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Pe lista întocmită de Brâncuși 
în 1936, cuprinzând tipurile de Păsări 
realizate de el și locațiile lor, stadiul 
numit Măiastra este urmat de  grupul 
intitulat Pasărea de aur. Artistul a 
inclus aici bronzurile din Chicago 
și New York și marmura Dreier. În 
lucrarea din 1969 închinată Păsărilor 
lui Brâncuși, Athena Tacha Spear a 
completat lista cu marmura cenușie 
din colecția Gunsburg, Paris și a 
precizat că bronzul din New York se 
afl a la Minneapolis Institute of Arts, 
iar marmura Dreier ajunsese la Yale 
University Art Gallery.

Într-un text din 1936, Brâncuși 
afi rma că “Fiecare Pasăre este rodul 
unei noi inspirații, independentă de 
precedenta” și că „Păsările mele sunt 
o serie de obiecte diferite, născute 
dintr-o căutare unică, rămasă mereu 
aceeași.”

Păsările de 
aur, reprezentând 
al doilea stadiu din 
ciclul Păsărilor, 
sunt mai înalte 
decât Măiastrele, 
picioarele le-au 
dispărut complet, 
doar ciocul deschis 
amintește de cel al 
păsării originare. 
Par închise în sine, 
izolate, strigând 
spre cer, luptând cu 
gravitația pentru a 
se elibera de soclu.

Principalul 
colecționar al lui Brâncuși, John 
Quinn, cel care achiziționase în 1914 
Măiastra din marmură albă cu soclul 
sculptat și comandase în 1917 o alta 
care se spărsese la Paris în timpul 

bombardamentelor, 
a afl at de la Henri-
Pierre Roché 
că Pasărea de 
marmură galbenă, 
expusă la Salon des 
Indépendants în 
ianuarie –februarie 
1920, ar întrece tot 
ce a făcut artistul. 
Din corespondența 
dintre Brâncuși și 
Quinn, reprodusă în 
volumul La Dation 
Brancusi (p. 136-
155), afl ăm despre 
tratativele purtate 

între cei doi în octombrie-noiembrie 
1920 în legătură cu noile Păsări, din 
marmură  colorată și bronz, pentru 
care sculptorul a trimis fotografi i.

În fototeca artistului, pasărea 

din marmură galbenă apare in imagini 
inventariate ca Ph. 12, Ph. 464 și 465, 
iar cea din bronz polisat în Ph. 11, 13, 
827,466, 467, 468, 641, 642. Datarea 
lucrărilor – 1919 – e marcată de mâna 
sculptorului pe unele fotografi i.

Pe baza fotografi ilor, Quinn 
acceptă să plătească 16.000 franci 
pentru fi ecare Pasăre. La 14 noiembrie 
1920, Roché îi scrie lui Brâncuși că-l 
felicită și-l invidiază pe Quinn. Dacă 
ar fi  avut el banii ca  să le cumpere, 
nu le-ar fi  obținut Quinn! (Dation, p. 
157) Pe de altă parte, în corespondența 
cu artistul, colecționarul precizează 
că, deși mai are un exemplar de 
Pasăre, „nu poți să ai prea mult dintr-
un lucru frumos”. La 9 decembrie 
1920, sculptorul recomandă atenție 
deosebită la despachetarea lucrărilor 
și a soclurilor din lemn, dă instrucțiuni 
referitoare la lustruirea bronzului și 
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De-a lungul întregii vieţi, Tudor Arghezi 
s-a mândrit cu originile sale gorjeneşti. 

Nu ştim cât de mult a fost infl uenţată opera 
sa de aceste origini, ştim însă că 
prin aceste mărturisiri Arghezi 
a dăruit Gorjului o şansă uriaşă 
la eternitate culturală.

De 30 de ani, memoria 
marelui poet este cinstită la 
Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti 
prin Festivalul de literatură 
care-i poartă numele. 

Instituit în 1980, atunci 
când s-a sărbătorit centenarul 
naşterii lui Arghezi, de-a lungul 
anilor Festivalul a cunoscut 
modifi cări de structură şi 
anvergură. În 1994, la sugestia 
scriitorului Nicolae Diaconu, 
s-a introdus în regulament 
acordarea Premiului ,,Opera Omnia” unei mari 
personalităţi a scrisului românesc. Acesteia, în 
acelaşi timp, îi era acordat şi titlul de Cetăţean de 
onoare al oraşului Tg-Cărbuneşti.

Simpla enumerare a laureaţilor reprezintă 
o pagină majoră a istoriei literaturii române 
contemporane: Marin Sorescu, Dumitru Radu 
Popescu, Geo Dumitrescu, Al. George, Laurenţiu 
Ulici, Ioan Flora, Gh. Grigurcu, Gellu Naum, 
Nicolae Manolescu, Mihai Zamfi r, Grigore Vieru, 
Eugen Negrici.

De-a lungul ediţiilor succesive, şi-au 
onorat şansa, devenind laureaţi, mulţi dintre cei 
care astăzi reprezintă elita scriitorilor gorjeni: 
Aurel Antonie, Adrian Frăţilă, Arthur Bădiţa, 
Nicolae Diaconu, Spiridon Popescu, Lazăr 

Popescu, Gelu Birău, Alex Gregora, Zenovie 
Cârlugea, Ion Popescu-Brădiceni, Ion Pecie, 
Andrei Novac, George Drăghescu ... 

Începând cu anul 2005, 
subsemnatul, devenit director al 
Festivalului, păstrând ceea ce se 
adăugase benefi c manifestării, a 
produs alte modifi cări, unele care 
să valorifi ce cu adevărat moştenirea 
argheziană, promovând, în acelaşi 
timp, identitatea culturală a 
localităţii de obârşie a poetului dar 
şi a Gorjului, în întregimea lui.

Amintim câteva dintre ele:
- adăugarea unei dimensiuni 

internaţionale Festivalului;
- implicarea în organizare a 

Uniunii Scriitorilor din România şi 
acordarea de către acest organism 
a Premiului ,,Opera Omnia” unui 

mare scriitor român contemporan;
- editarea, în parteneriat cu Filiala Gorj 

a Societăţii de ªtiinţe Filologice din România, a 
revistei de cultură ,,Portal Măiastra”;

- punerea Festivalului sub patronajul 
Consiliului Judeţean Gorj, instituţie administrativă 
care suportă majoritatea cheltuielilor presupuse 
de eveniment; 

- acordarea Premiului ,,Opera Omnia” 
unui scriitor din afara graniţelor României;

- acordarea Premiului ,,Opera Prima” 
pentru debut literar în volum;

- acordarea a 3 Premii speciale pentru 
Promovare internă şi internaţională a creaţiei 
argheziene prin studii, exegeze, traduceri, 
ilustraţie grafi că etc.;

ARGHEZI & BLAGAARGHEZI & BLAGA
-  X X X  --  X X X  -
Iniţiate în 1980, 

Festivalurile Naţionale 
de Literatură „Tudor 
Arghezi” şi „Lucian 
Blaga”, ambele deru-
late în Florar, au ajuns, 
iată, la a XXX-a ediţie. 
Având, aşadar, deja o 
tradiţie consolidată, 
acestea au constituit, 
de-a lungul vremii, ade-

vărate vetre aprinse, pe care au ars necontenit vocaţii, talente, spi-
rite, strângând în jurul lor scriitori şi artişti din diferite generaţii, 
într-o mirabilă emulaţie de spirit.

Meritul incontestabil al acestor manifestări cultural-artisti-
ce anuale a fost, desigur, acela al descoperirii şi promovării de noi 
talente, o parte din acestea devenind, pe tot cuprinsul patriei, con-
deieri de prestigiu, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, 
mentori şi buni specialişti în management cultural, diriguitori de 
publicaţii.

Revăzând arhiva celor 30 de ediţii, dar citind şi câteva re-
trospective documentare, rămâi impresionat de efervescenţa şi 
amploarea fenomenelor în spaţiul judeţean şi naţional (cercetarea 
acestora pe latura impactului socio-cultural şi valoric nu ar fi  lipsi-
tă de interes, mai ales că în ceea ce priveşte Festivalul Internaţio-
nal „Lucian Blaga” există chiar o lucrare de doctorat).

Implicarea autorităţilor şi factorilor culturali, de la nivel 
central (Ministerul Culturii, Uniunea Scriitorilor) la Direcţiile Ju-
deţene de Cultură, Centre de Creaţie şi Asociaţii profesionale, a 
asigurat o coordonare funcţională şi o bază logistică, datorită căro-
ra a fost posibilă atât promovarea de noi valori cât şi o mai dreaptă 
cinstire şi recunoaştere a altora mai cunoscute.

Fie si ca ediţiile omagiale din acest Florar al calendarului 
naţional cultural să aducă un spor valoric substanţial şi să încunu-
neze cu laurii jubiliari strădania acestor tradiţii culturale

Portal - MĂIASTRA pag. 2
Ion CEPOI

Sorana GEORGESCU-GORJAN



Portal-MĂIASTRA          Anul VI, nr. 1-2 (22-23)/2010
22

�Urmare din pag. 1 PASĂREA DE AUR
la plasarea sculpturilor pe 
pernuțe, la curățat. Arată 
că în mijlocul Păsării din 
marmură există „un lit” [o 
vână] care nu-i afectează 
însă trăinicia. Trimite în 
dar un desen, o cupă și 
o mânuță din marmură 
colorată. La 22 mai 1921, 
Quinn confi rmă primirea 
lucrărilor în bune condițiuni 
și arată că vămuirea s-a 
efectuat în apartamentul 
său. Va urma instrucțiunile 
artistului pentru păstrarea 
lucrărilor și mulțumește 
pentru darul primit.

Între 24 martie și 
10 aprilie 1922 are loc 
expoziția „Contemporary 
French Art”, la Sculptors’ 
Gallery din New York. 
Quinn dă împrumut o serie 
de lucrări din colecția sa 
pentru eveniment. La 10 
martie 1922 îl informează 
pe Brâncuși despre 
sculpturile expuse, între 
care menționează “Marea 

Pasăre de bronz cu socluri, 
pe care am obținut-o de la 
d-ta anul trecut. Aceeași 

Pasăre, din marmură cu vinișoare.”
În catalogul expoziției – reprodus în Dation, p. 

150 – fi gurează la nr. 13 Bird (1920), yellow marble, 
iar la nr. 14 Bird (1921), bronze.

Quinn îi trimite lui Brâncuși 15 fotografi i 
din expoziție, realizate de Sakaian. Câteva se pot 
vedea în volumul L’Atelier Brancusi, 1997, p. 186-
189. Artistul este dezamăgit de felul în care îi sunt 
expuse lucrările. Se hotărăște să se ocupe el însuși 
de instalație pe viitor.

După decesul colecționarului din 28 iulie 1924, 
Marcel Duchamp 
și Roche inițiază în 
1926  răscumpărarea 
lucrărilor lui 
Brâncuși, pentru a 
le feri de dispersare. 
Duchamp se ocupă de 
instalarea lucrărilor 
la expoziția personală 
a lui Brâncuși de la 
Galeria Brummer 
din New York (17 
nov., 15 dec. 1926), 
itinerată la Chicago 
la Arts Club (4-22 
ian. 1927). Frumosul 
catalog ilustrat 
menționează la 
nr. 10 Yellow Bird 
(marble)1921, iar la 
nr. 20,  Golden Bird 
(polished bronze) 
1919. Lucrările sunt 
ilustrate cu Ph. 464 
și, respectiv, Ph.467.

Pasărea de marmură galbenă a fost expusă doar 
la New York. A fost achiziționată de Katherine Dreier 
în 1927, care a inclus-o în “Collection of the Société 
Anonyme”, donată în 1952 la Yale University Art 
Gallery din New Haven, Conn. Lucrarea e semnată 
„C. Brancusi”, are 92,2 cm înălțime și circumferința 
de 52,6 cm. A fi gurat în catalogul Retrospectivei 
Brâncuși de la Paris și Philadelphia din 1995, la 
nr.51.

Pasărea de aur – din bronz polisat – apare 
în fotografi i realizate 
de pictorul Yasuo 
Kuniyoshi   la Arts Club, 
constituind unul din 
centrele axei  pe care se 
afl ă toate cele trei tipuri 
de păsări brâncușiene. 
Imaginile sunt 
reproduse în L’Atelier, 
p. 196. Lucrarea a fost 
achiziționată în 1927 
de Arts Club cu 1200 
$ și a trecut în 1990 
prin mijlocirea unor 
donații la Art Institute 
of Chicago. Este 
semnată C. Brâncuși, 
are înălțimea de 92,2 
cm și circumferința de 
52,6 cm. A fi gurat în 
catalogul Retrospectivei 
Brâncuși de la Paris și 
Philadelphia din 1995, 
la nr. 52. Fotografi ile făcute de Brâncuși acestei 
Păsări de aur valorifi că efectele de luminozitate de 
pe suprafața lucrării. Vor fi  reproduse pentru a ilustra 
eseuri, semnate de  Ezra Pound, Robert Payne  sau 
V.G. Paleolog.

***     
În afara celor două Păsări din colecția Quinn, 

afl ate azi la Chicago și New Haven, din stadiul al 
doilea al ciclului Păsărilor mai fac parte încă două 
lucrări.  Este vorba de o Pasăre din bronz polisat, 
de 96 cm înălțime, cu circumferința de 53,5 cm, 
semnată C. Brancusi, care a fi gurat în colecția Pitney 
din New York din anii 30 până în 1955. Din 1956 se 
afl ă la The Minneapolis Institute of Art și e datată 
1919(?). 

O altă lucrare este o Pasăre din marmură gri-
albăstruie, de 89,2 cm înălțime, cu circumferința de 
48,1 cm, semnată  BR CUSI. Apare într-o imagine a 
atelierului din 1922-23 (Ph. 34) sub forma unei eboșe 
pe un bloc de marmură. Se pare că ar fi  fost terminată 
prin 1947. Achiziționată de Yolanda Penteado în 
1952, a trecut în colecția Gunsburg în 1963 și se 
afl ă în prezent într-o colecție particulară. A fi gurat în 
Catalogul retrospectivei Brâncuși din 1995 la nr. 53.

Din seria Păsarilor de aur, se mai păstrează în 
atelierul artistului un mulaj din gips (96 x 17 x 17,5 
cm), cu piciorul intact dar cu ciocul spart. Este datat 
1919, nr. de inventar AM 4002-96. 

Păsările de aur au reprezentat tranziția către 
Păsările în  văzduh, cele în care artistul a atins 
desăvârșirea.

Să ne amintim însă că poeta Mina Loy a 
închinat un poem pentru Păsărea de aur a lui 
Brâncuși. Transcriu mai jos tălmăcirea din engleză, 
datorată inginerului cu sufl et de poet, Ștefan 

Georgescu-Gorjan.
Jucăria
devenită arhetip estetic

Ca și cum
vreun Dumnezeu-țăran plin de răbdare
a tot frecat, și-a tot frecat
la Alfa și Omega 
Formei
într-un bulz de metal.

O orientare dezgolită
fără aripi, fără pene
 –  ritmul fundamental
a retezat extremitățile
crestei și ghearei
din
nucleul zborului.

Actul absolut
al artei 
adaptat
sculpturii caste 
– goală ca și fruntea lui Osiris – 
Această conștiință a revelației

O curbă incandescentă
linsă de fl ăcări cromatice
în labirinturi de refl exe.

Acest gong
de lustruite hipersimțuri
țipă din alămuri
când lumina agresivă
îi sună înțelesul.

Neprihănita
zămislire
a neauzitei păsări
se petrece
într-o fastuoasă reticență...

- înfi inţarea la Tg-Cărbuneşti, prin truda şi 
gentileţea doamnei Mitzura Arghezi, a Muzeului 
,,Tudor Arghezi”;

- editarea anuală a unui volum bilingv cuprinzând 
câte 11 poezii ale lui Arghezi, ilustrate grafi c de mari 
artişti plastici români sau străini. 

În acest interval de timp, au primit titlul de 
Laureaţi ai Premiului ,,Opera Omnia” poeţii: Constanţa 
Buzea, Petre Stoica, Mircea Ivănescu, Marta Petreu, Ilie 
Constantin, iar scriitorul francez Fernando Arrabal pe 
cel de Laureat al Premiului acordat unui mare scriitor 
european. Tot acum, personalităţi literare şi artistice de 

anvergură au fost distinse cu Premiile speciale pentru 
promovarea operei argheziene: Gaston Herbreteau 
(Franţa), acad. Adam Puslojici (Serbia), acad. Mihai 
Cimpoi (Rep. Moldova), Vasile Tărâţeanu (Ucraina), 
Ion Miloş (Suedia), Raul Cortes (Columbia), Ion 
Dumitru (Germania).

În toţi aceşti ani, din 1980 şi până astăzi, la 
fi ecare sfârşit de mai, Târgu-Cărbuneşti a devenit un 
spaţiu sacru al literaturii române, o capitală culturală 
adevărată, motivantă pentru generaţii întregi de scriitori 
tineri sau mai puţin tineri, care şi-au făcut profesiune 
de credinţă din arta poetică

Pasărea de aur - 
1922-1947

Pasărea de aur -  
Art Institute of Chicago

Pasărea de aur - 
The Minneapolis 
Institute of Arts

Pasărea de aur - Yale University Art Gallery
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În mod imprevizibil şi spectaculos, o formă 
individuală de criză religioasă ajunge să inoveze poezia. 
Un asemenea proiect creativ prin eşec nu este nou, dar 
acuitatea trăirilor ca şi relaţia cu actul pietist, nuanţele 
morfologice pe care le iau participarea şi negaţia 
acordă un înalt indice de specifi citate şi acea stare de 
întemeiere, caracteristică numai marilor creaţii.

Problema religioasă la Arghezi se pune i 
metafi zici, dar nu teologici, nici ai unei cazuistici ( . 
Jt se decide în orbita unui “ateism” al acceptări: 
realităţii - de nuanţă voltairiană - în spiritul u 
naturale. Imposibilitatea dovezilor tangibile pentru 
existenţa (sau non-existenţa) lui Dumnezeu rămâne o 
condiţionare insurmontabilă.

Căutătorul de certitudini arghezian bate la o 
uşă în spatele căreia nu se afl ă nimic, dar - şi de ai 
autenticitatea tragismului - conştientizează faptul, 
eşecul cu încăpăţânată ingenuitate (sau cu superioară 
detaşare). Căutarea se consumă în sine, fără revelaţia 
extraordinară, dar şi fără confi rmarea negaţiei. Foarte 
greu lumea a devenit reală pentru om. În orice caz, 
Don Quijote a avut un rol fundamental în recuperarea 
realităţii, ca mai apoi, şi în special omul modern al 
secolului XX să o piardă  din nou. Ceea ce morile 
de vânt, monştrii imaginaţiei şi fantasmagoriei 
cavalereşti sunt pentru Don Quijote, devine “mutatis 
mutandis”, divinitate pentru actantul arghezian 
posedat de demonia certitudinilor palpabile. Chiar 
ideea invizibilităţii cuplului de căutător şi căutat, 
vânăto - cu o distribuţie variabilă a partenerilor, până la 
a] care Creatorul ajunge în deriziunea creaturii - se mi 
un tip de gândire donquijotescă, pătrunsă în domeniul 
religios.

Ca şi pentru Malraux - şi acesta a avut o 
frustrată şi nu şi-a sacralizat familia - pentru Arghezi, 
evenimentul cel mai important din secolul XX  ar fi  
„le retour de Satan”, ceea ce presupune retragerea lui 
Dumnezeu. Lucifer cel pedepsit nu mai stă în bolgiile 
Infernului, ci printre oameni, iar Tatăl Etern a coborât 
în adâncuri, „cu moaştele-i de piatră”.

Imboldul iniţial al căutării lui Dumnezeu trebuie 
descoperit în prezenţa lui Satan, identitate fi zică şi 
simbolică, exprimabilă în crepusculul civilizaţiei, prin 
decăderea moravurilor, morbiditatea etică şi depravarea 
erotică. Unde (şi când) Satan e prezent, Dumnezeu 
devine o Absenţă, iar Răstingnitul, Fiul Om se epurează 
de orice moralitate, ajungând nu om integral, ci o palidă 
copie.

Psalmii - adică seria de imnuri care 
convenţionalizează  şi conservă o stare de interogaţie şi 
elevaţie a fi inţei umane, care se raportează din diferite 
unghiuri (naşterea, durerea, extincţia) la puterea şi 
concretitudinea Divinităţii, nu sunt în opera argheziană 
doar poemele cu acest titlu, ci şi nenumărate alte texte 
care respiră atmosfera îndoielii şi reveria religioasă 
interogativă.

Invocaţiile creştine propun însă şi multe 
asimilări şi sincretisme păgâne, eresuri şi vrăjitorii (vezi 
Blestemele, care sunt antiteza dar, din aceeaşi substanţă 
a Psalmilor, cu adresă satanică). Datorită acestor 
interferenţe, dar şi imposibilităţii tangentei concrete 
la divinitate, apare aniconismul, absenţa reprezentării 
fi gurative a Creatorului.

 Ca la Voroneţ, mult mai pregnante sunt 
reprezentările infernale, neliniştile şi pedepsele 
creaturii, decât imaginile paradisiace. Blestemele, 
ca opoziţie şi simetrie a Psalmilor, valorizează mai 
sugestiv-pictural incoercibila imaginaţie lingvistică. 
Omul arghezian nu cunoaşte starea de ataraxie, solicitat 
fi ind mereu de două direcţii divergente, “cele două 
infi nituri” în diverse ipostazieri. El vorbeşte mereu 
de “două lumi” (“Hotar înalt cu două lumi pe poale” 
-Testament sau “Să rabd şi eu în mine, povară, două 
vieţi” -Nehotărâre).

În poemul Între două nopţi se imaginează chiar 
arhitectura celor două sfere, care, alături de utopia 
percepţiei senzoriale a Divinităţii, demonstrează 
„primitivismul” religiei argheziene, sau, mai exact 
spus, aspiraţia contactul cu cuvântul lui Dumnezeu, 
înainte ca a devină o religie.

 În alte varientări, refl ectând gândirea antitetică, 
toată poezia argheziană relevă un complex ipostaziat 
al Tatălui, al Însoţitorului în diagrama pas căutării 
certitudinii şi Absolutului. Lirica de fi ii; caligrafi i din 
Hore şi Cartea cu jucării, ca şi din ultima perioadă de 
creaţie poartă, în esenţă, pecetea Tatălui patern care, 
ca un Demiurg în miniatură, construieşte lumi şi se 
copilăreşte pentru cei mici, apropiaţi şi neajutor poezia 
religioasă este o continuă fugă (rugă, imprecaţie) către 
Tatăl Etern, mereu nerelevat.

O primă lume, referinţă ideală, rămâne civitas 

dei, cetatea utopică a îngerilor, lume de feerie şi 
incantaţie, de armonie şi plenitudine, a doua este cetatea 
omenească Civitas terrenna, sodomitică, tensionată de 
păcatul lui Cain. Infernul este tot aici. Seria antitezelor 
( Divinitatea e mută, pe când cel Rău se insinuează ca 
un difuz cântec de sirenă; tentaţia umanităţii degradate 
pare puternică decât mistica sfi nţeniei, în recluziune 
eclesiastică. Totuşi chemarea golului se înstăpâneşte în 
conştiinţa Marelui Mutilat (reprezentat de actanţii lirici 

arghezieni)şi este la fel de virulentă ca ş incantaţiile 
ademenitoare ale păcatului.

Pe ploaie rămâne poemul pereche, psalm fără 
această denominaţie, proiectul ascensiv la dantesca 
Între două nopţi: “Ce demon am, ce sorţi, ce ţară?/ 
Şi pentru ce pământu-ntreg/Mai strâmt/ Decât boltita 
mea căn am un sceptru, mâine-l neg:-/ S-a frânt?// Mi-t 
creştet la călcâie./ E umed fi ecare gând/ Şi orb!/ Mi-e 
sufl etul bolnav de râie/ Şi pân-la sânge se mângâie/ Cu 
ghiarele-i de corb.//Mai sus, mai sus de nori şi aştri,/ 
E frig, pustiu, şi e-n zadar/ Să pleci,/Minţit de-atâţi 
satiri albaştri, -/ Spre stăvilarul secular/ înfi pt în haos 
cu pilaştri,-/ Căci nu-i făcut să treci.//Mai sus, mai sus! 
Spre ce? Spre unde?/In loc de-a merge poate-n sus,/ 
Te-mping spre beznele profunde,/ De bronz, subt care 
doarme dus/ Alt Nepătruns, alt Presupus.”

Nepătrunsul şi Presupusul aduc instantaneu 
şi semnele închiderii (lacăte, chei, verigi, uşi, zăvoare) 
care stopează revelaţia..Într-un Descântec, mai puţin 
citat, din Cuvinte potrivite, chiar şi mulţimea semnelor 
de interogaţie trimit la acelaşi răspuns: lacătele au fost 
puse şi închise de însuşi Ziditorul.

Psalmii nu constituie un ciclu unitar; poetul 
i-a pulverizat mai ales pe întreg cuprinsul primului 
volum, dar şi passim, în celelalte texte, din ce în ce 
mai rar însă. Dacă la începuturi predomina interogaţia 
existenţială spre Tatăl Etern, ulterior se instaurează 
afi rmaţia soluţiilor pentru existenţă, fi losofi a practică 
a înţelepciunii şi experienţei de viaţă a Tatălui patern, 
care se mulţumeşte cu mult mai puţin. Divinitatea fi ind 
o categorie negativă în sistemul poetic arghezian, şi 
Psalmii - ciclul lor, dispersat, capodopera lui Arghezi, 
comparabili cu Luceafărul eminescian - sunt negativi.

Marea Absenţă - ale cărei efecte rămân, totuşi, 
revelabile, generatoare de ne-încredere, ne-mărginire, 
ne-linişte, ne-hotărâre (toate sunt categorii argheziene) 
se afl ă în afara senzoriabilităţii şi perceptibilului, 
dar, cu toate acestea, nu exclud adoraţia şi obedienţa. 
Revolta, apostazia se nasc din supunere, şi desigur, 
din interdicţia revelaţiei, iar tăgada apare ca efect 
distorsionat al religiozităţii, nu ca opoziţie la ea. Tradiţia 
evanghelică pare a fi  împotriva datelor de conştiinţă 
ale credinţei umane. Creatorul din acest psalmm este 
Iehova, Dumnezeul cel Rău, pedepsitorul din Vechiul 
Testament:

Pentru că n-a putut să te-nţeleagă,
 Deşărtăciunea lor de vis şi lut,
 Sfînţii-au lăsat cuvânt că te-au văzut
 Şi că purtai toiag şi barbă-ntreagă.

Te-ai arătat adeseori făpturii 
Şi-ntotdeauna-n haine de-mpărat, 
Ameninţând şi numai supărat,
 Că se sfi au de tine şi vultúrii.
În Paradisul Evei, prin pădure 
Ca şi în vecii trişti de mai târziu, 
Gura ta sfântă, toţi Părinţii ştiu,
 Nu s-a deschis decât ca să ne-njure.
De aici, discursul închinătorului are alt accent 

de completă subordonare, negând, într-un fel, trufi a şi 
aroganţa reproşurilor de mai înainte:

Doamne, izvorul meu şi cântecele mele! 
Nădejdea mea şi truda mea!

        Din ale cărui miezuri vii de stele 
Cerc să-mi îngheţ o boabă de mărgea.

Tu eşti şi-ai fost mai mult decât în fi re
 Era să fi i, să stai, să vieţuieşti,
 Eşti ca un gând, şi eşti şi nici nu eşti,
 Între putinţă şi-ntre amintire.
Căutarea Dumnezeirii (în vechea formă de 

“cercare”) rămâne, în fond, schiţarea unui chip 
din elemente disparate dar concrete. “Boaba de 
mărgean”, chipul lui Dumnezeu ar putea să rezulte 
haotic, aleatoriu, din adiţionarea unui bob de grâu cu 
o petală de trandafi r şi un fulg de pas adăugând din 
“miezuri vii de stele”!

Putinţa de acum nu este decât o variantt 
anteriorul Nepătruns, iar Amintirea se face o cale 
pentru sfera Presupusului. Oricum, Dumnezeirea 
are un chip aleatoriu, decompozabil în fragmente de 
elemente concrete afl ate în imediatitatea omului.

Dacă Divinitatea nu revine la substanţierea ei 
iniţială ceea ce nu înseamnă că este o “transcendenţă 
goală”, cum s-a afi rmat, în cazul arghezian, de dragul 
de a merge pe urmele lui Hugo Friedrich - atunci şi 
rugăciunea aspiră si devină non-verbală, epifanie - 
non-incantatorie, ca în celebrul Psalm.

Ruga mea e fără cuvinte:
           Şi cântul, Doamne, mi-efără glas.
          Nu-ţi cer nimic. Nimic ţi-aduc aminte. 
          Din veşnicia ta nu sunt măcar un ceas.

Nici rugăciunea, poate, nu mi-e rugăciune,
 Nici omul meu nu-i poate omenesc.
 Ard către tine-ncet, ca un tăciune, 
Te caut mut, te-nchipui, te gândesc.

Ochiul mi-e viu, puterea mi-e întreagă 
Şi te scrutez prin albul tău veşmânt 
Pentru ca mintea mea să poată să-nţeleagă 
Nengenunchiată fi rii de pământ.
           Săgeata nopţii zilnic vârfu-şi rupe 
Şi zilnic se-ntregeşte cu metal.
           Sufl etul meu, deschis ca şapte cupe,
           Aşteaptă o ivire din cristal,
 Pe un ştergar cu brăie de lumină.

Spune tu, Noapte, martor de zmarald.
In care-anume fl oare şi tulpină
Dospeşte sucul fructului său cald?

Gătită masa pentru cină,
Rămâne pusă de la prânz.
Sunt, Doamne, prejmuit ca o grădină,
 În care paşte-un mânz.

 Ruga nu poate fi  fără cuvinte, din moment 
ce Dumnezeu a făcut lumea cu ajutorul exclusiv al 
cuvântului edifi cator.

Căutarea mută,  într-adevăr,  nu  este în  opoziţie 
cu „închipuirea” şi “gândirea”  Absolutului divin în 
imagini şi reprezentări plastice.

Propoziţii simple sau aproape simple, la î 
poemului, cu valoare de apodicţii, fi xează câmpu __dia 
teluricului (“fi re de pământ”, “tăciune”, ..t an tui poetic 
îşi imaginează Divinitatea tot materialităţii - e adevărat 
că reprezentat de cel element (cristalul), dar diferenţa 
marchează nease iintre pământul fecund sau metalul 
maleabil, ! preţioasă cea mai umană care, s-a demonstrat 
ret proprietăţi miraculoase, aproape biologice, şi chiar 
un cod genetic. În orice caz, Creator şi creatură se 
confi gi aceeaşi sferă existenţială, idee singulară în 
Cuvinte potrivite, dar care se va dezvolta mai târziu în 
jurul psalmilor lin a treia perioadă de creaţie, de după 
101 poeme(1947).

Îndeobşte, se admite că cel mai reprezentativ 
Psalm pentru defi nirea relaţiilor dintre căutător şi căuta 
divinitate este: Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere.

Marea poveste a Divinităţii rămâne eterna 
umanităţii. Acest mare poem este o defi lare a zodi 
apărând: Săgetătorul, Vărsătorul, Taurul şi Gemenii - , 
ultimele două zodii argheziene prin sublimare biografi că 
- şi Peştii. Împreună, ele cuprind toate elementele fund; 
ale cosmosului, ca energii ale sfi nţeniei, ca realităţi c 
ale unui mental creştin arhaic.

Aureliu GOCI
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Figură emblematică a Olteniei, TUDOR 
VLADIMIRESCU ar întruchipa, în năzuinţa lui 
sinceră soldată cu trădarea căpitanilor, „duioşia naivă 
şi curată a plugarului cinstit, învelit de ceruri şi de 
lumină”.  Arghezi l-a avut ca dascăl de slove şi sufl et 
pe preotul satului, care trebuie să-i fi  insufl at o dragoste 
pentru istorie şi o pasiune anume pentru cuvântul scris 
şi vorbit, ceea ce va dovedi din plin, puţin mai târziu, 
„proza revoluţionară” a tânărului răzvrătit. Îngrijitor 
al unei moşii boiereşti peste Olt, vătaf de plai în zona 
Cloşanilor, brav comandant în războiul ruso-turc din 
1806-1812 decorat cu ordinul Vladimirescului, refugiat 
la Viena şi revenind, apoi, pe plaiurile Cloşanilor tot 
ca „vătaf”, dar cu aureola ofi ţerului glorios în lupta cu 
turcii, Tudor Vladimirescu putea rămâne mult şi bine 

la rosturile lui. Proprietarul de mori, vii, case şi moşii refuză căldura dulce a „plăieşiei” 
şi boieria de Mică Valahie, simţindu-se atras de o chemare mai înaltă. El e „omul care 
place lui Dumnezeu şi care face un lucru bun din nimic”. „E – observă Arghezi – cazul 
juvetelui care vine în Bucureşti cu o cobiliţă goală şi se întoarce acas’ cu o câciulă de 
bani munciţi cu îndârjire.”

Astfel, „gospodarul sănătos” înzestrat cu o minte limpede şi practică „gândeşte 
o revoluţie harnică şi constructivă”, nu una „teoretică”. Din acest moment, eroul nu 
mai are linişte. Îşi mobilizează pandurii şi purcede spre Bucureşti, fi ind astfel „primul 
revoluţionar al mişcării ţărăneşti” şi „primul revoluţionar social român”. El simte în 
sângele său chemarea profundă a ţăranului chinuit, care-şi părăsise ocina şi plecase în 
pribegie, nemaiputând îndura „încărcările la munci”, „dijmele”, „măsurătorile false”, 
atâtea injustiţii, oprelişti şi împilări. Regimul fanariot ajunsese ţăranului la os, iar 
revoluţia lui Tudor se făcu portdrapelul acestei lupte de eliberare socială şi independenţă 
naţională, împotriva grecilor şi domniilor fanariote. Programul revoluţiei este exprimat 
categoric prin însufl eţitoare proclamaţii. Intrând în Capitală, Tudor rămâne acelaşi 
„vizionar dezinteresat”, refuzând a urca în scaunul domnesc şi preocupându-se, zi de 
zi, de ordinea şi disciplina cetelor sale de panduri, care începuseră a se deda la jafuri şi 
nedreptăţi. Reacţia conducătorului este dură, categorică, sancţionatorie în sens pilduitor. 
De aici atitudinea refractară a unor capi care polarizează nemulţumirile padurilor. 
„Trădarea” era o chestiune deopotrivă de orgoliu şi conjunctură. Ciopârţit cu săbiile 
de „ferocii bandiţi ai lui Ipsilanti”, Tudor rămâne o amintire de care mulţi din cei mai 
credincioşi şi apropiaţi lui se leapădă. E greu de închipuit, refl ectează Arghezi, cum unui 
spirit atât de „frumos” şi armonios i-a fost rezervat un destin atât de „bestial”!

Rezultatul defi nitiv şi clar al acţiunii lui Tudor a marcat „răsturnarea defi nitivă a 
fanarioţilor”. Revoluţia lui Tudor a lichidat „un secol de crunt străinism”. Impresionează, 
aşadar, „personalitatea lui sufl etească şi superioritatea lui morală”, manifestate într-
un timp „de disoluţiune şi de abjecţiune, de totală depreciere a noţiunilor”. Acest erou 
care îmbrăcase, cum însuşi declară, cămaşa morţii, „pornit din satul şi din Gorjul lui, 
ridicat de o sfântă mânie şi de un ideal, pe care oamenii n-au fost în stare să-l înţeleagă”, 
întruchipează năzuinţele şi setea de dreptate a unui neam întreg.

Nefi ind ispitit, în marşul său revoluţionar, nici de ambiţia napoleoniană de putere, 
nici de sufl ul „bolnav” al lui Robespierre – „acest oltean viguros avea minte bine aşezată, 
inima cumpănită şi umerii puternici”: „Un poet animat de o râvnă de dreptate şi de 
jertfă”, apropiat de spiritul meditativ şi solitar al unui Blaise Pascal. Ce ne spune nouă, 
azi, „psihologia completă” a acestui luptător care a unit în fi inţa sa atâta „simţ practic” 
cu atâta „abandonare de sine”. Oare nu avem de a face, în acest registru al jertfi rii de 
sine, cu aceeaşi dihotomie mai generală a oltenismului, ilustrată de spiritul pragmatic (în 
sensul acţiunii revoluţionare) şi cel speculativ (în sens ideatic)?…

Figura contemporană cea mai ilustră a Gorjului o întruchipa, de bună seamă, 
CONSTANTIN BRÂNCUŞI, mai tânăr doar cu câţiva ani, căruia poetul îi dedică, încă 
din 1914, în „Seara”, două tablete.

Dacă în prima se rezumă la enunţarea noutăţii fascinante a artei brâncuşiene, în 
spaţiul universalităţii creatoare, în cea de-a doua gazetarul încearcă o schiţă de portret 

biografi c, dovedindu-se foarte caustic şi ironic la 
adresa platitudinilor şi impostorilor din epocă.

„Am revenit şi revenim mereu la Brâncuşi”, 
în mod fi resc, constată gazetarul, fascinat de operele 
în piatră şi bronz ale acestuia, descinzând „din 
regnul fantastic al imaginilor”. Muza adormită, 
contemplată în saloanele „Tinerimei artistice”, 
exprimă transparenţa unui „chip de aur vitrifi cat”. 
Artistul reţine „atât cât îi trebuie” din imaginea 
reală, spiritualizând mineralul – „confundă defi nitiv 
într-un punct materia cu ideea”. Opera lui Brâncuşi 
are o frumuseţe „particulară”, receptată deopotrivă 
de omul „primitiv” şi de cel „rafi nat”. Estetica 
brâncuşiană nu e una de alcov, ci expresia unei 
percepţii ideatice a lumii şi vieţii:

„Este o frumuseţe deasupra acesteia; este 
cam ceea ce-i ştiinţa, ocolită în frumuseţile de găteală a naturii, frumoasă mai ales pentru 
faptul că în toate nervurile unui vegetal, în toate moleculele de aer, de fi er sau de argil, 
sau de lumină, circulă mută taina pe care o descoperă învăţatul şi o presimte artistul.”

Arghezi remarcă spiritul înnoitor al statuarei brâncuşiene, meditaţia profundă 
intrinsecă, prin care artistul dă glas acelei „tăceri misterioase” a increatului şi creaţiei 
universale:

„Brâncuşi e un începător, dar nu chiar cu desăvârşire un prim începător. E în 
orice caz un om nou, care a cugetat şi a căutat multă vreme, pe când alţii se mulţumeau 
să trăiască minunat de dulce, locul unde trebuia să se încrucişeze dreptatea artei cu noul 
instinct. Şi este nou de tot pentru că, trezindu-se într-însul toată tăcerea misterioasă cu 
care o vietate vine pe lume, fără conştiinţa că ar fi  afl at ceva din trecut, un trecut care-i al 
lui, bănuieşte, şi-i oricum al universului de unde scoboară, oricare i-ar fi  calea, pântecul 
femeii, sămânţa vântului şi a moşiei; unda uriaşă a lumii a găsit o expresie nouă, o 
expresie Brâncuşi…” 1

Revenind doar peste câteva săptămâni la „cazul Brâncuşi”, gazetarul scrie apăsat 
că „acest ţăran autentic”, - care n-aduce nici de departe cu „cioclovina naţională”, - 
trăieşte la Paris, unde a fost consacrat ca un mare artist. În România, el „fi gurează la 
catalogul expoziţiilor «Tinerimii». Prezenţa sa aici nu ar face decât să enerveze pe mai 
toţi sculptorii obicinuiţi cu platitudinea tradiţională şi vrăjmaşi ai puterii în artă”. Atât 
„statul” cât şi „particularii” nu l-au apreciat la justa valoare, „n-au înţeles câtă subtilitate 
frumoasă au strecurat destinele artei în plămădeala de pământ şi gândire a mâinilor lui 
Brâncuşi”. Brâncuşi nu găseşte loc pentru statuile sale pe pământ românesc, cum n-a găsit 
nici pentru odihna mulţumită a oboselii lui de aprig şi cinstit muncitor”. Ospitalitatea 
„imensă” este acordată sculptorilor lipsiţi de talent: 

„Acestor fl aşnetari şi zarzavagii ai artei li se uşurează greutăţile pe care talentele 
nu le pot învinge fără jertfă şi sleire. Ei sunt primiţi ca nişte prieteni, ospătaţi ca nişte 
profeţi şi sculându-se din scaunul ocupat prin graţia ignoranţei de sus, mulţi dintr-înşii 
strâng la piept punga cu aur căpătată cu preţul şalelor încovoiate şi-a unei metodice 
linguşiri.”.

Exemplul tipic l-ar întruchipa „dl. Filip Marin”, care, dincolo de cioc, plete, 
cravată înnodată şi pălărie mare, nu are pic de talent. „Operele” sale de „ipsos şi var!” 
sunt cumpărate cu mii de lei şi apreciate de acele „comisiuni de nulităţi şi săraci cu 
mintea”. Un asemenea specimen tocmai geniul lui Eminescu „el ţine să-l interpreteze”, 
păcălind încă o dată publicul, „parte naiv şi parte nerod”, prin asemenea monument 
„insultător” faţă de memoria poetului naţional.

„Ridicarea d-lui Filip Marin faţă de izgonirea lui Brâncuşi” pare să fi e în „ordinea 
lucrurilor normale”, scrie indignat Arghezi, „stupiditatea având toate drepturile de 
primogenitură omenească”.2

Arghezi a dedicat mai multe tablete fenomenului artistic 
1 Publicat iniţial în 1914, în „Seara”, an IV, nr. 1540, 3 mai 1914 . Reprodus în SCRIERI, 29, pp.165-167. 
Reprodus şi  în vol.: Tudor Arghezi, Tablete de cronicar, ESPLA, 1960, pp.276-278.
2  „Seara”, an IV, nr. 1590, 23 iunie 1914, semnat T.A. şi în vol. Tablete de cronicar, apoi în SCRIERI, 
29,172-174, nota bibli. p. 447. Din vol. Tudor Arghezi, Tablete de cronicar, ESPLA, 1960, pp.279-281.

Refl ectând asupra specifi cului românesc în opera lui Arghezi, Ov. 
S. Crohmălniceanu constată că atât „experienţa istorică” particulară 
a poporului nostru, cât şi o anume „sensibilitate” 
formată în cadrele unui mod de viaţă specifi c, au făcut 
din Arghezi „un poet într-adevăr reprezentativ pentru 
ethos-ul românesc”: „După Muntenia lui Anton Pann, 
Moldova lui Eminescu şi Ardealul lui Goga, vorbeşte 
acum Oltenia lui Arghezi” (s.n.)! Dincolo, însă, de 
inevitabilele „particularisme” – „fatale oricărei mari 
creaţii artistice” – mult mai important este faptul că 
în opera lui Arghezi se refl ectă acele „trăsături aparte 
ale sufl etului naţional”, unele ignorate, iar altele, prin 
bagatelizare, devenite cusururi. Tocmai aici intervine 
„puternica originalitate” a scriitorului. El se va război 
cu mentalităţile şi prejudecăţile tocmai pentru a fi  
încercat (cu succes, desigur) să reabiliteze acele trăsături 
caracteristice sufl eteşti ale poporului nostru, prezentate 
de obicei într-o lumină mai puţin favorabilă. Aşa incriminata 
„neseriozitate” ori „adaptabilitatea” oltenească, de care s-a făcut atâta 
caz, sunt înţelese de Arghezi ca trăsături de „vioiciune intelectuală”, ca 
încercări de a trece cu surâsul şi gluma peste vicisitudinile soartei, ca 

dovezi de vitalitate, agerime şi sprinteneală intelectuală, în general ca 
reacţii şi atitudini ale naturii active, practice, dezgheţate ale specifi cului 

naţional, care „ies la iveală prin Arghezi” – românul 
practicând un fel de „rousseaunism” instinctiv, ceea ce 
i-a dat adăpostul şi siguranţa existenţei sale istorice1.  (1Ov. 
S. Crohmălniceanu, „Miracolul arghezian”, în „Literatura română între cele 
două războaie mondiale”, II, Bucureşti, Ed. Minerva, 1974.) 

Câteva fi guri din viaţa socială ori cultural-istorică 
a Olteniei devin subiectele unor tablete şi medalioane, 
în care Arghezi încearcă a citi trăsăturile specifi ce ale 
spiritului alutan. Să observăm că fi guri de olteni apar şi în 
alte scrieri, de la „durda gorjeancă” din „Cimitirul Buna-
Vestire” la Ion Cornoiu, din tableta omonimă, decanul 
Teologiei bucureştene şi secretarul Mitropolitului Iosif 
Gheorghian la Mitropolia Bucureştilor.

E interesant de observat cum Arghezi, fără a idiliza ori 
menaja calităţi şi trăsături portretistice, reţine întotdeauna 

esenţialul. Condeierul dă un sens mai larg caracterologiei investigate, 
mergând adică la tipic şi reprezentativ.

Să urmărim, aşadar, câteva „portrete” în mişcare, dar şi refl ecţia 
de adâncime şi defi nitorie a viziunii scriitoriceşti.
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românesc, constatând de fi ecare dată că valorile adevărate („nume mari şi 
necunoscute”) sunt puse în umbră de nonvalori, prin promovarea publică a 

unui gust estetic îndoielnic şi a unui incriminant protecţionism.
Ironizând artişti de teapa lui Spaethe, Pavelescu Dimo sau Iordănescu, Arghezi 

scrie: „S-a constituit un fel de sindicat al nulităţilor artistice. Oamenii noştri, prin instinct, 
aleargă exclusiv spre nulitate. În vreme ce sculptura românească înregistrează, în istorie, 
cu dispreţ pentru contimporani, nume mari şi necunoscute – Brâncuşi, Paciurea şi doi-
trei alţii – şi evitate de toate comitetele imbecile ce se organizează în vederea unei noi 
vomituri sculpturale, sculptura care se face e semnată de nişte nume a căror singură 
rostire este trivială. Sculptorii de talent sunt siliţi să se apuce de o meserie sau, dacă vor 
să-şi păstreze personalitatea întreagă, se mărginesc să trăiască obscuri în mizeria lor, ori 
fug în străinătate – şi arta românească stă pe loc, sau se strică fără folos şi puţinul ce-a 
putut fi  înjghebat.

Sculptorii care trăiesc în România din venituri disproporţiate cu personalitatea 
lor, vin din străinătate, după studii proaste, neînsemnate. Ei au slujit ironia maeştrilor 
şi ca modele batjocurii colegilor. Şi toată distincţia lor a fost de ordinul destrăbălării. 
În străinătate, aceste nulităţi, dacă nu s-ar bucura de protecţia unui politician din patrie,  
de-o bursă de la Stat, de-o subvenţie de aiurea, ar fi  silit să muncească în fabrici, ca 
salaori.” 3

 Rămas credincios mai vechilor sale convingeri, Arghezi îşi va exprima în 
tableta „Pictorul Dărăscu”, din 1959, toată admiraţia faţă de artiştii care, dincolo de 
inerente impedimente ale vieţii dar şi de potrivnicia contemporanilor, s-au impus ca 
valori autentice ale spiritualităţii universale, între ei la loc de cinste triumfând geniul 
gorjeanului Brâncuşi:

 „Cum îţi explici, de ce maeştrii picturii şi ai cioplirilor în piatră au, îndeobşte, 
ceea ce se numeşte caracter mai plin decât alţi meseriaşi ai intuiţiilor şi sugestiei 
materializate, mai lepădaţi de sine, mai străini de slugărnicie, mai generoşi, mai bravi 
şi mai rectilini? Poate că unde, împrumutându-se de la pământ, înnaintea intelectului 
deductiv, le munceşte braţul şi-i orientează căutătura plugului, de-a dreptul. Morga 
pedantă, afară de a criticilor de artă, aşa-numiţi şi a colecţionarilor, samsari (sper să nu 
fi u auzit), n-am întâlnit-o la nici unul din ei, nici la noi, nici la străini. Un Paciurea, un 
Brâncuşi, un Rodin, un Holder, un Cézanne n-au cunoscut alişverişul…”4

Puţin se ştie că un rol important în viaţa tânărului Ion N. 
Theodorescu l-a avut, într-un moment important al formării sale, 
prof. dr. ION CORNOIU (15 sept. 1861, Tg.-Jiu – 13 iunie 1913, 
Bucureşti), absolvent al Seminariilor Teologice din Râmnicu-
Vâlcea şi Bucureşti, doctor în Teologie la Cernăuţi, ajuns apoi  
decanul Facultăţii de Teologie şi directorul Mitropoliei Ungro-
Vlahiei.

Trebuie să precizăm că n-a existat nicio „criză mistică” în 
luarea hotărârii de a se călugări, precizează poetul în „Amintirile 
ierodiaconului Iosif” („Naţiunea”, 1923), ci doar îndemnul 
profesorului Ion Cornoiu, directorul Mitropoliei, care, ascultându-i 

păsurile, îl sfătuieşte să se călugărească (să amintim şi hotărârea concomitentă a 
prietenului de tinereţe Gala Galaction, care a trecut fără regrete de la „Litere şi Filozofi e” 
la „Teologie”). 

Că n-a existat presupusa „criză mistică” – devenită loc comun în evocarea 
biografi ei argheziene, - o putem vedea şi din scrisorile trimise de poet Arétiei Panaitescu, 
din Bucureşti şi de la Geneva, în perioada 1903-1906. Convins că „Biserica e imperiul 
morţilor” şi că el este „viu şi sănătos”, ierodiaconul Iosif – cunoscând „bestialitatea 
sulemenită cu fardul credinţei” -, îi scrie prietenei sale, care la acea dată o cam „dubla” 
pe Constanţa Zissu ce-i dăruise un copil, în termeni categorici: „Pe mine nu m-a prăbuşit 
misticismul idiot, în vulgarul rezervoriu al Religiunei. N-am fost devot niciodată; chiar 
copil fi ind, în mod inconştient, sub privegherea mamei care mă mustra şi mă corecta, 
mă vedeam ridicol de câte ori mă orientam spre Răsărit să mă-nchin soarelui (…). Într-o 
noapte de iulie mi s-a dat zăbranicul… lepădărei de sine (Într-acest fel de stare eram 
cu vreo 3 ani înainte) şi n-am avut decât o emoţiune păgână, nicidecum evanghelică.” 
(s.n.)5. La 17 iunie 1913, în ziarul „Seara” (IV, nr. 1227, p. 1), Ex-ierodiaconul Iosif 
N. Theodorescu6 îi dedică mai vechiului său prieten de cancelarie mitropolitană, Ion 
Cornoiu, un necrolog. Văzând în regretatul dispărut atât un preot cu chemare cât şi 
un profesor cu vocaţie, Arghezi reţine că „Ion Cornoiu a fost cel mai intim prieten al 
mitropolitului Iosif Gheorghian” (acesta fusese şi naşul său de călugărie), căruia, dincolo 
de unele accente pitoreşti surprinse în câteva tablete din Icoane de lemn (1934), poetul îi 
va purta o vie şi recunoscătoare amintire, numindu-l „ultimul arhiereu din seria marilor 
ierarhi ai bisericii româneşti” (neam de ierarhi, scrie Arghezi, care se stinge odată cu 
moartea episcopului „detronat” Gherasim Safi rin, la căpătâiul căruia a vegheat până în 
ultima clipă de viaţă „prietenul hotărât şi credincios „ Ion Cornoiu).

„Fiu de ţărani olteni”, provenind dintr-o veche familie gorjeană cu aplecare spre 
cele duhovniceşti, Ion Cornoiu a avut norocul să fi e, încă din copilărie, „sfătuit de cei mai 
cinstiţi şi mai inteligenţi călugări din vremea lui, începând cu stareţul schitului Lainici, 
Irodion, un ascet frumos, un cuvios blând şi un cărturar, şi sfârşind cu mitropoliţii Calinic 
Miclescu şi Gherasim.” Aceştia „l-au subvenţionat în străinătate până la obţinerea 
doctoratului la Cernăuţi”.

A fost secretarul intim al mitropolitului Iosif Gheorghian şi director al Eparhiei 
Ungro-Vlahiei, moştenind de la acest „perfect gentilom” două calităţi fundamentale ale 
caracterului său ales: „blândeţea” şi „modestia”.

Dar viaţa profesorului Ion Cornoiu nu a fost lipsită de grele încercări. Mai întâi, 
„scoaterea din scaun a episcopului Gherasim al Râmnicului sfârşi prin a-l izola cu totul”, 
3 Sculptura noastră, în „Seara”, IV, nr. 1202, 23 mai 1913, semnat I.N.T., reprodus în Scrieri 29, p.110-111, 
nota bibl. p. 446.
4  „Pictorul Dărăscu”, în „Contemporanul”, nr. 39 (677), 2 octombrie 1959, semnat Tudor Arghezi, şi în vol. 
Tablete de cronicar, 1960, şi Scrieri, 29, p. 398, nota bibl. p. 452.
5 Tudor Arghezi. Autoportret prin corespondenţă, epistolar îngrijit de Barbu Cioculescu, Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1982, pp. 74 şi 76.
6  „Scrieri”, vol. 33, pp. 16-18.

de aici înainte „Cornoiu nu mai trăi decât cu amintirile, cu Dumnezeu şi cu speranţele 
depărtate. Suferinţa lui Cornoiu fu cu atât mai tristă cu cât arhiereii care necinsteau 
biserica acum, erau, în mare parte, arhierei, graţie stăruinţelor lui înşelate”. Indignat 
multă vreme, „ visa în ultimul timp să plece din ţară, fi e în Occident, fi e la Muntele 
Athos, unde muncea să se creeze un schit românesc independent.”

Pe lângă neplăcerile venite din rândul clerului, preotul profesor Ion Cornoiu a 
trăit „toate mâhnirile la care a fost supus din partea conservatorilor-democraţi”, deşi era 
cu totul dezinteresat, dar profund indignat când Take Ionescu, ministrul de Interne, „în 
urma unui angajament formal, a ştiut să soluţioneze afacerea Safi rin”.

În fi nalul necrologului, Arghezi îşi aminteşte de acuzaţiile aduse decanului 
Cornoiu (profesor de teologie nehirotonit) de către „josnicul Sofronie Vulpescu” (alias 
„Popa Iapă”), un fel de vicar administrativ al Mitropoliei Ungro-Vlahiei, cum că acesta 
„ar fi  inspirat campaniile din Seara împotriva clerului”, acuzaţie nefondată:

„Ţinem să spunem cu toată sinceritatea că Ion Cornoiu ne-a mustrat întotdeauna 
pentru articolele noastre şi că ne-am opus întotdeauna argumentului său admirabil dar 
inefi cace: «Lăsaţi că vede Dumnezeu».”

Răpus în plină activitate de „o boală de inimă”, la 16 iunie 1913, preotul profesor 
Ion Cornoiu rămâne în amintirea celor ce l-au cunoscut „un om de o supremă onestitate, 
un prieten binevoitor şi demn şi un muncitor conştiincios”, calităţi, zice poetul, pe care 
tot omul trebuie să le aibă, e-adevărat, dar pe care, dacă toţi doresc să le descoperi la ei, 
foarte puţini le au de fapt.”

Cu toate „neplăcerile bisericeşti şi politice”, viaţa lui Ion Cornoiu (care a trăit în 
acelaşi timp în două lumi deosebite, o jumătate de zi preot şi altă jumătate profesor”) 
a fost, în defi nitiv, „frumoasă (…) şi acoperită de un neîncetat idealism, de-a continuă 
preocupare de perfecţie creştinească.”7

Figura preotului şi profesorului Ion Corniu este, scrie Arghezi, una pilduitoare şi 
charismatică, mai ales că acesta provenea dintr-o veche familie gorjenească şi îşi făcuse 
ucenicia cărturărească şi monahală în bătrâna mănăstire gorjeană Lainici din Defi leul 
Jiului. De unde şi preţuirea deplină şi solidaritatea poetului cu spiritul olteanului de 
seamă, oarecum „mentorul” şi prietenul său din anii tinereţii monahale.

IV

Dacă prima condamnare politică a lui Tudor 
Arghezi (urmată de încarcerarea la Văcăreşti, în 1919) 
se produsese sub guvernarea liberală, este explicabilă 
reţinerea publicistului de a dedica tablete unor personalităţi 
înregimentate sub acest drapel (într-un apel epistolar către 
miunistrul de Război, gen. Văitoianu, deţinutul politic de 
la Văcăreşti spunea că nu înţelege ca un regim, alături de 
care a fost, să-l trateze astfel pe un modest „căuzaş”!). 
Faptul că o personalitate precum Gheorghe Tătărescu, 
prim-ministru în două rânduri şi gorjean get-beget, pe 
deasupra, sau Arethia Tătărscu, soţia acestuia, „Marea 
Doamnă a Gorjului” interbelic, mediatizată atâta în epocă 
pentru contribuţia de excepţie la promvarea tradiţiilor şi 
culturii gorjene (înfi inţarea Muzeului Gorjului, a celebrului atelier de covoare, a caselor 
memoriale „Tudor Vladimirescu” şi „Ecaterina Teodoroiu”, amenajarea ca sit istoric a 
Castrului roman de la intrarea în Defi leul Jiului, aducerea artistei Miliţa Petraşcu la Tg.-
Jiu care va lucra aici Mausoleul Eroinei de la Jiu, dar şi a lui Brâncuşi, de la Paris, spre a 
lăsa pentru eternitate Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu – Coloana Infi nitului, Poarta 
Sărutului, Masa Tăcerii şi Aleea Scaunelor, acţiunea social-umanitaristă şi caritabilă de 
largă prestaţie, în anii războiului, în cadrul „Crucii Roşii” etc8), constituie atitudini tacite 
care nu trebuie să ne mire…

În schimb, liderul ţărănist gorjean GRIGORE IUNIAN (30 septembrie 1882, 
Tg.-Jiu – dec. 1939) se bucură de un elogiu repetat. Mai întâi, în „medalionul” din „bilete 
de papagal”9, Arghezi marşează pe statura pitică a politicianului, care, când va fi  tată, 
scrie publicistul, „domnul Iunian va fi  cel mai mic dintre copiii domniei sale”. Domnul 
Iunian nu fumează, căci, dacă ar fuma, „ţigarea ar fi  mai lungă (…) şi fumătorului i-ar 
sta ţigarea ca unei furnici care s-ar măsura cu echivalentul unui pişcot.” Politicianul ar 
putea intra într-o servietă „fără să-l mai găsească cineva”. Nevizibil nicăieri, dl. Iunian 
este pretutindeni, la congrese, întruniri şi consfătuiri politice. Siguranţa Statului nu are 
de ce să-şi facă griji, pentru că dl Iunian „călătoreşte  în geamantanul d-lui Mihalache”, 
făcând, zice-se, economie la „bilet” şi la „odaie”: „Cei doi fruntaşi săraci, printr-o 
bizarerie politică, inexplicabilă din punctul de vedere curent, iubesc sărăcia ca o instituţie 
fi nanciară.”

În ciuda acestei corectitudini, „partidul ţărănesc a fost ţinut departe de guvern”, 
fapt care „se datoreşte exclusiv straielor şi nădragilor de dimie cu cămaşa afară. Fi donc! 
Se strâmbau delicios doamnele regimului anterior: Voyez-moi ça être gouverné par 
son…argathe! C’n’est pas possible, Majesté!”. În acest sens, domnii Iunian şi Mihalache 
(„actualul ministru al Agriculturii”) s-au dus la croitor şi şi-au comandat „haine de 
paradă”, unul fi ind considerat „tatăl”, celălalt „fi ul”: „În ziua aceea domnul Iunian era 
atât de mic, din pricina unui guturai, ne spune Cocò, încât ar fi  putut trece drept fi ul uterin 
şi al domnului Titulescu”…

Dar statura liliputană a politicianului nostru îi aminteşte publicistului mereu 
în vervă de proverbul „Buturugii mici” din paremiologia naţională, de aici elogiul 
inteligenţei şi abilităţii politice a liderului ţărănist văzut ca un David faţă de „Goliaţii 
tribunei” parlamentare:

„Cel mai scurt om din România poate servi însă de ilustraţie decorativă la 
zicătoarea Buturugii mici. Inteligenţa lui cu două vârfuri – la un cap 
7 „Seara”, an. IV, nr. 1227, 17 iunie 1913, p. 1, semnat Ex-Ierodiaconul Iosif N. Theodorescu. Reprodus în 
Scrieri, 33, pp. 16-18.
8 Pentru o înţelegere mai de amănunt, a se consulta ampla monografi e „Arethia Tătărescu – Marea Doamnă a 
Gorjului interbelic”, de Zenovie Cârlugea şi Zoia Elena Deju, Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2007, cu inedită 
iconografi e, 350 p.
9  An II, nr. 305, 2 februarie 1929, reprodus în „Scrieri”, vol. 33, pp. 104-106, nota bibliografi că la pag. 435.
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înţeapă minuscul şi adânc, ca acul, şi la celălalt cu duritatea unui cui bătut. Ea poate 
amorţi adversarul, când ca viespea, când ca ursul, după volumul şi febrilitatea lui. 
Cuvântul, la Cameră, i-a căzut în epoca de războire, ager, iute şi dureros ca pietrele cu 
colţuri şi dacă răsfoim dezbaterile parlamentare facem constatarea că acestui David nu i 
s-a potrivit de-a dreptul încă nici unul din Goliaţii tribunei, prudenţi la reputaţia lor. Se 
zice că în infi nitul oceanelor uriaşele balene se tem de un singur animal, cât scobitoarea 
de dinţi. Dacă acest adevăr lipseşte totuşi din ocean, el există, de la război încoace, în 
Parlament, unde domnul Iunian, politicos, discret şi, putem zice, binecrescut, nu este un 
cântăreţ de tribună.”

„Omuleţul nostru” a făcut o deosebită impresie încă „de la prima domniei 
sale manifestare”. Dovedindu-se un „om de caracter”, mesajul lui „a fost numaidecât 
recunoscut de urechea experimentată a cetăţeanului minţit de valeţii şi scamatorii 
politici”.

„Acest om de-o şchioapă – scrie Arghezi - are o construcţie sufl etească şi o 
stabilitate monumentală.” Crezând în ceea ce spune şi spunând numai ceea ce crede, 
victoria sa „este cu atât mai grandioasă cu cât a fost câştigată laolaltă şi pe un basorelief 
întreg cu toţi tovarăşii lui, cot la cot şi inimă lângă inimă cu ei.”

Revenind, în 1932, la fi gura politicianului gorjean Grigore Iunian, Arghezi îşi 
începe tableta cu o „fi ziologie” a politicianismului din epocă, la care constată că s-a 
stabilit „un stil şi o morală a minciunii, atât de mult, încât politica se confundă, şi în 
opinia reprezentanţilor ei consacraţi, cu „cu cea mai abilă destoinicie a impreciziunii 
şi tangentei.” „Minciuna măruntă” din uzajul politic cotidian a devenit „un combustibil 
moral”, falsifi când însuşi sensul vieţii şi existenţei:

„Iată cum s-a întâmplat că într-o lume politică nouă, cum e lumea românească, s-a 
falsifi cat sensul social şi biologic al vieţii, în foarte puţine generaţii de oameni politici, 
conduşi de mincinoşi romantici şi de entuziaşti în vid. «Criza», s-a spus cu adevărat, nu 
e atât a mămăligii cât a sufl etului celor ce-o mănâncă goală, cu unt, sau o doresc.”

Tocmai în asemenea împrejurări, personalitatea lui Grigore Iunian se impune, cu 
măsura unui bun simţ civic, ce nu l-a părăsit pe fostul ministru al Justiţiei:

„Personalitatea domnului Iunian reţine de multă vreme atenţia observatorului, 
care-şi mută ochii din stele la oameni şi de la pământ la cer, tocmai prin însuşirile 
nepolitice, după ambianţă. Probabil, vrem să spunem sigur, domnul Iunian are altceva 
în intelectul şi în însufl eţirile sale reci, decât absenţa unei credinţe întregi, de vreme 
ce activitatea şi disciplina domniei sale nu se încovoaie totdeauna după iuţeala şi în 
săgeata vântului curgător. Ba, fostul ministru de Justiţie trebuie să fi e puternic organizat 
în credinţele sale, dacă de câte ori se rosteşte intervenţia domniei sale constitie un act 
politic însemnat şi ideile domniei sale nişte evenimente.”

Publicistul este la curent şi cu acţiunile liderului ţărănist în teritoriu, amintind, 
bunăoară, de marea adunare a ţărăniştilor de la Târgu-Jiu, din primăvara lui 1932, 
unde discursul politicianului a fost pe cât de „dur” pe atât de presărat cu „judecăţi 
cuviincioase”…10

Oratoria lui Grigore Iunian are acea „calitate a elocinţei”, reţinând „linia 
esenţială”. Cuvântul său are „un accent interior”, de adâncime, şi „ideea”, înfi ptă bine în 
solul gândirii sănătoase, cu discernământ, „se înfăţişează ca o plantă întreagă, cu tulpina, 
cu frunzele, cu ghimpii şi fl orile ei”.

În momentele de ofensivă, în atac, în polemică, „dl Iunian este, din aceste pricini, 
a neprevăzutului adâncimii şi a comunicării directe cu pământul, primejdios pentru un 
adversar ce-i stă dinainte şi care nu-l poate ghici în lupta de satiră şi de şovăiri, cum să-l 
apuce şi să-l clatine.”

Sobrietatea politicianului la tribuna Parlamentului nu are nimic din fl ecăreala 
oratorică a altora: „Strâns în sine, îl urmăreşti la tribună, sobru, despodobit de avântul 
şi fâlfâirea braţelor şi de surâsurile oratorului, păşind în frază cu o talpă bine legată şi 
bătută cu fi er.”

Lider al unui partid politic dincolo de calculele pragmatice obişnuite, Grigore Iunian 
nu sacrifi că judecăţile „de dragul doctrinei”, dând dovadă de „energie” şi „toleranţă”, 
lăsând să circule „aerul” şi „lumina” în rândurile „coreligionarilor săi politici”. Împreună 
cu aceştia, politicianul se menţine „la o distanţă propice ca să nu-i miroasă pe toţi prea 
de aproape în ceea ce priveşte mentalul, domnul Iunian îşi păstrează acea libertate de 
perspectivă, extrem de utilă circulaţiei, pe cale de anchiloză, din grupurile constituite, şi 
care însemnează nobleţea francă a unei atitudini de conducător adevărat.”

Rar întâlnim în publicistica argheziană un portret de politicianist atât de favorabil, 
admirativ chiar, de unde rezultă şi o oarecare opţiune afi nă cu spiritul „ţărănismului”, al 
clasei sociale de la care poetul şi-a revendicat, totdeauna, originile.

V

Foarte sugestiv este, bunăoară, portretul lui DINCĂ SCHILERU (1846 –1918), 
acel „Moş Ion Roată al Gorjenilor” (trimis în Parlament pentru mai multe legislaturi), 
în care Arghezi vede întrupat spiritul gorjenesc, impus, mai ales, prin costumul aşa-zis 
schileresc, de unde şi cântecul oarecum emblematic al Gorjului străbun:
10 La 24 martie 1932 a avut loc la Târgu-Jiu, în sala Teatrului Căldăruşe, „grandioasa întrunire a Partidului 
Naţional-Ţărănesc din Gorj”, la care au participat „aproape 2000 de săteni din toate colţurile judeţului înfrun-
tând vremea atât de potrivnică”. Din 1928 nu s-a mai văzut în capitala Gorjului „o întrunire politică atât de 
însufl eţită”, „potopul de lume de la întrunirea naţional-ţărănistă”. Au luat cuvântul liderii organizaţiilor locale 
incriminând „haosul ce a reuşit să introducă în ţară guvernarea Iorga-Argetoianu”. Ultimul a luat cuvântul 
Grigore Iunian, şeful organizaţiei locale şi vicepreşedinte al organizaţiunii centrale, incriminând „şubreze-
nia” Guvernului, „făţărnicia”, „lipsa de a privi realitatea în faţă” a guvernanţilor şi declarând: „Vă voi spune 
răspicat gândul meu şi de data asta. Se poate foarte bine el să nu se potrivească cu al partidului din care fac 
parte. Asta însă nu mă împiedică a-l spune curat.” Iunian, vorbind în faţa mulţimii ca „un om care nu ştie ce 
este slugărnicia”, şi-a exprimat convingerea că „partidul nostru ar fi  în stare să îndrepte răul”, lansând toto-
dată ideea unui „guvern de concentrare” puternic. Vorbitorul a abordat problema „crizei economice” dar şi a 
„crizei morale”, a „moratoriului pentru datoriile externe”, a „restabilizării leului”. Declaraţiile politicianului, 
producând  „o vie impresie şi desamăgire în acelaşi timp, mai mult sau mai puţin îndreptăţite, în cercurile 
monopolizante ale democraţiei româneşti”, au incriminat „nesinceritatea cercurilor guvernamentale, cari nu au 
curajul să înfăţişeze deschis situaţia fi nanciară”, „situaţia datoriei noastre externe” ş.a.m.d. A se vedea amplele 
comentarii din ziarul local: „Gorjanul”, an XI, nr. 11-12, 23-31 martie 1932, pp. 3-4 şi „Gorjanul”, nr. 13, din 
9 aprilie 1932, p. 3.

„Foaie verde de trei boji,
Cine-a fost stăpân în Gorj,
Fost-a Tudor şi Magheru
Şi-a mai fost Dincă Schileru.”

Versuri la care se adăugau cu mare plăcere 
următoarele, auzite şi azi în cântecele lăutarilor gorjeni: 
„Aolică,  neică Dincă, / Geaba ai casă de sticlă / Şi n-ai 
nici o ibovnică, / Că eu stau într-un bordei / Şi mai am vreo 
două-trei”.

Iată, surprins în linii esenţiale, portretul votiv al 
„superbului bărbat” şi „splendidului Oltean” numit de noi 
cândva „un lampadofor al gorjenismului”:

„Ei [boierii Craiovei, n.n.]se îmbrăcau ca la Paris, 
afară de Dincă Schileru, care nu renunţase la portul oltenesc 
integral, adaos cu o legătură de gât albastră de mătase, 
fl uturată în trăsura cu muscal. Superb bărbat, Dincă Schileru! 

Şi splendid Oltean! Scris de sus până jos pe toată înălţimea spetelor lui, de dimie albă, 
fi nă, cu negre găetane de ibrişim, întortocheate în chirilice cusute cu meşteşug. El nu-şi 
lepădase nici betele ce-i înfăşurau de nenumărate ori rărunchii, pe intervalul pântecului 
dintre cioarec şi piept. Numai lipsa pistoalelor te oprea să te gândeşti că-i un haiduc 
găzduit la numitul pe franţuzeşte Hotel Boulevard.”

Spiritul gorjenesc – numit, deseori, şi „spirit pandur”, printr-o deja consacrată 
sintagmă – a devenit, în ultima jumătate de secol, o temă de meditaţie pentru etno-
folclorişti, sociologi, fi losofi , literaţi, artişti…

E vorba de o pecete inconfundabilă a mentalităţii oltene, care a fascinat şi incitat 
spiritele creatoare în defi nirea exactă a unui specifi c socio-psiho-mental.

În primul rând trebuie amintiţi oamenii de cultură care au intenţionat să identifi ce 
marca şi emblemele spiritualităţii regionale, diferenţa specifi că a unui modus vivendi şi 
cogitandi – acea expresivitate coagulantă de forma mentis uşor de identifi cat în etno-
folcloristica gorjenească, dar şi în opera unor genii de talia lui Constantin Brâncuşi şi 
Tudor Arghezi…

Pentru înţelegerea fondului de specifi citate trebuie, mai întâi, să apelăm la 
cultura populară şi, în cadrul acesteia, ne-am putea raporta, bunăoară, la una din fi gurile 
reprezentative, personalitate marcantă în ceea ce priveşte portul popular gorjenesc, 
dar mai ales spi rit civic în acţiune, conştiinţă reformatoare a statutului ţărănesc, într-o 
perioadă de mari frământări sociale, identitate inconfundabilă premergătoare Marii Uniri 
din 1918.

E vorba de celebrul DINCĂ SCHILERU, un fel de “Moş Ion Roată al gorjenilor”, 
militant de seamă al cauzei ţărăneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului nostru.

Dar, spre deosebire de pilduitorul personaj al lui Creangă, care dă o înaltă lecţie 
de morală civică spiritelor mărginite şi obtuze, Dincă Schileru exprimă un pragmatism 
efi cace, căci, dincolo de personajul pitoresc pe care-l întruchipează ca „întemeietor” al 
portului gojenesc, el este, mai întâi de toate, un militant pe tărâmul cauzei ţărăneşti, un 
lider al ţărănismului luminat şi al emancipării acestei clase.

Puţini conjudeţeni ştiu că portretul lui Dincă Schileru – frescă în mărime naturală 
– poate fi  admirat atât la schitul Locuri-Rele, cuib de vultur pe vârf de munte şi metoc al 
Mănăstirii Lainici, din defi leul Jiului, cât şi la Şcoala generală din Bâlteni – în ambele 
situaţii se impune o urgentă operă de conservare.

Bravul ţăran (născut la 1846, la Schela şi mort la 21 mai 1918) făcea parte din 
categoria acelor ţărani luminaţi, înzestrat cu darul cuvântului şi cu duhul convingerii, 
ceea ce i-a permis să urce treptele ierarhiei sociale, de la ipostaza de consilier judeţean 
(1877) până la aceea de deputat al Gorjului în Parlamentul României (1881-1910), unde, 
coleg deci cu Mihail Kogălniceanu, C. A. Rosetti sau Vasile Lascăr, a devenit celebru 
printr-o oratorie sinceră, cu argumente disuasive, pusă în slujba cauzei ţărăneşti, militând 
pentru reducerea prestaţiilor şi impozitelor. Era conştient că gorjeanul locuieşte ţinutul 
„cel mai sărac şi pietros din regiune”, după cuvintele lui T. Arghezi, de aici solidaritatea 
lui militantă cu ţărani din multe localităţi, mai ales din partea de nord a Gorjului. Căsătorit 
cu frumoasa fată a lui Z. Cilibiu, din comuna Bâlteni (vezi fresca în mărime naturală a 
soţiei sale afl ată pe holul Şcolii Generale din Bâlteni), Dincă Schileru, care, se ştie, a 
impus o linie specifi că în portul gorjean (cămaşă ţesută în ochiuri, cojoc şi iţari cu volute 
– astfel apare în frescele menţionate), era, aşadar, o personalitate de seamă şi un gospodar 
cu ţinută exponenţială în rândul gorjenilor de odinioară.

Neîntrecut la hore şi de o vitalitate debordant-molipsitoare, chipul lui „neica 
Dincă” a devenit o imagine proverbială, generând, la rândul ei, în mentalitatea poporană, 
expresii referenţiale şi, desigur, un folclor pe măsură.

Ţăranul înstărit de pe Hărăbor, binecunoscut în salba de sate de la poalele 
Vâlcanului, se ocupase mai întâi cu negoţul de vite, după care devenise un întreprinzător 
foarte prosper, deţinând mai multe mori şi joagăre pe Valea Gilortului.

Ales preşedinte de onoare al Băncii “Victoria” din Bâlteni (satul soţiei sale), Dincă 
Schileru s-a arătat interesat şi de valorifi carea unor bogăţii naturale, fi ind, în acest fel, 
un pionier al industriei extractive în Gorj. Astfel, parlamentar fi ind, el a adunat bulgări 
de cărbune risipiţi pretutindeni la Schela şi i-a dus la Bucureşti, convingând, în acest fel, 
pe Socec şi pe colegii parlamentari asupra aces tei importante bogăţii naturale. Aceleaşi 
mostre de cărbune le-a dus la Londra, prezentându-le lorzilor, în parlamentul marelui 
regat britanic, reuşind, astfel, să atragă, în Gorj, investitori englezi. Aşa s-a deschis mina 
de antracit de la Schela, rămasă în exploatare până azi…

Aceleaşi resurse carbonifere (de astă dată lignit) a identifi cat în zona Rovinari, în 
punctele „Spuza” şi „La arderea”, numite astfel după muşuroaiele fumegânde…

Şi în ceea ce priveşte identifi carea unor bogate resurse petrolifere (înainte ca 
savantul gorjean Ion Popescu-Voiteşti să alcătuiască harta grospecţiunilor geologice 
gorjene), numele lui Dincă Schileru capătă proeminenţă, căci, după căsătoria sa cu o fi ică 
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a Bâltenilor, el a săpat aici cele dintâi puţuri de ţiţei, scoţând din acestea, 
cu ajutorul scripeţilor, butoaie întregi de „aur negru” şi determinând astfel 

o intervenţie industrială efi cace in zonă. Foarte interesantă este lansarea sa în viaţa 
parlamentară. Aceasta trebuie legată şi de apariţia, pe eşichierul politic, a Congresului 
Ţărănesc din Muşăteşti-Argeş, iniţiat de mai tânărul învăţător CONSTANTIN 
DOBRESCU-ARGEŞ (1856-1903), bun prieten al renumitului gorjean. Organul de 
presă al acestei formaţiuni politice era gazeta „ŢĂRANUL”, ce se tipărea la Piteşti 
(primul ziar de la noi pe probleme specifi ce) şi la apariţia căreia contribuise substanţial 
şi deputatul din Bâltenii Gorjului. Aici, la reşedinţa din Bâlteni, îi va avea ca oaspeţi pe 
fruntaşii ţărănişti din ţinuturile muscelene, vâlcene, teleormănene, mehedinţene. La 20 
iulie 1882, la banchetul de la Bâlteni, se hotărăşte ca viitorul Congres Ţărănesc să aibă 
loc la Corbeni-Argeş şi se stabilesc însemnele steagului de luptă al mişcării ţărăniste.

În memoriile sale, fruntaşul ţărănist C. Dobreanu-Argeş, amintindu-şi de 
amploarea şi impactul popular al unor acţiuni de acest fel, preciza: „Pe la 20 ale lui iunie 
1882, mişcarea ţărănească, începută în 1881, avu prima sa întrunire mai numeroasă şi 
în altă parte decât în Argeş. Pentru că deputatul ţăranilor gorjeni intrase in mişcare cu 
mare zgomot şi se manifestase aşa de hotărât şi pe faţă, pentru o acţiune cât mai vie, era 
necesar ca o întrunire să facă Comitetul la Gorj, de unde să recruteze şi alţi membri, şi 
când intrarea deputatului gorjean în mişcare să fi e publică şi solemn confi rmată.”

La banchetul de la Bâlteni, liderul ţărănist argeşean anunţa şi programul mişcării: 
„renovarea claselor cârmuitoare ale oraşelor; formarea unei partide democratice rurale 
(…) şi a unei politici curat ţărăneşti; eliminarea cu totul a rămăşiţelor străine din sânul 
claselor noastre diriguitoare. Pentru a se ajunge la acest ţel trebuie ca ţărănimea luminată 
şi conştientă să-şi dea mâna, alcătuind un partid mare.” Încă de la început formaţiunea 
ţărănească a lui C. Dobrescu-Argeş îşi propunea „ocuparea de săteni a celor 32 de scaune 
de deputaţi, date lor prin legea electorală.”

Un astfel de program îl animă, cu mult entuziasm, pe Dincă Schileru, care îşi 
declară totala adeziune faţă de ţelurile mişcării, ceea ce îl determină pe liderul argeşean 
să noteze în memoriile sale:

„Caracteristica gorjenilor ţărani este: fi ecare se crede în stare a vorbi. Şi toţi 
vorbesc cald, entuziast şi convinşi. Gorjeanul de baştină e natură simţitoare, mândră de 
trecutul său, sinceră şi gata de luptă şi sacrifi ciu; sunt minunaţi. S-au înscris în mişcare 
cu toţii şi au promis a lucra şi a lupta solidari cu argeşenii.”

La 28/29 august 1882 are loc, la Corbeni-Argeş, Congresul Mişcării Ţărăniste, 
la care vin delegaţi din mai toate judeţele ţării. În fruntea delegaţiei gorjene se afl a, 
bineînţeles, Dincă Schileru. Întrunirea, deşi a clarifi cat şi dezbătut probleme de interes 
major pentru cauză, a fost îndeaproape sabotată de poliţie. Chiar steagul mişcării din 
mătase verde, adus de Dincă Schileru de la Budapesta (se păstrează unul asemănător şi azi 
la Muzeul din Goleşti) a trebuit să fi e îngropat în curtea casei de delegatul vâlcean…

Acest Congres Ţărănesc de la Muşăteşti (precedat de manifestări de amploare 
ce-au avut loc la Bâ1teni, Corbeni şi Nămăeşti) s-a destrămat repede datorită atât unor 
impedimente sociale cât mai ales supravegherii poliţieneşti, însă nu atât de meteoric a 
fost crezul fruntaşului gorjean pe tărâmul ţărănismului militant.

Legătura deputatului gorjean cu liderul ţărănist argeşean a rămas una de vie 
amiciţie, astfel că, în 1890, acesta participă, alături de înalte ofi cialităţi, la nunta lui C. 
Dobrescu-Argeş cu învăţătoarea Maria-Avida Poenăreanu. Celebră a rămas „cântarea” 
cerută de deputatul gorjean lăutarului vâlcean Ţugui, care „horea”, în atmosfera de mare 
veselie şi chef, cam aşa: „Aolică, neică Dincă,/ Geaba ai casă de sticlă,/ Şi n-ai nici o 
ibovnică./ Că eu stau într-un bordei,/ Şi mai am vreo două, trei…”

Dincă Schileru exprima, în întreaga lui făptură, un spirit de solidaritate cu clasa 
din care provenea (ca moşnean, din tată în fi u). În acest fel se explică marea infl uenţă 
pe care o avea asupra celor năpăstuiţi. La sfârşitul lui martie 1907, el este acela care 
reuşeşte să-i determine pe ţăranii strânşi la capătul podului de peste Jiu să renunţe la 
intenţia de a pătrunde in oraş, hotărâţi a merge la gară pentru a se deplasa la Romanaţi, 
„la revoluţie”. Dincă îi lămureşte pe ţărani că, la capătul podului, îi aşteaptă tunurile şi 
le dă câte 5 lei, spunându-le: „Duceţi-vă acasă, mă, şi lăsaţi revoluţia, că ăştia dau cu 
tunurile în voi!”

Într-un mod asemănător procedase popa Ilie Roşoga (deputat şi, mai apoi, 
senator), la Turburea şi în alte sate din sudul Gorjului, el însuşi unul din colaboratorii lui 
Dobrescu-Argeş, la crearea Partidului Ţărănesc (1895), desfi inţat în 1897, când liderului 
argeşean i se intentează un proces de bancrută.

Acest „Moş Ion Roată al Gorjenilor” care a fost „neica Dincă”, atât de amintit în 
versurile populare mai ales în partea de nord a Olteniei, a fost primul ţăran român într-un 
parlament. Amintim aceasta azi, în condiţiile în care aşa-numita Lege a fondului funciar 
(în vigoare din 1991, cu repetate modifi cări) a fost dezbătută de bravul nostru parlament 
timp îndelungat, fără a se auzi de la tribună gânduri venite din mijlocul acestei clase, 
căreia, de fapt, i se adresase această lege…

În personalitatea lui „neica Dincă” găsim, aşadar, acea mentalitate insurecţională 
a spiritului pandur, izvorâtă dintr-un simţământ de justiţiaritate colectivă.

Găsim, de asemenea, vitalitatea unei rezistenţe sociale în timp şi, desigur, 
acea expresivitate de pitoresc etno-folcloric, un fel de reprezentativitate a unui model 
receptat ca atare de o colectivitate şi transmisă, ulterior, generaţiilor. Şi, dimpreună cu 
toate acestea, acea „noimă de aristocraţie” pe care un Tudor Arghezi o citea pe faţa 
gorjenilor (mai târziu, un Marin Sorescu va aprecia, într-o tabletă inspirată de la faţa 
locului, că, dacă olteanul e esenţă de român, atunci gorjeanul e spumă de oltean – o 
zicere atât de anecdotică în gravitatea ei!)

Amintirea lui Dincă Schileru se conturează, iată, într-o legendă vie şi productivă în 
datele ei esenţiale, capabilă să lumineze, dintr-un anumit unghi, complexitatea spiritului 
pandur şi mentalitatea gorjenească, într-un cuvânt pecetea diferenţierii regionale…

Arghezi nu putea rămâne, aşadar, indiferent faţă de amintirea Schilerului, „superb 
bărbat şi splendid Oltean”, în care vedea atât icoana unui spirit, cât şi specifi cul unei 
mentalităţi, pe scurt zis, acel „gorjenism” autentic, de care el însuşi era mândru, căci îl 
simţea în sângele său, pe linia ascendenţei paterne.

VI

Relaţiile stabilite de poet, încă din 1929, cu cercul scriitorilor olteni îi oferă 
prilejul să cunoască şi alte personaje ale vieţii publice 
craiovene: Iată, bunăoară, portretul celui mai destoinic 
fi nanţist din întreaga epocă a lui Vintilă Brătianu – distinsul 
„om de Bancă şi mare Oltean” dl. C. Neamţu, solidar, 
desigur, cu acţiunea culturală a lui Făgeţel, coborând „în 
opinci” spre învăţătură, în Cetatea Băniei, pe la 12 ani, 
din subcarpaţii Olteniei – itinerar al împlinirii personale 
considerat de Arghezi obligatoriu şi, deci, tipic („ţara toată 
e colonia lor…”):

„De la un timp încoace, m-am învăţat să confund 
Craiova cu „Ramurile” şi cu D-l Neamţu, distinsul fi nanciar 
şi singura minte de specialitate clară din epoca lui Vintilă 
Brătianu. Mă grăbesc să spui că elogiul meu pentru acest 
considerabil om de Bancă şi mare Oltean are un simplu substrat de simpatie admirativă 
şi care ţin, din sentiment, să-i facă plăcere într-un ceas al vieţii şi al timpului, de 
melancolii. Întemeietorul Băncii Comerţului, a cărei reşedinţă craioveană frumoasă e 
opera arhitectului Iotzu, mi-a spus odată, nu mai ţin minte, la Craiova sau în Bucureşti, 
pe stradă, că din nordul Olteniei a venit în Craiova, la primele studii, în opinci, pe la 12 
ani, ca toţi copiii Oltului porniţi dintr-un cătun mic la o biruinţă vastă.”

Migraţia oltenească care a „împânzit” ţara este o trăsătură tipică a etniei, 
caracterizată, cum bine credea şi Petre Pandrea, prin spiritul speculant („cobiliţa”) şi 
speculativ („pasărea măiastră”). În câteva zeci de ani, oltenii veniţi în Capitală „le-au 
dat boierilor din Bucureşti o învăţătură de minte”, căci, pragmatici şi descurcăreţi, „ei au 
fost găsiţi instalaţi la toate răscrucile de competinţă şi toate profesiile intelectuale s-au 
resimţit numaidecât de prezenţa juveţilor în ele.” 11

Oltenii, după un vechi obicei ce trădează spiritul solidar al comunităţii, „năvălesc 
grămadă”. Plecând de acasă cu boţul de mămăligă în traistă, mai bine zis – izgoniţi de 
sărăcie, oltenii de pe Valea Amaradiei, observă Arghezi, se întorc periodic, ca şi ceilalţi, 
de pe valea Gilortului sau Jiului, acasă „cu căciula plină de parale” şi îşi ridică, spre 
mândria lor, case falnice. În acest fel, „oltenii de rând” – spre deosebire de câţiva, puţini, 
care rămân „slugi” prin străini – „sunt boieri şi stăpâni”. Oltenii păstrează în lăzi „piei de 
iepure domneşti”, pe care stă înscrisă „nobleţea titlului moştenit de sute de ani”:

„La Piteşti, notabilităţile oltene erau vre-o paispce… Socotiţi buni precupeţi şi 
buni numai la cobiliţa cu coşuri, Oltenii le-au dat boierilor din Bucureşti o învăţătură de 
minte. Pe neaşteptate, în vre-o 30 de ani, ei au fost găsiţi instalaţi la toate răscrucile de 
competinţă şi toate profesiile intelectuale s-au resimţit numaidecât de prezenţa juveţilor 
în ele. De unde-i D-l Director? Din Gorj. Origina d-tale, domnule Profesor? Doljul, 
Romanaţii, Mehedinţii… Toată Oltenia.

Oltenii nu vin câte unul, ci câte o sută cel puţin odată, buluc. E datina lor  să 
năvălească grămadă, alaltăieri în piaţă, ieri în universităţi, azi… În traistă cu bozul de 
mămăligă, care-i un sandwich cu brânză de burduf la mijloc, ei se adună ca rândunelele 
şi pleacă, fără să le pese, în sângele lor negru cu un temperament englezesc. Ţara toată 
e colonia lor, remorcată la ciudatul Banat dintre Vârciorova şi Olt, cu oamenii cei mai 
teferi dintre Români şi poate că, afară de Bucovineni, cei mai Români.”

VII

O fi gură impresionantă de oltean din Târgu-
Jiu, fi u de medic (care „a intrat în războiul de front, 
nu de biurouri” împreună cu unsprezece fraţi ai lui) 
este sergentul de marină Nicolae Răiculescu, pe care 
Arghezi îl cunoaşte în închisoarea de la Văcăreşti. 
Militarul ce purta bereta de marinar, bandajat la piciorul 
stâng şi străbătând curtea închisorii în cârji, are 41 de 
ani „cu o tinereţe de treizeci”:

„Un om în uniformă străbate-n două cârji curtea 
închisorii. Piciorul stâng, bandajat voluminos pe labă, 
stă îndoit între cataligele de lemn pornite din subsuoară. 
Trei circofl exe de aur brodate pe mâneca stângă a 
tunicii ne fac să ne apropiem de el şi să-l întrebăm. 
Omul poartă o beretă de marinar şi vârsta de patruzeci 
şi unu de ani cu o tinereţe de treizeci; are o privire bine 
aşezată, în fi gura de-o bărbăţie tare şi tăiată în două de 
diagonala unei puternice mustăţi. Cu trei trese de rănit 
de braţ, prezenţa unui erou în puşcărie,- unde sunt mai mulţi, - ne miră. Îl acostăm cu o 
ţigară. 

Să povestim liniştit şi pe scurt păţaniile autentice ale acestui om, care nu se plânge 
şi înfruntă împrejurările cu o bravură agresivă.” 12

Povestea vieţii lui e pe cât de dramatică pe atât de incriminantă faţă de autorităţile 
militare. Din doisprezece fraţi, nouă au rămas morţi pe câmpul de luptă. El însuşi a fost 
rănit, mai întâi, la mâna dreaptă („vindecată în exterior, dar estropiată pe dinăuntru”), a 
doua oară în piept, iar a treia oară s-a ales cu două răni grave la piciorul stâng:

„A luptat la Turtucaia, a luptat pe Valea Jiului, a luptat la Pietroşani şi a căzut la 
Mărăşeşti, în iulie 1917, pe ziua de 15. Are şase decoraţii: 1. Virtutera militară cl. I, 2. 
Serviciul credincios, 3. Luptă şi bărbăţie, 4. Avântul ţării, 5. Crucea serviciului sanitar, 
6. Cordonul militar sârbesc.

Din batalionul de specialităţi de marină, comandamentul a construit o trupă de 
elită de uscat, o legiune transcarpatică; iată cum se găseşte un sergent de mare luptându-
se în munţi.”

Pricina pentru care acest brav combatant a fost condamnat la trei ani închisoare 
„poartă o dată anterioară cu şapte zile căderii lui la Mărăşeşti” şi se referă la neîndeplinirea 
unui ordin bezmetic, pe care, dacă îl punea în executare, şi-ar fi  împins la 
moarte camarazii de arme:
11  Amintiri olteneşti, ed. cit., p. 47.
12 Tudor Arghezi, Scrieri, 13, Poarta neagră, EPL, Bucureşti, pp. 43-47.
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„Pricina pentru care a fost dat judecăţii acest brav, şi condamnat la trei ani 
închisoare, poartă o dată anterioară cu şapte zile căderii lui la Mărăşeşti…Era în pădurea 
nemţoaica, situată între Mărăcineşti şi Tecuci, când, pe la două jumătate noaptea, 
comandantul lui îi dete ordinul să invadeze linia inamică. Inamicul se găsea la opt 
kilometri distanţă, şi sergentul Răiculeanu, socotind timpul de atac, face atent pe ofi ţer 
că se întreprinde o încercare necugetată şi că trupa nu va putea parveni la punctul de 
invazie înnainte de orele patru, în plină zi, când atacul ar fi  fost o nebunie. Atacurile 
de asemenea natură se dau în plin întuneric, spune sergentul, la orele unu sau două din 
noapte. Repetându-i-se porunca, el refuză să se supuie ordinului «absurd». În locul lui 
a fost trimis un alt sergent, a cărui trupă fu într-adevăr «făcută praf» fără nici un folos. 
Răiculeanu e dat în judecata Curţii Marţiale, şi între acest eveniment şi data procesului, 
care avu loc la 17 martie 1918, el e grav rănit la Mărăşeşti…”

Procesul s-a judecat la o Curte Marţială din Dobrogea, în localitatea Chilia Veche, 
instanţă prezidată de comandorul Ciuchi, colonel de marină, care, povestea sergentul, „a 
băgat mulţi oameni în pământ”. Cu toate că apărătorii sergentului gorjean Răiculeanu 
fuseseră locotenenţii Izvoranu şi Chiriac, sentinţa a fost dată „fără deliberare”, de unde 
„protestarea injurioasă” a militarului în faţa instanţei:

„Stupefi at, sergentul Răiculeanu izbucneşte într-o protestare injurioasă, îşi 
smulge cele şase decoraţii din piept, le aruncă şi le carcă în picioare. Curtea, cu linişte, 
dă în judecată din nou pe Răiculeanu, pe care vrea să-l condamne la moarte. Intervin 
însă doi medici militari, care asistau la proces emoţionaţi, şi izbucnesc să facă din 
gestul sergentului un act de nebunie, şi din sergent un dement.

Condamnatul face cerere de recurs, care i s-a judecat azi, sâmbătă, 5 iulie 1919, 
de către Curtea Superioară de Justiţie Militară din Bucureşti. Până acum, el a stat 
un an şi jumătate la închisoarea din Galaţi, unde i s-a deschis rana piciorului, s-a 
complicat şi a gangrenat. Transportat la Văcăreşti în vederea recursului, i s-au amputat 
zilele acestea trei degete, însă fără succes; laba întreagă a piciorului va fi  amputată.

Membrii Curţii Superioare s-au arătat mişcaţi de romanul sergentului Răiculeanu 
şi l-au invitat să şadă jos: o «favoare». Sentinţa Curţii din Chilia Veche a fost casată, şi 
sergentul retrimis în judecata altei Curţi. El e ţinut încă arestat…”13

Iată cazul absurd şi tragic al unui combatant din Primul Război Mondial, cu 
mândrie pandură în sânge, victimă a unei instanţe reprezentată de ipochimeni galonaţi, 
de o incriminantă sufi cienţă în îndeplinirea actele de justiţie, transformate în simulacre 
marţiale…

Acelaşi sentiment de indignare şi solidară compasiune cu victima îl întâlnim în 
schiţa „Măria Nichifor”, în care Arghezi  evocă viaţa oltencei gravide care, acuzată 
pe nedrept de furt de către stăpânii ei, este reţinuă în închisoare „nejudecată” şi, odată 
cu ea, în urma naşterii, „un copil fără mandat de arestare”. Procesul uitatei în arest se 
reia după un an şi jumătate, deţinuta fi ind condamnată la cincisprezece zile închisoare. 
Dar mandatul de punere în libertate întârzie şi copilul moare, iar ea cu sufl etul zdrobit 
şi bolnavă rămâne o fi inţă pentru care ziua năucitoare a eliberării nu mai are nici un 
rost.14

Maria Nichifor aminteşte de „durda gorjeancă” din primele secvenţe ale 
romanului-poem „Cimitirul Buna Vestire”, tot un fel de fată în casă, dar pe când acolo 
umorul şi spiritul satiric vizează moravurile din casa profesorului conducător de doctorat, 
aici absurdul şi tragicul situaţiei trimit la ideea de umilinţă, batjocură şi abuz, săvârşite 
asupra coreligionarilor olteni, pe care pana lui Arghezi îi „răzbună” cu mânia acelui 
sentiment anunţat în mod programatic în „Testamentul” din 1927:

„Durerea noastra surdă şi amară 
O gramadii pe-o singură vioară, 
Pe care ascultand-o a jucat
Stăpânul, ca un ţap înjunghiat.
Din bube, mucegaiuri şi noroi
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.
Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte
Şi izbăveşte-ncet pedepsitor
Odrasla vie-a crimei tuturor.
E-ndreptăţirea ramurei obscure
Ieşita la lumină din pădure
Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi,
Rodul durerii de vecii întregi.”

VIII

Cel mai apropiat de poet şi ca vârstă şi ca aspiraţii scriitoriceşti, dintre condeierii 
gorjeni ai vremii, a fost C. AL. CALOTESCU-NEICU, „Nababul” din Broştenii 
Gorjului, vizitat, împreună cu alţi scriitori din cercul „Ramurilor”, cu prilejul Şezătoarei 
de la Târgu-Jiu din 1 iunie 1929.

Născut în 1888 în satul Turcenii de Jos, situat pe partea dreaptă a Jiului, ca 
fi u al marelui latifundiar din partea locului Constantin Alexandru Calotescu, viitorul 
epigramist şi-a făcut studiile la Craiova (poate şi la Turnu-Severin), urmând apoi  
Facultatea de Drept şi Litere din Bucureşti, însuşindu-şi o aleasă cultură şi fi ind un 
recunoscut poliglot (a tradus din nuvelele lui Guy de Maupassant, vol. „Amintiri”, 
apărut în Editura „Ramuri”).

Stabilit, în urma căsătoriei, în satul Broşteni (comuna Izvoarele), la una din 
proprietăţile tatălui său, dar de pe partea stângă a Jiului, C. Al. Calotescu-Neicu şi-a 
ridicat, relativ în scurt timp, un conac de toată frumuseţea cu specifi c arhitectural 
tradiţional, pe o rarişte de deal, înconjurat de o deasă pădure de stejar, străjuind însă o 
privelişte minunată. Aici, în tihna familiei, proprietarul de pământuri, izlazuri şi păduri 
şi-a împărţit timpul între treburile gospodăriei şi creaţia literară, primind vizitele unor 
importanţi oameni ai vremii şi scriitori (Nicolae Iorga, Simion Mehedinţi, Ion Dongorozi, 
C.S. Făgeţel, Tudor Arghezi, Jean Bărbulescu, Şerban Leoveanu…).

A debutat în 1914 cu o culegere de schiţe şi povestiri „Crucea dragostei” şi a 
colaborat la unele publicaţii, precum „Vatra” (scoasă la Craiova în colaborare cu C.Ş. 
Făgeţel şi Ion Dongorozi), „Neamul Românesc” (scos de  N. Iorga), „Tribuna” (Arad), 
13 Tudor Arghezi, Scrieri, 13, Poarta neagră, EPL, Bucureşti, pp. 43-47.
14 „Scrieri”, 13, Poarta neagră, pp. 89- 92.

„Cosânzeana” (Orăştie), „Flacăra”, „Ilustraţiunea” ş.a.
Apropiindu-se mai mult de cercul scriitorilor 

olteni, a contribuit cu fonduri pentru editarea 
„Ramurilor” şi „Arhivelor Olteniei”, fi ind un apropiat 
colaborator şi al Teatrului naţional din capitala 
Băniei. Unii actori de aici, precum Remus Comneanu, 
susţineau adevărate recitaluri din creaţia epigramatică 
a amfi trionului din Gorj, alţii veneau, invitaţi cu trupa, 
să joace diferite piese de teatru la conacul din Broşteni, 
cu diferite prilejuri, îndeosebi la unele sărbători.

Recunoscut îndeobşte drept unul din cei mai de 
seamă epigramişti ai vremii, îndeosebi după apariţia, 
în 1930, la „Cartea Românească” din Bucureşti, a 
volumului de „Epigrame”, C. Al. Calotescu-Neicu a 
editat, la aceeaşi editură, în colaborare cu N. Crevedia, 
„Antologia Epigramei Româneşti” (1933), foarte 
apreciată de cercurile literare ale vremii şi bucurându-
se de o reeditare în 1934.

Antologatorii au dovedit o bună cunoaştere a literaturii române de acest gen, 
inserând aici autori recunoscuţi îndeobşte, de la Antioh Cantemir, Al. Macedonski, A.C. 
Cuza, D. Teleor la Cincinat Pavelescu, Radu D. Rosetti, Sofronie Ivanovici, I. Ionescu-
Quintus, Constantin Râulec, I. C. Popescu-polyclet, mardan, E. Lobod, Minescu, Al. O. 
Teodorescu ş.a.

Specia epigramei începuse a prinde în literatura română încă din prima jumătate 
a secolului trecut, publicaţiile umoristice fi ind încă de pe vremea lui Caragiale căutate 
şi citite pentru spiritul lor inteligent, sancţionatoriu, benefi c în general în viaţa culturală 
românească.

Spre pildă, de la „Antologia Epigramei Româneşti” din 1933 până la „Antologia 
Epigramei Româneşti” din 2007, ediţia a doua, realizată de George Corbu, Valerian Lică 
şi George Zarafu15, este de fapt un parcurs organic, pe care umorul românesc îl oglindeşte 
vizând atitudini, moravuri, obiceiuri, instantanee caracterologice, caracteristice societăţii 
româneşti, fi e în gratuitatea estetică a genului, fi e sub deviza celebră a antichităţii latine 
„Ridendo castigat mores”… Oare nu latinii îşi asumau, cu orgoliu, crearea genului satiric 
– Satira tota nostra est / Satira în întregime ne aparţine - , faţă de feniul Greciei antice 
care excela în scrierile fi losofi ce şi tragedie.

Apropiat de interesele scriitorilor olteni, Calotescu-Neicu va publica la editura 
craioveană, în 1935, alte cărţi de „Epigrame” şi „Sburături” (în colecţia „Pământ şi sufl et 
românesc”, respectiv „Uniunea Scriitorilor Olteni”).

Constituită la 21 martie 1937 în cadrul „Adunării Generale a Scriitorilor Olteni”, 
Societatea Scriitorilor Olteni, prezidată de C. Rădulescu-Motru, preşedintele Academiei 
Române, va avea ca preşedinte de onoare pe generalul în rezervă N. Condeescu (fost 
şef al Serviciilor de Informaţii Militare ale Armatei Române16), iar ca membri condeieri 
olteni cunoscuţi, precum: Elena Farago, C. Şaban Făgeţel, T. Păunescu – Ulmu, C. 
Popescu – Polyclet, C. D. Ionescu, Sabina Pauliana, Ştefan Bălceşti, Dion Mardan, 
P. Partenie şi, bineînţeles, pe epigramistul-proprietar din Broştenii Gorjului, C. Al. 
Calotescu-Neicu… 

Cei mai gustaţi epigramişti din cercul „Ramurilor” erau, se pare, C. Al. Calotescu-
Neicu şi C. Popescu-Polyclet.

În anii războiului, scriitorul editează şi alte lucrări, precum: „Caiet de epigrame” 
(1940), „Alte vremuri, altă lume” (1941) şi „Drept la ţintă” (1941), ultimul vizând 
anumite aspecte din viaţa cultural-politică românească. 

Prieten cu unii oameni de vază ai Gorjului interbelic, scriitorul se bucura de 
prietenia devotatului jurnalist Jean Bărbulescu, directorul-proprietar al săptămânalului 
„Gorjanul”, care consemna, periodic, succesele repurtate de condeierul gorjean cu 
prilejul apariţiilor editoriale.

IX

Cel mai de seamă jurnalist al Gorjului în 
toată perioada cât a apărut ziarul „Gorjanul” (1924-
1947), ctitorit de el, JEAN BĂRBULESCU (1890-
1957),  s-a născut la 11 iunie 1890, în localitatea 
Bogaţi – Dâmboviţa, în familia învăţătorului 
Ion Bărbulescu. A urmat şcoala primară în satul 
natal, Bogaţi, şi la Câmpulung-Muscel, după care 
s-a înscris la Şcoala Superioară de Comerţ din 
Bucureşti, după absolvirea căreia, în 1909, devine 
funcţionar la Hurezani, unde funcţiona un ofi ciu 
al Băncii Generale a Gorjului, îndeplinindu-şi 
atribuţiile de serviciu „cu zel şi probitate”, după 
cum atestă un certifi cat eliberat la 3 aprilie 1915. 

Pasionat de literatură, editează în 1909, la 
Târgu-Jiu, împreună cu poeţii Sebastian şi Victor 
Hortopan, publicaţia lunară „Zorile – Biblioteca 
tinerimii”, care, din 1910 devine „revistă literară 

şi artistică”, scoasă cu intenţia „de a încuraja talentele” şi de a cultiva, în general, gustul 
pentru literatură şi artă.

El însuşi va publica aici poezii şi proză, însă nu a perseverat. În 1913 va fi , timp 
de câteva luni, mobilizat, iar în perioada 1916-1918 şi în 1919 va participa la campaniile 
Războiului de Reîntregirere, fi ind decorat pentru fapte de eroism. După război, va reveni 
în calitatea de funcţionar la bancă, dar chemarea de a înfîptui un serios organ de presă în 
capitala Gorjului este mai mare, astfel că părăseşte postul şi înfi inţează la 15 martie 1924 
ziarul „Gorjanul”, care, în scurt timp, se impune drept o publicaţie de ţinută, serioasă şi 
cu tiraj sporind de la o lună la alta. Ziarul, tipărit aproape vreme de zece ani la Craiova – 
de aici legăturile şi relaţiile deosebite cu publicişti şi scriitori craioveni, - a avut mai întâi 
o apariţie bilunară, apoi trilunară, pentru a deveni, din 1926, săptămânal, având redacţia 

15 Ed. Pro Transilvania, Bucureşti, 2007, 380 p.
16 V. Armia, Vasile Bobocescu ş.a., Personalităţi gorjene de-a lungul istoriei, Editura „Premiile Flacăra – 
România”, Bucureşti, 2000, pp. 158-160.
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pe strada Grigore Săftoiu, nr. 4, apoi Victoriei nr 57...
Din 1932, secretarul de redacţie va fi  studentul Sotir Poliopol. Pe 

lângă angajaţii permanent (ca Ion Vulpe ori Dionisie Căun), directorul-proprietar conta 
pe foarte mulţi colaboratori din Tg.-Jiu, din judeţ şi din ţară.

În 1932, ziarul apărea editat la „Institutul Tipografi c Gorjanul – Societate 
Cooperativă din Tg.Jiu”, graţie tipografi ei achiziţionate, la care primea comenzi diferite, 
punându-se accent deosebit pe calitatea execuţiei tipografi ce. Ca „organ de cultură şi 
informaţiuni”, „Gorjanul” a avut o prestaţie corectă, impunându-se ca un ziar serios, bine 
informat şi bine scris. Paginaţia ziarului, iconografi a, varietatea caracterelor uzitate şi 
potrivite cu specifi cul materialelor publicate, promptitudinea şi corectitudinea informaţiei, 
efortul de a surprinde atât evenimentele social-cultural-politice locale cât şi pe cele 
naţionale, ba făcând loc mereu şi evenimentelor de pe scena politică internaţională, şi, 
nu în ultimul rând, atragerea unor condeie talentate (C. I. Goga, Sotir Poliopol, Octavian 
Rovenţa – Picador, Sabin Velican, Constantin Uscătescu, Vasile Militaru, Stelian Sterescu, 
Constantin Bâcă, Dumitru Tătăroiu, Ella Frunză, Aurelia Stamatoiu şi mulţi alţii) – toate 
acestea au contribuit la defi nirea profi lului cultural-informativ al „Gorjanului”. La 
jubileul de 10 ani, din 1934, „inimosul director al Gorjanului”  primeşte felicitări de 
la confraţii săi din ţară, care recunosc că „biruinţa Gorjanului este biruinţa presei din 
provincie, zece ani de muncă, de perseverare, de luptă cu toate greutăţile inerente unei 
publicatiuni” (Revista Funcţionarilor Publici Administrativi din Judeţul Teleorman). 
Un alt ziar, „Cuvântul Sanitarului” din Buzău, consemna: „Gorjanul este o podoabă 
a presei, iar directorul lui d. Jean Bărbulescu, o mândrie a ziarismului de provincie”. 
Primind numărul festiv din 1934, „Gazeta Noastră Cooperativă” din Teleorman scria: 
„Am primit şi noi numărul festiv al gazetei «Gorjanul», care îşi sărbătoreşte cu mândrie 
un deceniu de existenţă.

Directorul ei, d. JEAN BĂRBULESCU, este azi Vice-Preşedintele Sindicatului 
Presei din Oltenia. Numărul acesta are un cuprins bogat, admirabil selectat şi ordonat. 
Găsim în el articole şi poezii de-ale nenumăraţilor colaboratori, care au ţinut să răspundă 
cu scrisul lor la apelul acestei gazete, supranumită «decanul ziarelor din provincie». 
Geloasă de asemenea reputaţie meritată, Gazeta Noastră Cooperativă se leagă cu 
jurământ s-o urmeze pe aceeaşi cale, cu vrednicie.”

Şi „Muscelul Nostru” are cuvinte de laudă pentru „Numărul Festiv al Gorjanului 
apărut la fi nele anului 1933 în 44 de pagini, un eveniment în presa noastră (...).

Formatul, coperta, hârtia, litera, clişeele, dar mai ales conţinutul variat şi complet 
al acestui număr, sunt minunat ghid pentru cei cari vor să scoată numere festive. Mintea 
iscusită a valorosului director îmbrăţişează toate ramurile de activitate ale judeţului: 
Nimic nu lipseşte.”

Şi „Nădejdea” din Turnu-Severin salută „cam târziu”, însă „cu regret”, 
„evenimentul gazetăresc”, recunoscând „cununa de lauri a inimosului Jean, care a trasat 
o dâră de lumină creatoare pe ogorul gazetăriei provinciale.”

La fel „Tractorul” din Turnu-Măgurele recunoaşte că numărul festiv, apărut într-o 
ţinută grafi că deosebită, „face cinste publicisticii provinciale”. 17

„Tribuna” din Sibiu aprecia că săptămânalul târgujian este un ziar atât de reuşit 
încât „se ridică deasupra tuturor ziarelor de provincie, servind drept exemplu”.

Şi ziarele centrale consemnează ţinuta publicistică a „Gorjanului”. Dacă 
„Viitorul” consideră că ziarul fondat de Jean Bărbulescu constituie „un serios document 
asupra ţinutului oltenesc”, „Dâmboviţa”, ca şi „Românul”, îl apreciază drept „model 
al publicaţiilor regionale”, care reuşeşte să facă „operă de românească unifi care şi 
armonizare socială”.

Aceleaşi cuvinte de laudă le vor avea „Luceafărul literar şi artistic” şi „Tribuna 
tineretului”.

În primăvara lui 1944, cu prilejul împlinirii a două decenii de apariţie constantă 
majoritatea publicaţiilor din provincie consemnează cu admiraţie ţinuta publicistică a 
„Gorjanului” şi efortul directorului-proprietar Jean Bărbulescu, care, cu jertfe şi pasiune 
deosebită, a asigurat „longevitatea” publicaţiei, care s-a impus atât în viaţa judeţului, cât 
şi în topul Federaţiei Presei din Provincie”.

După anii războiului, când ziarul se confrunta cu lipsa de hârtie, întreruperile 
de curent electric, restanţieri din ce în ce mai risipiţi în ţară şi multe alte greutăţi, Jean 
Bărbulescu cade în disgraţia noului regim. Ultimul număr apare la 30 decembrie 1947 în 
doar 2 pagini, fără a-şi preveni cititorii în privinţa întreruperii sale forţate.

După confi scarea din 1948 a tipografi ei, Jean Bărbulescu va fi  arestat în 1951 şi 
încarcerat la Craiova, Ghencea, apoi va fi  dus la Canalul Dunăre-Marea Neagră.

După eliberarea din închisoare, va lucra ca muncitor la „Sovrom Petrol” Tărgu-
Jiu. Îmbolnăvindu-se, va deceda, în mai lipsuri, la 8 mai 1957, în spitalul din Bumbeşti-
Jiu (Sadu) – Gorj şi va fi  înmormântat în Cimitirul Ortodox din Târgu-Jiu.

Cam în aceleaşi vremuri şi colonelul Şerban Leoveanu îşi va căuta sănătatea prin 
spitalele din Bucureşti, fi ind vizitat pe patul de suferinţă de Tudor Arghezi, mai vechiul 
său „lagărist” de la Târgu-Jiu (conform precizării lui Valeriu Anania).

Abandonând poezia şi proza literară cultivate la început, Jean Bărbulescu s-a 
impus prin editorialele şi mai ales prin reportajele realizate, care reproduceau in integrum 
cuvântările, discursurile, luările de cuvânt, venind cu informaşii exacte şi clişee din cele 
mai expresive privind evenimentele consemnate. Directorul-proprietar al „Gorjanului” 
era un om de spirit, ceea ce i-a permis să publice atâtea şi atâtea intervenţii epigramistice, 
semnând când Ion Mohor, Ion Ţelină (nume cu care iscălea şi unele articole de fond), 
când Tytica, C.R. Dinciosu, C. Titorul, Grj., Bb. etc.

X

1. Reprezentant de frunte al corpului ofi ţeresc gorjean, col. ŞERBAN 
LEOVEANU18, doljean de origine,19 îndeplinise, pe rând, importante funcţii pe linie de 
comandă, de la comandant de pluton în Bat. 3 / Reg. 26 Rovine – Craiova la comandant 
al Regimentului 7 Artilerie Grea (1936), apoi, comandant al Regimentului 18 Gorj.20

Din studiul dosarului personal afl at la Arhivele Armatei Române din Centrul 
de Documentare Piteşti – Argeş, rezultă că ofi ţerul Şerban Leoveanu s-a născut la 18 

17 Cf. „Gorjanul”, XI, no. 18-19, 27 aprilie 1934, p. 6.
18 Gorjean prin alianţă, căsătorit la 25 octombrie 1923 cu d-ra Julietta Mihăilescu, născută în Tg.-Jiu, în baza 
aprobării nr. 35865 din 14 octombrie 1923, dată de comandantul Corpului 7 Armată.
19 Frate cu generalul Emanoil Leoveanu (n. 16 aprilie 1887, Craiova, judeţul Dolj – m. 26 mai 1959, Peniten-
ciarul Făgăraş.
20  „Lt. Col. Leoveanu Şerban, Comandantul Reg. 18 Dorobanţi” (înaintarea la gradul de colonel), în „Gorja-
nul”, XV, 22, 8-15 iunie 1938, p. 2.

septembrie 1889, ca fi u al lui Grigore şi Luxiţa.
După absolvirea Liceului Carol din 

Craiova, se înscrie la Şcoala Militară de Ofi ţeri 
de Infanterie din Bucureşti (1.XI.1910), pe care 
o absolvă cu rezultate foarte bune în anul 1912, 
când este avansat la gradul de sublocotenent şi 
repartizat în funcţia de comandant de pluton în 
Regimentul 26 Rovine cu garnizoana în Craiova.

La 12 septembrie 1942, conform O.Z. 
nr. 402/1942 este „Mutat lagărul internaţi Tg.-
Jiu”, unde va îndeplini funcţia de comandant 
al lagărului până la 30 martie 1944, când, 
conform O.Z., nr. 208/1944, este „trecut în 
rezervă şi concentrat la Centrul Teritorial 
Gorj”, la 1 aprilie 1944, prin O.Z. nr. 4/1944.

La 5 ianuarie 1945 va fi  „repartizat mobilizat 
la Inspectoratul General al Jandarmeriei” (Ord. 
M.S.M. 343608/44 şi O.Z. 02609/45.

La 1 iulie 1946 prin Î.D. nr. 34/947 şi 
O.Z. 191, cu data de 15 septembrie 1947, va fi  
„demobilizat” şi „trecut în retragere pentru limită 
de vârstă conf. statutului corpului ofi ţerilor, apt”.

A obţinut de-a lungul carierei militare 
următoarele decoraţii: 1. Medalia „Avântul Ţării”, 
Î.D. nr. 2647 din 7 oct. 1913; 2. Ordinul Steaua 
României cu Spade în gradul de cavaler pentru 
vitejia cu care şi-a condus compania în luptele de 
la Rasova-Gorj în anul 1916 – Î.D. nr. 474 din 23 
mai 1917; 3. Crucea comemorativă a Războiului 
1916/1918 cu baretele: Jiu, Dobrogea, Bucureşti, 
Î.D. nr. 1744 din 1918. Brevet nr. 34611 din 15 septembrie 1923; 4. Medalia Victoria a 
Marelui Război pentru Civilizaţie 1916/1921, Î.D. nr. 3390 din 1921 şi Brevet nr. 997 din 
25.03.1923; 5. Ordinul Coroana României în gradul de ofi ţer, Î.D. nr. 3 din 1 ianuarie 
1927, Brevet 11 din 1927, publicat în „Monitorul ofi cial” nr. 8 din 13 ianuarie 1927; 6. 
Medalia Peleş, Î.D. nr. 2305 din 16 august 1933, Brevet nr. 355 din 25 septembrie 1933; 
7. Semn Onorifi c de 25 ani, Î.D. nr. 2292 din 4 iulie 1931, Brevet nr. 2452 din 4 iulie 
1931.

*

2. „Pe 27 octombrie 1938, la sfârşitul festivităţii de inaugurare a operelor 
brâncuşiene de la Târgu-Jiu, în sala de recepţii a Prefecturii Gorj, proaspătul COLONEL 
ŞERBAN LEOVEANU este instalat ca prefect, în prezenţa rezidentului regal al Ţinutului 
Olt, Dinu Simian, în locul col. Gheorghe Gheorghiu, numit profesor de specialitate la 
Şcoala Superioară de Război.21 

În timpul mandatului său de prefect al judeţului Gorj (27 octombrie 1938 – 12 
august 1941), înfăptuirile social-edilitare şi economice, operele de caritate, dar şi viaţa 
culturală a Gorjului au cunoscut noi împliniri.

Bărbat distins, armonios dezvoltat şi echilibrat psihic, col. Leoveanu a servit cu 
vrednicie treburile şi interesele Gorjului, acestuia încredinţându-i-se, graţie proeminentei 
sale personalităţi, importante misiuni, de la comandant de regimente la prefect, de la 
funcţia de inspector general administrativ al Olteniei (al Ţinutului Olt, conform împărţirii 
administrative din acea vreme) la cea de comandant de lagăr de detenţie şi de Centru 
Militar Judeţean.

În calitate de comandant al Lagărului de internaţi politici din Tg.-Jiu, colonelul 
ŞERBAN LEOVEANU a dat dovadă de mult tact şi echilibru, ba chiar de anumite 
„slăbiciuni” de ordin umanitarist, asigurând un climat de ordine şi linişte în rândul 
internaţilor, nesupunându-i pe aceştia la regimul cazon cerut pe linie ierarhică, ci 
asigurându-le „protecţia” într-un moment istoric foarte delicat. Cazul cel mai ilustru este 
tratamentul în lagăr al poetului Tudor Arghezi, care a putut scrie, în deplină siguranţă, 
importante opere literare şi întreţine relaţii de cordialitate, încrederea şi chiar prietenie. 
„Mi-e dor de lagăr din pricina comandantului”, va scrie Arghezi, într-o scrisoare din 
ianuarie 1946, adresată mai vechiului său prietem Al. C. Calotescu-Neicu de la Broşteni, 
după eliberarea din lagăr.

Aceeaşi înţelegere o manifesta comandantul şi faţă de alţi internaţi de diferite 
etnicii şi condiţii sociale. Inclusiv faţă de grupul fruntaşilor comunişti.22

Activitatea manufacturieră a Lagărului era destul de prosperă, dacă avem în 
vedere câteva anunţuri din presă, ba chiar licitaţia organizată în februarie 1944. Astfel, 
la sosirea lui Arghezi, Lagărul desfăşura activităţi manufacturiere, primind comenzi din 
partea populaţiei şi deschizând chiar unele magazine-expoziţie la Tg.-Jiu şi Craiova.

În „Gorjanul” din 14-21 septembrie 1943, la pagina 5, găsim următorul anunţ: 
„Lagărul de internaţi politici, din localitate, dispunând de specialişti croitori şi 

cismari, primeşte comenzi de la particulari pentru haine bărbăteşti şi de dame (tailleuri, 
pardesiuri, mantouri) precum şi încălţăminte, după cele mai noi modele.”

Dintr-un alt anunţ afl ăm programul de primire a comenzilor la magazinul de 
desfacere a produselor manufacturiere:

 „Lagărul de internaţi politici din Tg.-Jiu, dispunând de buni meseriaşi: 
cismari, croitori, tinichigii etc. primeşte comenzi de la particulari, în condiţiuni foarte 
convenabile. În fi ecare joi dimineaţa, - între orele 7 şi 13 – se primesc comenzi şi se fac 
probe, la Expoziţia lagărului, din str. Victoria No. 50 – alături de ziarul «Gorjanul»”.23

Cu prilejul „Săptămânii Olteniei” de la Craiova, din toamna anului 1943, se 
deschide acolo o expoziţie de obiecte de artă lucrate de meseriaşi internaţi:

„Lagărul de internaţi politici din oraşul nostru a deschis în Craiova, str. unirii, 
No 62, o bogată expoziţie de obiecte de artă, din alabastru, lemn, împletituri de răchită, 
frânghii (diferite mărimi), căpestre, săpun de rufe etc. Toate văzându-se cu preţuri foarte 
21  ,,Noul Prefect şi-a luat postul în primire”, „Gorjanul”, XV, 9 octombrie 1938.
22 Datorită acestei conduite ireproşabile, col. Leoveanu – care prin anii ’50 era vizitat de Arghezi într-un 
spital din Bucureşti, - nu a avut de suferit din punct de vedere politic, în condiţiile instalării noului regim, 
când puşcăriile politice au împânzit ţara.
23 „Gorjanul”, XX, 35-36, 30 septembrie-8 octombrie 1943, p. 5. pag. 9
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convenabile.
Aceste obiecte sunt executate, cu multă îngrijire, de către internaţii lagărului, 

iar preţurile cu care se vând sunt în aşa fel calculate, încât nu acoperă decât valoarea 
materialului întrebuinţat şi mâna de lucru.”24

Prin dispoziţia nr. 13.040 din 24 februarie 1944, Lagărul de Internaţi Politici 
organizează o licitaţie, - semnată de comandantul Şerban Leoveanu şi de „mânuitorul de 
materiale” adm. lt. N. Cărbunaru,  - cu o amplă listă de obiecte lucrate de deţinuţi: peste 
30.000 căpeste, 2730 şleauri, peste 5000 frânghii noi din câlţi de cânepă ş.a.25

*

3. La 30 septembrie 1943, Tudor Arghezi publica, sub genericul ,,Bilete de 
papagal”, în ziarul Informaţia zilei, 
virulentul pamfl et ,,BAROANE”, 
în care-l viza direct pe baronul 
Manfred von Killinger, ambasadorul 
Germaniei hitleriste la Bucureşti.

Ziarul va fi  confi scat de 
cenzură, iar Arghezi arestat şi 
trimis neîntârziat în Lagărul de 
internaţi politici de la Târgu-Jiu 
(unde, în detenţie, scrie comedia 
satirică ,,Seringa” şi câteva poezii, 
ce vor alcătui sumarul unor viitoare 
volume).

Internarea lui Arghezi la Tg.-
Jiu (şi nu în altă parte!) a însemnat pentru poet un nou prilej de a-şi rememora ,,originea 
gorjenească”, gând ce-l împărtăşeşte cu o veselă mândrie oltenească într-o scrisoare 
trimisă din lagăr copiilor săi Mitzura şi Baruţu, la 24 octombrie 1943. Regretă că nu a 
putut să participe la manifestările de la Craiova prilejuite de ,,Săptămâna Olteniei” şi le 
aminteşte vlăstarelor sale, ca un preţios blazon, originea lor moldo-gorjeană:

,,Dacă eram liber, trebuia să particip şi eu, ca scriitor şi ca oltean. Niciodată nu 
m-am simţit mai juvete ca acum, când m-am apropiat de obârşia tatii. Vedeţi, măi copii, 
ce fel de spirit aveţi în sânge: două extreme. Cum să nu fi ţi oameni de nădejde? Măicuţa 
v-a dat Bucovina lui Ştefan cel Mare şi tătuţu – Gorjul lui Tudor, ce mai vreţi, mai 
valabilă aristocraţie românească?”

Pretutindeni Arghezi se va mândri cu originea sa gorjenească, fi ind, zice, ,,singurul 
copil al lui Nae Theodorescu” şi nepotul ,,năzdrăvanului” Tudor Cojocaru, ajuns la o 
vârstă matusalemică (113 ani).

Într-o mărturisire autobiografi că (1956), Arghezi aprecia că, între olteni, gorjenii 
sunt ,,cei mai vioi şi poate cei mai deştepţi”, preferându-i pe gorjeni ,,înaintea tuturor 
bunilor români” (Tânărul scriitor, V, 12 dec. 1956, p. 4, interviu consemnat de Horia 
Oprescu).

Aceeaşi mândrie a descendenţei sale din neamul vestiţilor panduri („care ştiau 
lucra cu cuţitul, nu în pâine, pentru că n-o aveau, ci în carnea altora”) o afi şează târziu, 
când prestigioasa revistă parisiană LES LETTRES FRANCAISES (nr. 1019 din 5-11 
martie 1964) îi solicită un interviu. Acel ,,cuţit familial” cu care strămoşii săi îşi aranjau 
,,tărăşeniile de dragoste sau interesele” poetul mărturiseşte că-l poartă, la rându-i, în 
sânge, aşezându-i verbul ,,sub zodia polemicii”.

Primitivi, inteligenţi şi creatori de frumos, gorjenii locuiesc ţinutul cel mai sărac 
şi pietros din regiune:

,,Je suis du district de Gorj, le plus pauvre et le plus pierreux de la région. 
Là-bas les habitants sont des paysans primitife, tres intelligents, qu ont un folklore 
admirable…”

Adus în Lagărul de deţinuţi politici de la Tg.-Jiu, în toamna lui 1943, mai exact 
,,pe la sfârşitul toamnei şi începutul iernii” – după propria-i mărturisire -, Arghezi va face 
parte din Grupa I a deţinuţilor, având numărul matricol 5624. Locuia în camera 7 din 
baraca nr. 5 (precizările aparţin lui Baruţu Arghezi – „Coloana”, Tg.-Jiu, august 1969, 
p.5).

Deşi în cele trei luni de lagăr Arghezi nu a încetat să scrie poezii, el nu a publicat 
nimic în presa locală. Spunem ferm aceasta, întrucât am consultat cu atenţie presa 
târgujiană din această perioadă. Poeziile scrise aici, în lagăr, vor fi  distribuite, ulterior, în 
câteva volume. Siguri suntem doar de auto-ironica ,,INSCRIPŢIE”, subdatată ,,Lagărul 
Tg.-Jiu, 1943” şi pe care o regăsim în volumul ,,CREDINŢE”(1970), fi ind reprodusă şi în 
ediţia Pienescu din 1980 (,,Cartea Românească”, vol. II,p.439, cu menţiunea respectivă): 
,,Ai trăit destul, maestre, / Scriind măgării de-aceste  / Cum citesc şi se îngână  /  În fi tece 
săptămână - /  Ba le crezi şi geniale  /  De prosteşti şi de banale. /   Nu-ţi rămân zile prea 
multe  /  Tălpile să mai te-asculte.  /  Lasă versurile baltă  /  Până –n lumea ceealaltă.  /  
Că acolo nu-i măcar  /  Nici o urmă de tipar.”

*

Apropierea lui Tudor Arghezi de ,,Gorjanul” lui Jean Bărbulescu s-a produs 
prin colonelul Şerban Leoveanu, comandantul Lagărului, un om deosebit, conştient de 
valoarea autorului ,,Cuvintelor potrivite” (1927) şi al ,,Florilor de mucegai” (1931), care, 
peste trei ani doar, în 1946, va obţine Marele Premiu pentru Literatură. La rândul său, 
directorul ,,Gorjanului” era la curent cu mişcarea literară şi culturală a vremii, realizând 
desigur că ,,deţinutul politic” cu numărul 5624 era unul din scriitorii de frunte ai literaturii 
române, pe care critica literară îl socotea la un moment dat drept cel mai mare poet român 
în viaţă.

În 1946, Arghezi publică în ,,Adevărul” din Bucureşti celebrul articol „GORJIUL 
şi GORJANUL”, pe care Jean Bărbulescu, directorul-proprietar al publicaţiei târgujiene, îl 
reproduce în întregime cu o scurtă notă, considerându-l ,,o confesiune, care înregistrează 
totuşi în ea destinul unui om, pentru care s-au deschis cu dărnicie porţile atâtor temniţe.” 
Articolul ,,dezmorţeşte în noi vechi amintiri” – scrie Jean Bărbulescu în sus-menţionatul 
chapeau – fi ind mărturia ,,aceluiaşi caracter”, scris ,,cu aceeaşi tărie, cu aceeaşi aleasă 
demnitate”…
24 „Gorjanul”, an. XX, nr. 39-40, 31 octombrie 1943, p. 3.
25 ”Gorjanul”, an. XXI, nr. 94, 9-16 martie 1944, p.6

Afl ăm, aşadar, că în 1946 Arghezi continua să citească ,,Gorjanul” 
(care, de fapt, circula, la mii de abonaţi, în întreaga ţară, fi ind recunoscut pe 
Federaţie, ca deţinând supremaţia în presa de provincie).

,,Gorjanul” – cu informaţiile sale diverse, multe de interes local – îi aminteşte 
poetului de locurile şi oamenii cunoscuţi, în lungile zile de lagăr, revăzându-i aiurea ,,din 
cabanele lor de mucava la bucătărie, la ateliere, la zăbrelele porţilor interioare”: ,,Prin 
crăpături se zăreşte carul cu boi al ţăranului liber, pe şoseaua netedă, străbătută la pas 
cu copita şi opinca.”

 Nu crede, scrie poetul, ,,să existe o instituţie mai efi cace pentru educarea şi 
apropierea oamenilor ca puşcăria” - ,,arta de a guverna cu lacăt şi cu condeiul amorţit 
are nevoie de acest indispensabil adjutant.”

 Între toate închisorile, de care îşi aminteşte incidental, prin asociere fortuită, 
lagărul din Tg.-Jiu ,,îmi e constant şi periodic prezent”. Publicaţia târgujiană vine să-i 
amintească, însă, cu plăcere, de sejurul său la Tg.-Jiu, ca ,,musafi r temporar”, cum scria 
mentorul publicaţiei, referindu-se, într-o împrejurare, la starea de penitenţă la care erau 
supuşi internaţii politici.

Articolul din 1946 e scris cu sângele unei evocări dureroase, dar şi cu sufl ul unei 
amintiri plăcute:

,,La o săptămână, la două, poşta îmi aduce ziarul Gorjanul. Cum sunt şi eu o ţâră 
Gorjean, odată prin lagăr şi odată prin descendenţă, mă reped numaidecât să-l desfac. 
Am neamuri de Tudori la Cărbuneşti, pe care nici nu le cunosc. Dar mi-e dor de ele. 
Materialul ziarului mă interesează orişicum şi orişicând…

Directorul ziarului, d. Jean Bărbulescu, îl scoate de 23 de ani. E un personaj 
scurtac, bondoc şi un om de mare ispravă, de care mă leagă o ineluctabilă suvenire. 
Lua drumul adeseori până în închisoare. Mă aştepta în biroul comandantului, colonelul 
Leoveanu, - alt mare om cumsecade, - şi scotea din buzunarul paltonului, pentru deţinut, 
o sticlă de apă minerală. Clocea sub dop, de ani de zile, cel mai bun vin sau rachiu. La 
puşcărie, o picătură de drojdie e animatoare.

Ultimul număr al gazetei d-lui Jean Bărbulescu, care trebuie felicitat, descoperă 
şi un real talent de satiră strecurată. Semnătura «PICADOR» din articolul «O recenzie 
cu refl ecţii digitale» e revelatoare 26.

Gorjul e sărac şi chinuit. Gorjul a dat pe Tudor Vladimirescu. Gorjul e viu. Gorjul 
gândeşte. Sus, Gorjule, sus…”

Articolul este semnat „T. Arghezi” şi apare în paralel, pe pagina 1, cu editorialul 
,,Foamea” semnat de celebrul gazetar din epocă PICADOR, alias Vasile Rovenţa 
(,,Gorjanul”, dec. 1946).

Aceste rânduri sunt sufi ciente spre a ne lămuri asupra relaţiilor de reciprocă 
preţuire care se statorniciseră, în scurtul sejur târgujian, între Tudor Arghezi şi câţiva 
gorjeni de ispravă, printre care cu preeminenţă  se distinge Jean Bărbulescu, - „cel 
mai mare gazetar al Gorjului”, cum bine îl evoca odată prof. Ion Mocioi, de la care 
generaţiile mai tinere de jurnalişti ar avea mult de învăţat, dacă ar consulta colecţiile 
celebrei publicaţii interbelice.

 
*

4. Am consultat cu mare atenţie colecţia ,,Gorjanului” pe perioada sejurului 
târgujian al lui Tudor Arghezi (octombrie 1943 – ianuarie 1944) şi, în afară de câteva 
informaţii cu privire la activitatea ,,manufacturieră” a lagărului, nu am găsit nimic care 
să ne pună în difi cultate (în dilemă ) cu o eventuală colaborare a lui Arghezi, în domeniul 
poetic.

Singura semnătură a lui Tudor Arghezi în „Gorjanul” se produce în numărul din 
9 decembrie 1943. E vorba de articolul ,,IMPRESII DE LA SFINŢIREA UNEI BISERII”, 
semnat  „ALFA”, un fel de reportaj din ziua de 5 decembrie 1943, scris cu prilejul sfi nţirii 
bisericii din lagăr, ridicată ,,din îndemnul cucernic al unui om, - care se întâmplă să fi e 
şi comandantul lagărului, - şi cu sprijinul unui mănunchi de buni creştini”, unii din ei 
,,mosafi ri temporari ai acestui institut de ispăşire!” (cum va preciza, în numărul din 
19 decembrie 1943, directorul ziarului, care va reproduce pe larg cuvântările rostite de 
comandantul Leoveanu şi I.P.S. Nifon, mitropolitul Olteniei).

Încă din titlu, Arghezi precizează că a fost ,,zidită, zugrăvită, împodobită şi 
sfi nţită, în 12 luni”, şi de aici ,,rezultatul : un giuvaer”.

Articolul constituie cel mai deplin omagiu pe care poetul l-a adus vreodată Gorjului 
şi gorjenilor, referindu-se la diferenţa specifi că a mentalităţii gorjene, la pitorescul 
geografi c şi etnografi c al locurilor, la pătura negustorească şi deopotrivă la clientela 
aleasă, la ,,cucoanele” pline de distincţie şi emancipare, la ,,spiritul de independenţă” 
al gorjeanului.

Prima parte a reportajului se constituie în acest elogiu fără rezerve al locuitorilor 
de la poalele Parângului. 

E de amintit că în perioada sejurului târgujian, Arghezi a putut citi în ,,Gorjanul” 
anumite articole în care se făcea elogiul ,,olteanului cu cobiliţa”, dar şi al celui din 
zona subcarpatică. În acelaşi timp, bunăoară, un Petre Pandrea încerca să defi nească 
acea ,,metafi zică a Olteniei” („TIMOCUL”, revistă de luptă naţional-culturală, anul X, 
Caietul 1 şi 2, 1943 – articolul „Refl ecţii despre sociologia şi metafi zica Olteniei”).

Numai în acest context putem înţelege elogiul arghezian, care rezervă Gorjului o 
preeminenţă etno-spirituală. 

„Gorjeanul – scrie Arghezi  - e altfel de român şi altfel de oltean”, având ceva 
deosebit, distinctiv, ,,ceva aşa ca un lipici al lui, o noimă de aristocraţie…”:

,,Dacă n-aţi văzut gorjencele acelea, cocoanele acelea în opinci şi-n cojoc, cu 
chipul rotunjit într-o bogată năframă boerească, n-aţi văzut nimic şi duceţi-vă să 
le vedeţi…”

El recomandă pictorilor (,,care ne-au împuiat capul cu Balcicul”) ,,s-o apuce pe 
Jiu în Sus” pentru a reda frumuseţile ,,celui mai sărac judeţ, cu oamenii cei mai zdraveni 
şi mai teferi la minte.”

Există un anume stil al gorjeanului, crede Arghezi, ,,în vorbă, în port, în 
inteligenţă”, ,,fi ecare gorjean fi ind o individualitate”. Şi dă exemplul unor soldaţi care 
fac de gardă la poarta lagărului sau ,,pe vasta alee elegantă, păzită de drapele lungi, 
printre cartierele de cabane…” Unul, cel de la poartă, se dovedeşte iscusit în vorbă 
şi plin de umor aluziv, celălalt, un cioban, scrutând ,,coamele albe ale 
Parângului”, îşi adusese cu el câinele să facă concentrarea împreună…
26 După mai bine de 5o de ani, am reuşit dezlega misterul în legătură cu acest PICADOR, luând legătura cu 
familia, prin intermediul regretatului magistrat Constantin Uscătescu - e vorba de avocatul Victor Rovenţa, 
stabilit apoi la Bucureşti şi ispăşind ani grei de temniţă.

pag. 10
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În Târgu-Jiu, negustorii i se par ,,politicoşi, fără servilism, dar 
niciodată indiferenţi”: „Domnii comercianţi din Capitală ar putea să ia din 

magazinele locale o frumoasă lecţie de omenie şi de bună-cuviinţă…”
Ca şi negustorii e şi clientela, o clientelă ,,care ştie ce vrea, pretenţioasă la 

calitate, dar cu adevărat distinsă”, „cucoane în alesul înţeles al cuvântului, nu numai 
frumoase şi deştepte, dar şi îmbrăcate cu gust. Altă rassă de Români! Altă lume!…
Aristocraţia e în aerul binecuvântatului ţinut al Gorjului…”

Cât priveşte intelectualitatea, aceasta este ,,concretă şi integrală”, 
departe de „spoiala unui semi-doctism foarte des întâlnit în Bucureştii tuturor 
despersonalizărilor.”

„Oamenii aceştia par maceraţi de o cultură veche şi densă, fără intervale, fără 
lipsa verigilor de înlănţuire.”

Poetul mărturiseşte apoi a se fi  întreţinut cu aceşti intelectuali, discutând anumite 
probleme esenţiale ,,de artă şi literatură”:

„Se cunoaşte că din osul lui Tudor din Vladimiri sunt ieşiţi 
oamenii pe cari i-am cunoscut cu prilejul târnosirii schitului din 
lagărul împrejmuit cu sârmă ghimpată”

A doua parte a reportajului semnat ALFA se referă la 
festivitatea prilejuită de sfi nţirea bisericuţei, „culeasă parcă din 
basmele lui Andersen, ale fraţilor Grimm şi Swift”…

Comandantul Leoveanu i se pare „un gorjean cu har” şi 
un ,,om excepţional”, înzestrat cu ,,intuiţii” şi cu ,,puterea” de a 
trece repede de la inspiraţie la realizare… El a visat „o imagine 
de Ierusalim, un altar naiv şi fraged, o casă de rugăciune ca un 
chivot, o bijuterie – şi iată  visul împlinit…” 

Colonelul ar fi  – zice Arghezi - ,,un poet care se ascunde” 
şi un tip care ,,face o excelentă impresie de modestie”. E un 
bărbat frumos, cu profi lul aducând a Leconte de Lisle şi ceva 
Baudelaire. Are ţinută puternică, linie marţială. Acest gorjean de elită, se spune, e un om 
,,ca o bucăţică de pâine”. Vorbeşte curgător, ostăşeşte, bine supravegheat, amintind pe 
Rege, pe Mareşal şi pe gen. Dumitru Popescu, ministrul de interne, al cărui reprezentat 
e de faţă.

„SCHITUL LEOVEANU” e zidit pe tălpi de piatră din bârne groase şi înconjurat 
de un brâu de iarbă primăvăratică ,,ca un chenar de smarald”. E o bisericuţă sveltă, 
acoperită cu zale de şiţă, cu cerdac elegant având un mic clopot. Clopotul cel mare se afl ă 
în clopotniţa ridicată alături de schitul în care încap comod vreo 300 de persoane.

Bisericuţa din lagăr a fost sfi nţită de un sobor de 20 de preoţi în frunte cu 
Mitropolitul Nifon Criveanul „care se mişca în voia unui ritual complicat”. Fostul 
ieromonah observă perdelele albastre care drapau icoanele împărăteşti şi icoana mirului 
pe un pupitru îmbrăcat în roşu. 

Odăjdiile preotului slujitor au fost dăruite de un internat politic, altul a dăruit 
,,două terenuri sportive şi o sală de iarnă”. 

Placa masivă a Sfi ntei Mese şi candelele fi xate pe tâmplă au fost cioplite în 
atelierul de alabastru al lagărului.

La fel cele două candelabre, unul de lemn şi altul de cristal, care ,,scânteiază ca 
o horă de constelaţii, mutată din cer în biserică”. Lumânări electrice se armonizau cu 

făclii de ceară galbenă, cu miros de miere: „E o biserică unică din câte cunosc şi pare 
să cânte singură din lumini şi icoane. Privită în peisajul ei, cu atâtea culori de contraste 
studiate, e vioaie şi zmălţuită ca un brotăcel”.

 E amintit, într-un ,,P.S.” şi zugravul bisericii: ,,bătrânul Vasile Avramescu, care, 
fără pretenţiuni, şi-a pus tot sufl etul pentru această lucrare.”

După slujbă, înaltul ierarh şi distinşii oaspeţi au vizitat atelierele Lagărului 
(tâmplărie, curelărie, croitorie, sculptură în piatră) şi câteva cabane, după care s-au 
întrunit ,,la o agapă frăţească”. A doua zi, mitropolitul NIFON Criveanul  (el însuşi 
autor de scrieri de morală creştină) a participat la sfi nţirea bisericii din Suseni…

Pe la începutul lunii ianuarie 1944, Arghezi părăsea Lagărul. La 12 ianuarie, el 
trimite vechiului său amic din Broşteni, scriitorul Al.Calotescu-Neicu, o nouă scrisoare 
(a treia, de fapt – vezi „Trei scrisori inedite de la Tudor Arghezi”, în RAMURI, an VI, 

nr. 6 (60), din 15 iunie 1969), din care rezultă că, după plecarea 
din lagăr, l-a vizitat pe acesta, la conacul din Broşteni, loc 
binecunoscut lui Arghezi şi cu alt prilej.

Pe Calotescu-Neicu, Arghezi îl cunoscuse mai de mult, 
încă de prin 1929, când, pentru prima dată, poetul vine la Târgu-
Jiu însoţit de confraţii de condei C.S.Făgeţel, Ion Minulescu, 
Nicolae Cazaban, Mircea Damian, Radu Dragnea, participând 
împreună la o şezătoare ce a avut loc la Teatrul Căldăruşe. 
Deplasarea s-a făcut de la Craiova cu automobilele, în toamna 
lui 1929, cu popas la conacul din Broşteni şi cu găzduire la 
familia prof. Culcer din Tg.-Jiu (soţia profesorului, Ana Culcer, 
actriţă celebră, era nepoata lui Nicolae Bălcescu).

Cu prilejul acelei şezători, Arghezi rămâne uimit de 
receptivitatea ,,Jienilor ce-au umplut sala”, capabili a înţelege 
poezia bună şi a gusta, „disertaţia” sa despre cum se scrie o 

poezie în care trebuie să pui sufl et…
Cronica evenimentului a fost făcută de poet, consemnându-se faptul şi în ziarul 

,,Gorjanul” al lui Jean Bărbulescu, care a fost de faţă („O ŞEZĂTOARE LA TÂRGUL 
JIILOR”, în ,,Bilete de papagal”, an II, nr. 405, din 6 iunie 1929, reprodusă în ,,Ramuri”, 
august 1967).

Se cuvine să amintim că în corespondenţa dintre Arghezi şi Al.Calotescu-Neicu, 
acesta din urmă îi solicitase poetului să scrie o  ,,Prefaţă” la cartea de debut a fi ului său C. 
Calotescu-Neicu, o culegere de schiţe şi nuvele ce se va tipări la ,,Ramuri” în primăvara lui 
1944. Poetul observa la tânărul prozator un simţ deosebit al particularităţilor lingvistice, 
o anumită culoare etnografi că şi un anume ,,comportamentism” al personajelor, scriind 
destul de încurajator…

Evocând legăturile lui Tudor Arghezi cu Gorjul nu poţi să nu aminteşti că o bună 
parte din seva operei sale, din specifi citatea lingvistică trimit la spiritul pandur şi la 
obârşia gorjeană revendicată fervent de poet. Şi poate că dacă această sevă (energie) şi 
specifi citate n-ar fi  existat, Arghezi n-ar fi  putut schimba faţa poeziei române, aşa cum 
după Eminescu numai un Blaga, un Barbu sau un Nichita Stănescu au făcut-o…

Documentar de
Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

La MărţişorLa Mărţişor

La Mărţişor, bătrâne prinţ,
A mai rămas pe gard un zimţ,
L-ai tras târziu cu un plaivas
Să fi e vremurilor…ucaz.

Pe-aici, ziceai aşa-n …nemţeşte
Nu trece solzul gros de peşte
Şi nici miros de stârv vremelnic, 
Nici numele din vre-un pomelnic.

Voi fi  la gard mai slobod poate
De câţi îşi dau şi-acuma coate
Şi voi muia din nou plaivasul,
Să-ntorc răspântia şi ceasul.

Pe-aici, de fi -va să răsară,
Doar dulce zvon de tămâioară
Şi roşii ca un miez de soare,
Cireşii mei, când dau în fl oare.

Dulce glasDulce glas
 

poetului Mihai Eminescu

De la steaua ce se arată
Închinării unui sfânt,
Cum s-a spus, a fost odată
Doar lumină şi cuvânt

Căci trăind în trupul ierbii
Şi în lacrima de înger,
Nopţile îl văd doar cerbii

În văpaia unui fulger

Sărutându-i fruntea albă
Printre crengile de-argint
Înşirate ca o salbă,
Într-o noapte de colind.

Păcatul tăuPăcatul tău
 
 De nu mă laşi să-ţi spăl piciorul,
 Păcatul tău va fi -nnoit,
Căci n-ai crezut, când ţi-am vorbit
Să umpli cofa şi ulciorul.

În umilinţă creşte sporul
Şi strângi ce ieri ai risipit
 De nu mă laşi să-ţi spăl piciorul, 
Păcatul tău va fi -nnoit,

Nu te-amăgi, să tragi zăvorul
Zicând: Am locul potrivit,
Cât rostul tău nu-i împlinit
Şi n-a rodit sub ploi, ogorul.

De nu mă laşi să-ţi spăl piciorul.

Odă BucurieiOdă Bucuriei
 „Biet om, cel care nu ştie să moară”

(Beethoven)

„Se frânge sceptrul neghiobiei”
Şi lanţurile cad pe rând,
Cel credincios mai poartă-n gând
Imnul de slavă-al BUCURIEI.

Slăvită clipă-a datoriei,
Mă însoţeşti şi prin Cuvânt
„Se frânge sceptrul neghiobiei”
Şi lanţurile cad pe rând.

Iar din retortele mâniei,
Impulsuri stranii se ascund,
Le-auzi prin lumi, cum mor trecând
În piatra arsă-a veşniciei.

„Se frânge sceptrul neghiobiei”

 
Rondelul sunetuluiRondelul sunetului

 
„Muzica este o revelaţie mai înaltă decât orice

 Înţelepciune şi orice fi lozofi e”
(Beethoven)

Cuvintele sunt cenzurate 
Şi liber sunetul se-nalţă,
Sublima noastră cutezanţă
Între putere şi dreptate.

Pătrunde lumile uscate
Ca roua-n orice dimineaţă,
Cuvintele sunt cenzurate 
Şi liber sunetul se-nalţă.

Adâncul nopţii, cu o moarte
Sărmanul sufl et ţi-l îngheaţă
Croindu-i „roba” de paiaţă
Din vorbe repezi şi deşarte.

Cuvintele, sunt cenzurate.

GEORGE DUMITRUGEORGE DUMITRU
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      -Domnule Ilie Gheorghe, credeţi în rolul teatrului 
de a obliga spectatorul să renunţe la prejudecaţi?
       Nu cred in rolul teatrului de a obliga spectatorul 
sa renunţe la prejudecaţi .Pe om nu îl poate obliga 
nimeni , înafară de o lege sau propria-i raţiune, să facă 
ceva, inclusiv să renunţe la prejudecaţi .Teatrul poate 
opera  mutaţii in comportamentul spectatorilor , prin 
mesajele ce se degaja din confl ictele scenice. Cu cat 
aceste mesaje sunt mai puternice ,mai încărcate de 
emoţie, cu atât impactul asupra comportamentului 
poate fi  mai puternic.
Numai în acest fel , liber consimţit, poate opera 
teatrul în conştiinţa spectatorilor .
-Poate fi  vorba de judecarea actorului în afara 
scenei?
 Actorul este actor pe scena. In afara acesteia este 
Om, ca toţi ceilalţi .
Pentru ce face pe scena şi numai pe scenă ,actorul 
poate fi  analizat – pentru talentul său , pentru virtuţiile 
sale artistice şi emoţiile ce reuşeşte să le trezească .
        In afara scenei este judecat ca Om , cu trăsăturile 
lui de caracter , cu  morala sa , cu defectele şi 
calităţile lui umane. Comportamentul său în familie 
şi în societate aparţine Omului fi inţa şi nu actorul om. 
Actoria este o profesie precum zidăria , tâmplăria, 
croitoria. Judeci nu zidarul , tâmplarul sau croitorul 
, ci omul care profesează aceste meserii. La fel şi cu 
actorul. Pentru faptele lui răspunde Omul . Pentru 
arta sa răspunde actorul 
     -Ce-aţi zice de un teatru în care actorii sunt sfi nţi 
?
     Nu este posibil .Un teatru cu actori sfi nţi nu a fost 
şi nu va fi  niciodată.
     Teatrul este locul unde  au loc confl icte. Ori, între 

sfi nţi nu este posibil aşa ceva .
     -Interpretarea poeziilor ridică probleme specifi ce , 
în raport cu interpretarea unui personaj dramatic?
    Da.Poeziile, spre deosebire de proză , sunt mai 
difi cile de interpretat. Ritmul , rima , formele 

specifi ce în care sunt create , pastel, sonet, oda, poem 
etc. ,cu o anumita cantabilitate , unduirea cuvântului 
, a versului , a strofei. Versul are o anume măsură şi 
această măsură trebuie sa devină evidentă .

    -Cât de mult contează cultura pentru un actor ?
   Cultura pentru actor este sursa lui de inspiraţie – 
mina , cu diamante, depozitul inepuizabil , izvorul 
cunoaşterii , materialul documentar necesar creaţiei 
autentice cu mare valoare estetică.

      -Credeţi ca iluziile pot fi  mai importante decât 
realitatea?
      Iluziile au efectul lor in orânduirea vieţii omului. 
Ii dau speranţa , încredere , sporesc energiile.Hrănesc 
voinţa de realizare. Realitatea, dimpotrivă. Te aduce 
cu picioarele pe pământ , te deprima de cele mai 
multe ori, te descurajeaza.Te decima chiar . Omul 
are nevoie de iluzii. Iluzia este briza sufl etului.    

- De care religie sunteţi mai apropiat? De 
religia întemeiată de Iisus , bazată pe „iubirea 
aproapelui”, sau de cea întemeiată de Don Quijote, 
bazată pe „încrederea in iluzii”?
       De cea întemeiata de Iisus. De cele mai multe ori 
, iubirea aproapelui este tot o iluzie.
Dacă nu poţi ajuta pe aproapele tău in suferinţă , a-l 
iubi nu mai înseamnă nimic- e doar o iluzie pentru 
cel neajutorat.

A consemnat George Drăghescu, 
2010  

Iluzia este briza sufletului
Interviu

SPAŢIUL FĂRĂ CĂUTARE

„Mi-au venit prietenii la curte 
Amânăm tristeţea după sărbători 
Zilele-mpreună sunt şi-aşa prea scurte 
Preacinstite sfetnic, umple-i cu erori

Cât eu bat şindrilă proaspătă pe casă 
Du-i să afl e tihnă colo sub arţari 
Spune-le că-n vremea asta fumegoasă 
Nu ne mai găseşte moartea necesari

Spune-le că-s prinţul fericit al lumii 
Apoi adevărul că-i iubesc pre ei 
Poartă-i lângă stâlpul nefi resc al mumii 
Unde se topeşte ceară de trei lei

Întru-ntâmpinare s-ar fi  cuvenit 
Să trimit alaiuri mândre la hotare 
Dar strânsura toată mi s-a risipit 
Guvernând în spaţiul fără căutare

Până vărui casa iată se termină 
Cântecul acesta pentru două scoici 
Parcă o incertă fl oare de rugină 
Bate anotimpul dintre noi şi doici

Sfetnice, e vremea să aduc merinde 
Oare va fi  prânzul searbăd şi puţin 
Pe colina zilei sceptrul meu cuprinde 
Cât respiră-n aer trupul unui crin.”

BANCHET

„Vouă vă datorez acest banchet 

ADRIAN FRĂŢILĂ
La care-n cupe distilez lumine 
Astăzi perdeaua se retrage-n sine 
În locul uşii cade-un epitet
Să bem, prieteni, de la A la Z 
Acum cât trupul încă ne-aparţine 
Puneţi în capul mesei să închine 
Din voi pe cel mai talentat poet

Dacă fereastra zboară violet 
Ca reci banchize navigând prin vine 
Privirea voastră încă mă susţine 
Pe vrejul pragului să ard încet

Aşa precum un strugure-n oţet 
Din beciul unei jalnice cantine 
Mâncat distins cum astfel se cuvine 
De-o tânără din corpul de balet

Aş vrea să spun că n-am niciun regret 
Că la desert nu vă ofer smochine.”

NEBUNUL MEU DIN SUFLET

„Ţin un nebun în sufl et vreau să zic 
Ţin un nebun frumos pe cât se pare 
Unde credeam că n-ar mai fi  nimic 
Neliniştit descuie coridoare

Când mintea pietruită nu mai taie 
Decât orizontale-alcătuiri 
Nebunul meu frumos umblă-n tramvaie 
Şi-mparte lumii straiele-i subţiri

Iar când mi-e gura arsă de cuvinte 
Şi fraţii îmi trimit iubire-n plic 
Doar el îmi udă buzele cuminte 
Nebunul meu din sufl et vreau să zic.”

DRUMUL

„Drumule-drum, neostoit balaur
Veşnică fi ară vămuind păcate
O, solzii tăi m-au luminat că-n toate
Un pumn de sare-i cât un pumn de aur

Ades te-am părăsit fără ruşine
Cu paşii grei arşi de subţiri speranţe
Din plumbul lor făcut-am mii de gloanţe
Care-au bătut cu lungi rafale-n mine

Am şi pierdut îndemnul ce mă poartă
Ca un soldat cu zalele crăpate
Te du, bătrâne vameş de păcate
La fel de tainic şerpuind în soartă

Rămân la liziera unui gând
Să-ascult, sedus de tihnă şi răcoare
Cum în pădure sevele amare
Înalţă cruci sub coajă. Pe curând.”

CÂMP DE LUPTĂ (I)

„Priviţi, acesta e un câmp de luptă 
Priviţi-ne cât suntem de eroi 
Priviţi – deşi privirea voastră-i ruptă 
Priviţi cum se retrage câmpu-n noi

Priviţi intens, lăsaţi-vă în voia 
Lentilelor albastre sau căprui 
Suiţi-vă-n coroane de sequoia 
Care-nfrunzesc în ţara nimănui

Priviţi-ne din faţă şi din spate 
Medaliile sfârâind în piept 
Priviţi aceste răni îmbelşugate 
Reglaţi-vă lentilele. Aştept

Nu vă miraţi că scormonim deodată 
Pământul: ne e sete,-i lupta-n toi 
Dăm sub pământ de-o pasăre ciudată 
Cu mult mai însetată decât noi.”

CÂMP DE LUPTĂ (II)

„Eu sunt un câmp imens de lupte grele 
Aceste răni se muşcă între ele.”
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Dragoste fulgerătoare

Măi, să fi e, fata-aceea
Parcă m-a privit o dată,
S-a trezit în ea femeia,
Poate nici nu mai e fată!

Ochii-i sunt frânturi de cer…
De când s-a mutat pe-aici,
A dat moarte-n cartier,
În găini şi-n bibilici!

Păi, când trece, valuri face,
Lumea-n două o desparte,
Domnule, ascultă-ncoace,
E făcută ca la carte!

Uite-o-acum, acuma vine,
Trece zebra, ai zărit-o?
Zâno, ce-ai găsit la mine,
Prăpăditul, prăpădito!

Tremur la vederea ei,
Simt aşa că-nnebunesc,
Păi, nu vezi ce sâni mişei
Ş ice trup dumnezeiesc!

Ş ice ochi, ce păr ce gură!
Dac-ar vrea, aş fi  în stare
Să-I fac singur manichiură
Şi la mâini, şi la picioare

Iat-o vine, vine, vine,
Ah, cum calcă ea asfaltul!
Măi, se uită drept la mine…
Uite-o, a plecat cu altul!

 
Panică

De ce, Doamne,-mi scoţi în cale
Pentru mine, ne-mpăcatul,
Zămbetul Zidirii Tale,
De ce-mi promovezi păcatul?

De ce-mi pui Tu, sub privire,
Pentru mine, derbedeul,
Trupul ei aşa subţire
Când mi-e încărcat zebeul?
  
De ce mi-o aduci în pat
Să-ncep harnic muncile?
De ce vrei neapărat
Să-ţi încalc poruncile?

Deşi locu-i foarte strâmt,
Cum m-a prins la sânul ei,
Îţi jur, Doamne că mă simt
Ca-n sânul familiei!

Şi-i atât de tonică
Când începe uite-aşa,
Mişcarea sexonică
Ce mă poate demola!

Este, Doamne, peste fi re,
Dă-mi să ar mai bine –un iugăr,

Sau mă du la mănăstire,
Doamne şi mă fă călugăr!

Sau dă-mi har voinic, Divine,
Dă-mi ceva de năsdrăvan,
Dacă vrei să faci din mine
Un mai mare Don Juan!

Că tu ştii ce munci îţi cere
O muiere ca s-o ari,
Trebuie mulţi cai putere,
Nu mai merge cu măgari!

Tu eşti Domnul, Împăratul,
Rogu-te-n limbaj urban:
Dacă promovezi păcatul,
Dă-mi ceva de nazdrăvan!

Zeiţa de ciocolată

Când ai plecat erai voiasă
Şi pielea albă-ţi era toată,
Acum te-ai întors acasă
Şi parcă eşti de ciocolată!

Cu-o vreme-n urmă, pasămite,
Treceai pe stradă ca oricine
Iar astăzi ochii-mi din orbite
O iau la fugă după tine.

Când ai crescut aşa nurlie
Şi ţi s-au aşezat pe oase
Această carne durdulie,
Aceste forme păcătoase!

Acum n-am somn pe căpătâi,
M-aş arunca în foc de viu,
Să pot o clipă să-ţi mângâi
Piciorul tău ciocolatiu.

Zău, m-aş lăsa în bătaie rupt
De mi-ai da voie doar o dată,
Pe săturate să mă-nfrupt
Din sânii tăi de ciocolată.

Şi dac-ai fi  pe undeva
De lumea asta izolată
Chiar fără voie te-aş muşca
De şoldul tău de ciocolată.

Îţi jur că m-am îndrăgostit,
Că n-am pe sufl et nici o pată,
Să ştii că tu ai devenit
Zeiţa mea de ciocolată.

Şi dacă-ţi place ciocolata,
Eu îţi aduc pe săturate,
Dar trebuie să ştii că plata
Se face tot în ciocolate.

 
Instantaneu

Apăru instantaneu!
Ce picior, ce mers pe toc!
Asta mi-a tăiat, simt eu,
Respiraţia pe loc.

Stau aşa şi-ngheţ, şi ard,
M-a pus dracu-acum să ies pe 
Acest mare bulevard
Să-ntâlnesc această viespe!

Mersul ei mă bagă-n comă,
Ce i-aş spune n-am idee!
O fi  zână sau fantomă,
Înger, diavol sau femeie…

O fi  toate la un loc!
Ah, să-i iasă din picior
Un pantof, să-i cadă-un toc,
Să-i vin eu în ajutor!

Nu se-ntâmplă, totu-i glanţ,
Pantofi , rochie, amănunte…
Scoate-i , Doamne-n faţă-un şanţ,
Peste el să mă-ntind punte!

Dar când acolo fără veste,
Cineva cărarea-i taie.
Domne, ochii-mi văd ce este
Ard – atomică văpaie!

Ce-a fost cea de dinainte!
Asta-i graţie, felină.
Ah, m-a scos de tot din minte
Partea asta feminină!

D-aia spun de-atâtea ori:
La mormântu-mi fraţii mei,
Voi să nu veniţi cu fl ori!
Aduceţi-mi tot femei!

Prinţesa autohtonă
(se dedică tuturor gorjencelor, 
tuturor româncelor)

De ce eşti tu, iubito, tristă?
Nimic nu aş putea să-ţi critic.
Eşti mai ceva ca o artistă
Pe Plaiul nostru mioritic.

Fii mândră fi ică-ntre fi ice,
Chiar dacă-n mediul nou urban,
E câte unul care-ţi zice
Că tu eşti fi ică de ţăran.

Te-asemenei cu o Cosânzeană,
Ţinuta ta e numai har,
Şi-ţi arde ochiul sub sprânceană
Cu-n farmec îngeresc, stelar.

Dar toate-acestea-s epitete,
Sunt fără tine vorbe-n vânt,
Eşti ca o zână printre fete
Şi eşti unică pe pământ.

Să te mândreşti că vii din satul
Împrejmuit cu mari livezi
Iar tatăl tău e împăratul
Atâtor holde şi cirezi.

Bătută carnea ţi-e pe oase,
Eu alte comparaţii n-am,

Dar nu-s prinţese mai frumoase,
Nici în palatul Buckingham!

Făptura ta nu-i monotonă,
Ai forme zvelte năzdrăvane
Prinţesa mea aotohtonă,
Faci cât o ţară de Diane.

Să nu mai plângi ca un copil,
Că noi de-am fi -n acel palat,
Regescul pat, de nobil stil,
În zori l-am da la reparat.

Mărul – legendă

În viaţa asta, vrei nu vrei,
Când ţie nici în gând nu-ţi vine,
Te duce dracul la femei,
Sau vin femeile la tine.

Mai iute, ăsta-i adevărul,
Vin tot femeile la tine,
Şi fi indc-atât le place mărul,
Nu prea se mai găsesc virgine!

Dar ele – o spun eufemistic-
Dacă bărbatu-i în putere, 
Atrase-s ca de –un farmec mistic
De mere, domnilor, de mere!

Femeia-a mers chiar în răspăr
Cu interdicţia divină
Şi a dat fuga chiar la măr,
Căci în a raiului grădină

Bogată-n fructe,-n tămâioasă,
Nimic mai mult nu i-a dat ghes
Şi cât o ştiţi de pofticioasă
Ea, totuşi, mărul şi-a ales!

Ea nu cânta pe-atunci la harpe,
N-avea pe ea atâtea fuste,
Dar l-a făcut pe dracul-şarpe-
Să-i dea chiar el din măr să 
guste…

Şi pe Adam l-a-mpins păcatul
Să o asculte pe muiere
De-atunci femeia şi bărbatul
Nu se mai satură de mere!

FLORIAN SAIOCFLORIAN SAIOC
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Destinul literar al profesorului târgujian dr. 
Zenovie Cârlugea s-a format şi dezvoltat timp de 
peste trei decenii în preajma marelui nostru Blaga, 
geniu tutelar al sec al XX-lea,  precum fusese 
Eminescu pentru secolul precedent, după mirabila 
previziune a lui C. Noica.

În tot acest timp, de la o teză de licenţă 
susţinută la Literele bucureştene cu un Eugen Simion 
întors recent de la un stagiariat la Sorbona (Poezia 
lui Lucian Blaga, eseu critic, 1995), a perseverat, 
către gradul I, tot cu o cercetare asupra universului 
artistic blagian, pentru ca în 2004 să-şi susţină, la 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu”, o masivă şi 
foarte documentată teză de doctorat asupra întregii 
opere (îndrumător: criticul literar Mircea Tomuş), 
tipărită apoi sub titlul “LUCIAN BLAGA. Dinamica 
antinomiilor imaginare” (Ed.Media Concept, Sibiu, 
2005). A urmat o carte-mozaic LUCIAN BLAGA 
– studii, eseuri, comunicări, evocări & interviuri, 
comentarii critice (2006), lansată la a XV-a ediţie a 
acestui Festival.

De data aceasta, autorul ne face o reală 
şi plăcută surpriză: îşi propune un documentar, 
deloc sentimental, pe tema aşa-numitelor «Muze» 
cunoscute de poet de-a lungul ultimelor două 
decenii de viaţă, mai exact din 1941 (de când datează 
legătura cu Domniţa Gherghinescu-Vania“ din 
Cetatea Braşovului), înaintând apoi prin timp cu 
studenta italienistă de la Sibiu, Coca Rădulescu, 
existenţa fulgerător de tragică de  prin anii 1945-
46, din viaţa poetului, după care, revenind la Cluj, 
poetul cunoaşte alte două «muze»: pe învăţătoarea 
preoteasă Eugenia Mureşanu (soţia renumitului 
protopop al Clujului, familia rămânând aici în 
timpul Diktatului de la Viena şi dedicându-se unei 
opere de rezistenţă prin cultură şi spirit) şi mai apoi 
pe medicul stomatolog Elena Daniello, soţia unui 
ilustru profesor doctor şi academician, care vor 
deveni în 1951, la Gura Râului, naşii de cununie ai 
lui Dorli şi cuscrii familiei Blaga. Mult mai delicată 
ca „evocare”, această ultimă secvenţă din viaţa 
sentimentală a poetului, - care a dat roade de un înalt 
nivel ideatic şi de superbă transfi gurare artistică, 
identifi cate cu multă atenţie în poezia amestecată a 
ultimelor cicluri,- este încă în mişcare şi neaşezată, 
căci Elena Daniello încă trăieşte, unele aspecte 
rămânând desigur a fi  clarifi cate (ne cerem, desigur, 
scuze, în caz că nu vom fi  întotdeauna pe placul 

unor persoane apropiate poetului, dar ne asumăm 
ipotezele critice de aici şi logistica realizării lucrării 
în ansamblu)..

Cartea LUCIAN BLAGA – Solstiţiul 
sânzienelor este, în linii mari, o carte-omagiu adus 
cunoscutelor «muze» blagiene, de Mărţişor 2010, 
dar şi un documentar minuţios de critică şi istorie 
literară în delicatul demers al identifi cării textelor de 
referinţă pentru fi ecare perioadă în parte. 

Într-un cuvânt lămuritor “Carmen amoris” 
suntem preveniţi asupra tezei morale de la care pleacă 
şi pe care o susţine întreaga lucrare referitoare la 
“darul de a stimuli” al femeilor din preajma poetului, 
înţeles de soţie şi semeni, ceea ce a constituit cadrul 
ambiant şi vital fără de care opera nu s-ar fi  născut în 
acest freamăt imagistic şi sufl etesc.

În realizarea cărţii sale, pe care o are în 
vedere de cel puţin doi-trei ani, dl Cârlugea a luat 
legătura cu oameni din apropierea poetului, cu fi ica 
acestuia Dorli Blaga, cu critici şi istorici literari care 
l-au cunoscut, dar şi cu mulţi alţi iubitori ai operei 
blagiene, adunând mărturii, documentare, material 
iconografi c, în general tot ceea ce l-ar putea ajuta să 

realizeze o monografi e de acest fel, cam de pionierat 
în cultura românească.

Cartea a fost supervizată, încă de la prima 
listare a ei, de maestrul Ovidiu Drimba, president 
de onoare al trimestrialului de cultură care apare la 
Târgu-Jiu, Portal-MĂIASTRA (2005-2010), a cărui 
prezentare pe coperta a IV-a spune totul, cu eleganţă 
şi autenticitate:

«Autor a trei cărţi substanţiale şi de succes 
(Dinamica antinomiilor imaginare din 2005 
proiectează viziunea cea mai cuprinzătoare asupra 
operei literare blagiene), poet, brâncuşiolog şi 
dacolog cunoscut, fondator şi de cinci ani coordonator 
al uneia dintre cele mai importante reviste literare şi 
de cultură: „Măiastra” – dedicată în principal celor 
patru Puncte Cardinale ale spiritualităţii româneşti: 
Eminescu, Blaga, Arghezi, Brâncuşi, - istoricul 
şi criticul literar prof. dr. Zenovie Cârlugea 
îmbogăţeşte acum bibliografi a Poetului „Domniţelor” 
şi al „Epitafului pentru Euridike” cu o valoroasă 
surpriză: o carte încântătoare care îl prezintă, pentru 
prima oară exclusiv, în ipostaza de poet al iubirii, pe 
cel pentru care „O fată frumoasă e o fereastră prin 
care privim în Paradis”, iar „Speranţa secretă când 
despoi un trandafi r este de a găsi sub petale un trup 
de fată…”

Şi ca poet al iubirii, Lucian Blaga este un spirit 
de esenţă eminamente goetheeană. La fel ca pentru 
Faust, şi pentru Poetul nostru concluzia întregii sale 
vieţi a fost: Eternul-Feminin / Ne înalţă-n tării.” // 
“Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan!”. – Şi autorul 
prezentei cărţi, fără precedent ca gen în literatura 
noastră, expune, cu rigoarea perfectă a cercetătorului 
literar, şi portretizează, cu fi neţea de tuşă a poetului, 
succesiv, cele cinci „poveşti de dragoste” ale lui 
Lucian Blaga, trezindu-le la viaţă pe cele cinci muze, 
fi ecare aducând cu sine grupajul de poeme pe care 
le-a inspirat fi ecare.

O investigaţie critică minuţioasă şi subtilă. 
O lectură captivantă. Un cald omagiu Poetului 
îndrăgostit, memoriei muzelor lui, iubirii şi Eternului 
Feminin.»

Subscriem la această frumoasă şi exactă 
prezentare semnată de fostul asistent, la catedra de 
fi losofi a culturii, al lui Lucian Blaga.

Dan Radu ABRUDAN

“LUCIAN BLAGA – SOLSTIŢIUL SÂNZIENELOR”“LUCIAN BLAGA – SOLSTIŢIUL SÂNZIENELOR”
(Editura “Măiastra”, Târgu-Jiu, 2010)

Dragă Grigore Vieru,
I

Patria noastră strămoşească
se numeşte România Mare,
dar ce-a făcut Istoria din ea –
o insulă latină
scufundată în marea slavă

Patria noastră de baştină
este România Mare,
dar ce-a făcut Istoria din ea –
o fâşie ortodox-pravoslavnică
aruncată în marea catolico-
latină

Patria noastră strămoşească
este România Mare ,
dar ce-a făcut Istoria din ea –
un smârc otoman
azvârlit în strâmtoarea Mării 
Bizantine

Ţara noastră de baştină
este România Mare,
dar ce-a făcut Istoria din ea –
o troiţă fără torţă,
lăsată baltă de Dumnezeu
de la Nistru până la Tisa...

II
Ţara noastră strămoşească
este România Mare,
dar ce-a făcut Politica din ea –
 a împărţit-o şi a despărţit-o în 
două
la una îi spune România
la cealaltă Republica Moldova

Limba noastră maternă
este limba română,
dar ce-a făcut Politica din ea –
a tăiat-o în două:
la una îi spune românească
la cealaltă moldovenească

Şi iată aşa
împărţindu-ne şi despărţindu-ne
am ajuns de râsu’-plânsu’
să se mire lumea de noi...

Scrisoare către Grigore VieruScrisoare către Grigore Vieru
Român de la Nistru

ION MILOŞ - Suedia
Român de la Tisa
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VIOREL SURDOIUVIOREL SURDOIU
CONTEXT (I)

copaci contemplându-se

Contextul desprinderii de haos
Regăsirea paşilor
Trecători prin naos
Cântecul coborât din ogivă
Ecou în derivă
Lovind buzele sfi nţilor
Întristaţi de trădare
Pâlpâind lumânarea negociată
Afacere pentru care Dumnezeu
Nu primeşte nici unu la sută
Ce soartă ? 
Cerşetorii din poartă
Îşi numără din privire arginţii
Zornăind într-o oală
În haine de gală
Enoriaşi copleşiţi de speranţă
Visând o balanţă mai blândă
Copaci contemplându-se
Unii spre alţii
Adieri
        Într-o mare arzândă

CONTEXT (II)
ca un fluture, libertatea

Contextul desprinderii de haos
Este mai greu de povestit
Decât urmele furtunii
Peste trupul desfrunzit al pădurii
Ramurile dezgolite ori frânte
Înfi pte în noroiul întărit, crăpat
Ci omul după rătăcire şi pierdere
Regăsirea – şi o  înţelege
O măsoară, o atinge şi zboară
Pentru că aerul nu-l ţine
Aripile înăuntru îşi desfăşoară
Şi se înalţă în sine
Ca un fl uture
În coconul mătăsos visând
Până hăt dincolo
De orizontul cu mărăcini înfl oriţi
Singura şi ultima zbatere a libertăţii

EXITIUM (I)
(ruină)

Mâine va fi  sărbătoare 
La palat
Regele mort
Re-înscăunat
Va ţine un moment de reculegere
Veşnic
Un sfetnic
Urcat la ceruri între timp
Va presăra petale de crin
Din senin
Ura, ura…
Vor răsuna pereţii
Şi coloanele
Şi vitraliile
Roşii-purpurii
Vor alunga ura regenţilor
Peste sânii dansatoarelor
În armură
Fără ochi, fără nas, fără gură
Iar mama natură
Va orna cu ghirlande
Şoaptele vântului
Aşezat de-a dreapta tronului

Când majordomului
Îi va suna ceasul
Şi clopotul spart
Va începe să bată
Câmpii
De atâta linişte
În istoria ruinei
Cotropită de umbre

EXITIUM (II) 
(ruină)

Cu paşi repezi
Mărunţi
Oamenii mari se îndreaptă
Fără să ştie încotro
Porumbei ademeniţi de grăunţele
Aruncate în piaţă
În oraşul meu
Dacă strănuţi
Câinii se apornesc să latre
Semafoarele se transformă în sensuri giratorii
Iar pietonii trec străzile meditând alb-negru
Primarul ţine şedinţe
Plantează fl ori şi ciment
Şi urcă în sondaje
Pesemne civilizaţia stă în furtunul
Care udă petalele caldarâmului 
Dimineaţa
Şomerii inspiră aer proaspăt
Şi seara târziu 
Când somnul din stele
Cade peste frunţile încruntate
Într-un vis comun
Din care omenirea tresare
Undeva o lumânare se stinge
Şi plânsul unui copil părăsit
Intrigă şobolanii
Care stau şi ascultă derutaţi
Cu lacrimi în ochi
Dar cu poftă de sânge

MAI DEPARTE

În anii în care 
Gripele se duc şi se întorc
Precum păpădiile seminţele-şi poartă
În zilele calde, toride, fi erbinţi
Când între dinţi
Cuvântul adastă oleacă şi moare
Nerostit
În clipele care sunt şi nu sunt
Ca untul în soare năclăite
În miezul umbrei arzânde
Întotdeauna omul
Îşi lasă în urmă 
armura de vise
şi ramura genetică
şi amarul prezent
dezgolit de reclame
În fi ecare dimineaţă
Îşi face o cruce mare pe piept
Din obişnuinţă
Şi pleacă

Mai departe
Mereu mai departe
De sine

ICOANĂ

Secunde pătrate
Pulsaţii
În spaţii
Rănite
Mirate
Sprâncene
Spre scene cuprinse de haos
Şi lacrimi
Curate
Zăpezi călduroase
Retuşuri
În tuşuri
Ascunse
Sfi oase
Atingeri
De îngeri
Din piele şi oase
Cu aripi
Roase

DEZORDINE

Verticalul a fost decapitat
în pieţele burgurilor
spre delectarea orizontalului
 
În loc de înălţare spirituală
s-a proclamat
ca motiv esenţial 
domnia metrului pătrat confortabil

VERDE DESFRUNZIT

Mi-am deschis dintr-o privire
Calea către nesfârşit
Îmi priveam ochiul
Privit
Dincolo de labirint
ªi vedeam ce nu se vede
Recitând încet din Vede
Atmanul de sufl et verde
Irisul curbat în sine
Desfrunzindu-se de mine
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lucian teodosiulucian teodosiu

amintiri  din  noiembrie

se cîntă Grieg
noiembrie valsează
din Nord
pletoase ceţuri se desfac
iar tu în somnul
nordic eşti o rază
şi curge-afară
spaima unui veac
se cîntă Grieg şi
sufl etul visează,
tristeţi din fi orduri
năvălesc buimac
şi sînt mai singur
ca-n pustiu-o oază,
dar şi cu soarta
încep să mă împac
se cîntă Griegce
demon mă vegheză
de în dorinţi
mi-e sufl etul sărac...
mi-ajung puţine
lucruri în amiază
vechiul tumult
învăţ cu greu să-1 tac
se cîntă Griegnoiembrie
valsează

doar ...
doar o clipă nomadă
de pămînt ne desparte
doar năvodul de pradă
cît o fi lă de carte
doar o plasă de fi re
dintr-un vechi calendar
doar o ramă subţire
sau un vînăt chenar
doar un sfînt pe copertă
marţial demiurg
doar lumina incertă
dintr-un roşu amurg
doar o foame de forme
necuprinse şi grele
doar în spaţii enorme
cu secundele mele
doar o stampă fugară
dintr-un timp, dintr-un burg
doar odată spre seară
roşii ploile curg
doar un strigăt pe lanţul
ca un vînăt chenar
doar odată balansul
se va frînge
doar doar

cerul e un - pastel
deci, astăzi, vom schimba singurătăţi
deci, astăzi, iar te voi zidi în mine
deci, astăzi, de va fi  să te arăţi

pe sub arcada cu zăpezi alpine
să nu te sperii - templul este mic
aşa e trupul nostru cald de oameni
fără sfi ală, sufl etu-mi de-1 vezi
să-1 iei în mîini si între crini să-1 sameni
să-1 duci la buze cu şoptit cuvînt
să-1 linişteşti cu vorbă legănată
şi-apoi să ieşi - numai atunci să ieşi
cînd inima în loc va sta mirată
atunci voi fi  puţin nedumerit
puţin mai grav cu riduri lîngă tîmplă
puţin mai singur poate că voi fi 
ne-nţelegînd ce am, ce mi se-ntîmplă

sonet
arunci cu-o piatră-n mine, ca-ntr-un lac,
şi nici nu bănui cercurile care
se sparg de ţărm într-o cutremurare
mai largă decît marginea de veac
la fel de vastă cum e amăgirea
de-a fi  sau a nu fi -n clepsidra spartă
mai caldă ca lumina, mai curată -
arunci cu-o piatră şi dărîmi zidirea
viforul alb al timpului celest
se năruie pe tîmplă ca un lest
mai greu, mai surd, mai grav decît oceanul
...o lebădă - iubirea, albul pur –
trecu pe lacul cu fragil contur
prin clipa mea mai lungă decît anul

final
ca Ulise, rătăcind pe ape
mă voi rătăci şi eu prin ierbi
prin hăţiş, prin negura din pleoape
prin zăpada-n care toate fi erb
cavaler al nimănui şi-al morţii
(cum sîntem predestinaţi, vădit)
astăzi voi ieşi dintre proporţii
pe un cal de bătălii smintit
am să-mi pun cravată şi monoclu
zale grele cu heraldic semn
şi-am să arborez un steag de cioclu
cînd spre tine calu-am să îndemn
spre iubirea din scrisori defuncte
ca un şir indefi nit de
..................puncte....................

Despre  libertatea  calului
- d r e s a j -

Omului dintotdeauna şi de pretutindeni
Deseori, mă rotesc ca un cal în manej,
Ca un şarg nărăvaş cu potcoavele bej.
De pe şa, cam nervos (ducem toţi cîte-o şa)
Cineva m-a lovit. Cineva. Cineva.
Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit la dresaj!
Cineva mi-a înfi pt pinteni duri drept în burtă,
Să răspund conştiincios la galop şi la trap
Şi cravaşa lui şuieră şuie şi scurtă,
Ca un viscol mărunt, ca un cnut de satrap.
Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit la dresaj!
Fac ocolul supus şi un timp mă-nvîrtesc
Pe un cerc de destin, cît un ochi omenesc;
Sînt oprit elegant, de ovaţii înfrînt.
Şi obrajii îmi ard. Mi-e ruşine că sînt.
Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit la dresaj!
Mă trezesc, deci, împins (cam brutal) în manej,
Eu, trăpaşul cel şarg cu potcoavele bej.
Ameţit de fanfară, de trompetele ei,
Urmăresc doar mişcarea: un’-doi-trei, un’-doi-trei!
Din alămuri un vals se izbeşte-n baraj:
Vă invit s-ascultaţi, vă invit la dresaj!

Eminescu  privind  stelele
degetul tău, Doamne,
a atins pămîntul din mine
şi pulberea stelară
din care m-ai alcătuit
s-a aprins

s-a rotit
şi s-a desprins
de pămînt devenind
Galaxie

rugă
sînt pe mal—nisipu-mi fuge
marea-1 spală ne-ncetat
Doamne, nu-mi lua nisipul
tandru, tînăr şi curat,
Doamne, lasă-mi astfel chipul
şi sufl area ce mi-ai dat

al cincilea punct cardinal
magistrului nostru Al. Husar

ia seama ce faci, încotro ai de mers:
capcanele morţii din Timp nu s-au şters!
spre Est de-ai să pleci - te cunosc! - te vei pierde
în stepa roşcată, rareori verde,
spre Apus, doar un pas pe cîmpia cea brună
de-ai să faci, vei pieri în furtună,
pletoasele ceţuri din Nord – ocoleşte –
de Fata Morgana din Sud - te fereşte!
ai grijă ce faci, încotro te vei duce,
ajung doar un singur martir şi o cruce
busola şi harta păstrează-le bine:
al cincilea punct cardinal e în tine.

iubirea - ca un Paradis
munţii ard în sărbătoarea
de-a uni un gînd de gînd
şi-un cutremur ne străbate
aud sîngele-alergînd
şi vedem cu-nfrigurare
cum din cer la nunta noastră
stele curg ca-ntr-o maree
frisonantă şi albastră;
goi ca la-nceputul lumii
şi uitînd că sîntem goi
îndîrjiţi în disperarea
de-a ne regăsi pe noi
un potop de fl ori livada
peste trupuri ne revarsă
stele curg ca-ntr-o maree
peste carnea noastră arsă

a  eminescianiza
(rugăciunea unui român)

Tată din Ceruri
îngăduie spiritului
tuturor românilor
să mai pogoare
odată-ntre noi
veşnic tînăr, înfăşurat în manta-i
măcar în clipa fugară
dintre răsăritul
Luceafărului de Seară
şi-apusul
Luceafărului de Dimineaţă
şi ajută-1, Doamne,
să ne izbăvească
de moartea lentă şi tăcută
a sufl etelor noastre
şi dă-i putere, Doamne,
să umple iarăşi cu nectar
fagurii de miere-ai limbii
întru bunătate
înţelepciune
şi credinţă
şi mai învaţă-1, Doamne,
cum să nu ne rătăcim
pe cărări străine
şi cum să ne mîntuim
de tot ce e rău în noi
în numele Tatălui iubitor
care eşti
şi-al fi ului Tău de pe cruce
şi-al duhului nostru sfînt,
Mihai Eminescu,
acum, şi-n vecii
vecilor de veci,
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Prima întrebare pe care şi-o pune cititorul 
avizat după lectura stufosului  roman “Lasă zilei 
scârba ei” de Ştefan Dimitriu (publicat în 2009 la 
Bucureşti, în Editura Vremea) este legată de graniţa 
dintre real şi imaginar în proza modernă. Căci, 
ambiţionând să facă o frescă a vieţii românesti din 
întregul secol trecut, Ştefan Dimitriu şi-a impus 
“ab initio” nişte obstacole aparent greu de trecut, 
dar cărora le-a găsit rezolvări  ingenioase.  Acestea 
sunt cu atât mai demne de admirat, cu cât în proza 
românească a ultimelor  decenii nu-şi  afl ă precursori 
sau companioni  în privinţa sufl ului epic decât, 
probabil, în Marin Preda şi Augustin Buzura.

Cunoscut mai ales ca redactor al vechii 
televiziuni naţionale, în care a dat strălucire emisiunii 
“Refl ector”, Ştefan Dimitriu s-a remarcat şi ca 
prozator şi ca dramaturg. Din toate domeniile pe 
care le-a ilustrat a reluat şi în “Lasa zilei scârba ei” 
personaje, situaţii, simple locaţii, tehnici narative şi 
particularitaţi stilistice, astfel încât romanul publicat 
în anul de graţie 2009 se anunţă ca un corolar al 
întregii sale creaţii.

Ideea de a compune o frescă despre viaţa 
românească dintr-un secol întreg, ambiţioasă în 
sine, ridică însă numeroase difi cultăţi şi semne de 
întrebare, mai ales că autorul s-a decis, de la început, 
să relateze  totul la persona întâi. Cum anvergura 
temporal vizată depăşeşte viaţa unui individ, autorul 
a găsit două personaje (pe Solomon Fridman si pe 
Pompilian Covaliu), primul avocat şi al doilea ziarist 
- deci cunoscători în profunzime ai vieţii sociale - 
care să evoace evenimentele cruciale (sau numai 
diverse) prin care a trecut ţara noastră în secolul 
XX, completându-şi reciproc spovedania devenită 
materia acestei cărţi.

În succintul avertisment făra titlu care deschide 
“Lasă zilei scârba ei”, parcă pentru a-şi pregăti 
cititorul pentru grozăviile ce vor fi  narate, chiar dacă 
provin dintr-un trecut consemnat de-acum în cărţile 
de istorie sau dintr-un prezent dureros, cunoscut de 
noi toţi, Ştefan Dimitriu îl pune astfel în gardă”. 
Febrilitatea scrierii cărţii nu poate fi  negată. Asaltat 
din toate părţile de evenimente contradictorii, de 
personaje care au marcat istoria sau au fost marcate 
de ea, scriitorul le acceptă pentru doza de realism 
pe care o conţin, făcând o selecţie când riguroasă, 
când aleatorie în încercarea de prezentare globală 
cât mai exactă şi, dacă se poate, netrucată artistic.  
Înregistrăm prezenţa a două elemente defi nitorii 

pentru cartea la care ne referim. Pe de altă parte 
este vorba de existenţa personajelor istorice (de la 
politicieni la scriitori), asupra cărora s-au exprimat 
autorii unor studii de specialitate, iar pe de altă 
parte menţionăm imixtiunea adesea intempestivă a 
personajelor din lumea reală (politică sau literară), 
uşor de recunoscut, chiar dacă numele acestora 
este modifi cat prin anagrame. Personajele rod al 
fi cţiunii propriu-zise nu sunt prea numeroase şi ele 
joacă mai mult rolul de liant între realitaţi ce merg 
paralel, se înfruntă ori se suprapun, după logica unei 
scriituri moderne dar parazitate uneori de abundenţa 
amănuntelor nesemnifi cative.Totuşi, asupra persona-
jelor sale de extracţie diferită atrage atenţia însuşi 
autorul, în acel avertisment fără titlu, afi rmând: “…
ţinem sa precizăm că toate faptele si personajele 
istorice aduse în discuţie sunt strict autentice. Dar a 
încerca să te recunoşti sau să recunoşti pe altcineva 
în personajele de fi cţiune ale acestui roman este pur 
şi simplu o aventură, de care autorul se dezice în 
mod categoric.” Din acest punct de vedere, romanul, 
la randu-i, se dezice de vorbele autorului său.

*
La un prim contact cu acest roman de aproape 

700 de pagini te surprinde titlul ce sfi dează parcă 
sfera esteticulul, dar foarte curând afl i că “Lasă 
zilei scârba ei” sunt vorbe atribuite evanghelistului 
Matei şi devenite  nemuritoare prin cărtile de cult. 
Fiecare zi are, pentru cel ce o trăieşte, specifi cul ei, 
asemănându-se ori  deosebindu-se fl agrant de cele 
anterioare. Astfel încât anii (şi istoria) acumulează un 
număr infi nit de zile într-o succesiune imprevizibilă 
şi derutantă, în care istoricii şi oamenii de litere pot 
scormoni în voie. O face şi Ştefan Dimitriu prin 
intermediul personajelor sale Solomon Fridman şi 
Pompiliu Covaliu. Aceşti  bărbaţi, într-un duplex 
narativ inedit, comentează pe rând evenimente la 
care au participat direct sau au fost doar martori, 
realizând un fel de prezent  continuu. De aceea 
evenimentele se înlănţuie  fi resc, chiar atunci când 
s-au produs, impactul lor individual a fost  diferit. Pe 
de altă parte, legătura cu realitatea imediată se face 
prin inserţia unor subtitluri, mereu altele, grupate sub 
genericul “Pulsul planetei”, prin care se generează 
efectul  de globalizare, deoarece nu se referă exclusiv 
la viaţa românească, ci se mută cu uşurinţa şi pe alte 
meridiane. Dar, indiferent de evenimentele abordate 
şi  de plasarea lor temporală, ”Pulsul planetei” apare 
când te aştepti mai puţin, ca o bombă cu ceas plasată 
imprevizibil, dovadă că prezentul acesta va exploda 
în cele din urmă, găsindu-ne nepregătiţi.

 Construcţia cărţii nu urmează canonul 
clasic şi, din această cauză, devenirea personajelor 
nu constituie principala preocupare a scriitorul. 
Pe el îl interesează evenimentele care au avut un 
impact major asupra românilor (incluzând aici şi 
minoritaţile), cum ar fi  cele două războaie mondiale, 
mişcarea legionară, zguduitorul  episod al “trenului 
morţii” de la Iaşi, gulagul transnistrean, teroarea 
comunistă şi, bineînţeles, epoca post-decembristă cu 
politica ei venală şi corupţia generalizată. Romanul 
“Lasă zilei scârba ei” îşi motivează astfel titlul, 
căci nu aspectul estetic este urmărit cu înverşunare, 
ci aspectul documentar. Înarmat cu o biblografi e 
impresionantă, menţionată pe ultima fi lă a cărţii, 
Ştefan Dimitriu îşi asociază numele unor istorici (în 
primul rând) români şi străini, care depun mărturie 
asupra veridicitătii spuselor sale. Dar, în felul acesta, 
graniţa dintre real şi imaginar se estompează şi mai 
mult. Scriitorul ne oferă însă o compensaţie majoră. 
Cele trei femei din viaţa lui Pompilian Covaliu 
(Maura, Lenormada şi Estera) nu fac altceva decât 
să diversifi ce modalităţile de abordare a lumii 
cunoscute, propunând noi tărâmuri de investigaţie.
La fel se întâmplă şi cu celălalt cuplu, în care 

Sidonia şi Solomon Fridman îşi împletesc destinele, 
multă vreme, cu ale protipendadei bucureştene. Şi 
de această dată graniţa dintre real şi imaginar se 
dovedeşte labilă, căci vorbele atribuite unui personaj 
real (Camil Petrescu) aparţin de fapt Sidoniei, un 
personaj fi ctiv prin excelenţă. Fragmentul respectiv 
trebuie reprodus întocmai, pentru că el certifi că o 
dată în plus tehnica narativă la care recurge Ştefan 
Dimitriu. Aşadar, la Capşa, unde se întâlnesc cei doi, 
“Camil spusese Sidoniei , nu mai ştiu în ce context : 
«Nenorocirea mea, doamnă, este că sunt prea lucid.» 
«Câtă luciditate, atâtă dramă», i-a replicat prompt 
Sidonia. Mai târziu, am găsit aceste vorbe ale ei 
undeva  într-o pagină a scriitorului. Astăzi vorbele 
acestea au devenit celebre.”Adevărat. Dar a-l sărăci 
pe Camil Petrescu de această replică nu mi se pare 
deloc un gest de bravură, ci mai degraba un act 
sinucigaş, pentru că argumentele lipsesc. Rămâne la 
latitudinea cititorului să aprecieze insolitul tablou în 
care apar atât un personaj istoric (deci real) cât şi 
unul fi ctiv (aparţinând aşadar naraţiunii romaneşti). 
Dar ceva similar se întâmplă şi cu Mihail Sebastian 
şi Lucreţiu Pătrăşcanu, cărora contextual istoric 
le dictează şi le schimbă destinul, fundalul unei  
societăţi româneşti în agonie.

Desigur, altfel stau lucrurile în privinţa 
unor  “personaje “ cunoscute personal, devenite 
“fi ctive” prin anagramarea (de obicei) a numelui. 
Prins excepţional, cu o artă caricaturală greu de 
egalat, Dinu Mircescu,”aspirant agresiv la fotoliu 
de academician”, este uşor de recunoscut prin 
mulţimea amănuntelor oferite de autor, inclusiv 
acelea legate de prezenţa sa la “taifasurile” unui post 
tv. Cochetând cu dezidenţa ca om al securităţii, Dinu 
Mircescu şi-a împlinit destinul post-decembrist, 
devenind moşier  şi stăpân de conac, într-o Românie 
eliberată de prejudecăţi de tot felul în care dreptatea 
şi nedreptatea fac casă bună.

   Aceeaşi oglindă neiertătoare este îndreptată 
şi spre lumea politică actuală, în care în ciuda 
numelui schimbat, dar sugestiv ales, un fost prim-
ministru, ahtiat de antichităţi şi opere de artă, refuză 
cu obstinaţie controlul justiţiei, fi ind apărat mereu 
de colegii săi parlamentari. Scriitorului îi place să 
zgârie pojghiţa de minciună sub care se ascunde 
o realitate nefastă. Dezavuată în principiu, dar 
acceptată de o naţiune fără cultură politică. Curajul 
lui Ştefan Dimitriu în devoalarea acestei stări de 
lucruri seamănă cu un sport  extrem, în care moartea 
este una dintre variante.

În “Lasă zilei scârba ei” există unele episoade 
independente din punct de vedere tematic şi al 
construcţiei narative. Desprinse din context,  acestea 
ar putea supravieţui ca nuvele. De fi ecare dată în 
ele apare persoanjul Simion Fridman, cel care se 

   Starea prozei

REAL ŞI IMAGINAR “LASĂ ZILEI SCÂRBA EI”
de Ştefan DIMITRIU
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consideră simultan norocos şi ghinionist că aparţine 
etniei evreilor. Numeroasele excese legionare, soldate 
cu celebrul “tren al morţii”, cu nimic mai prejos decât 
trenurile care-i  duceau pe evrei spre Auschwitz. 
Această experienţă existenţială unică, ocupând 
în carte un spaţiu considerabil, are prin urmare 
dimensiunile neclare nuvelei si poate fi  considerată 
ca atare. Acest episod din viaţa unei colectivităţi ce 
descoperă că supravieţuirea este o luptă acerbă e 
descrisă cu lux de amănunte, în maniera celui mai 
pur naturalism. Dar efortul de a sintetiza conţinutul 
tabloului zguduitor - de la îmbarcarea în vagoanele 
de marfă urât mirositoare şi până la coborârea din 
infern a norocoşilor supravieţuitori - nu este un 
exerciţiu uşor. Autorul acestei recenzii consideră de 
accea că este mult mai bine să recurgă la un fragment 
din roman probând astfel şi calitatea scriituri. Iată 
ce povesteşte Simion Fridman, cel mai bătrân dintre 
naratori: “De aproape o săptămâna, ne zbăteam între 
viaţă şi moarte,sau, mai exact, fusesem mai mult 
morţi decât vii, în vagonul acela închis aproape 
ermetic, asfi xiaţi de bălegarul amestecat cu praf de 
var şi cu mizeriile eliminate de trupurile noastre, 
însetaţi până la pietrifi care, fărâmiţarea şi despicarea 
buzelor şi-a limbii şi-a cerului gurii, înjosiţi ca fi inţe 
umane până la dispreţul de sine, transformaţi în 
schelete împachetate în piele zbârcită, murdară şi 
jalnică. Într-un tren cu vreo patruzeci de vagoane în 
care, după un calcul sumar, fusesem înghesuiţi vreo 
cinci mii de oameni, mai rămăseseră în viaţă vreo o 
mie. Şi numai bărbaţi. Din vagonul nostru scăpasem 
vreo unsprezece. Ce mai aşteaptă?”

Tot personajul central este Simion Fridman 
şi în episodul dedicat lagărului din Transnistria, 
având de asemenea unitatea şi densitatea unei 
nuvele. Subiectul în sine este emblematic pentru 
forţa destinului care ne comandă existenţa, deşi 
iluzia noastră se bazează pe credinţa că alegerea ne 
aparţine. Afl at în tren spre Cernăuţi, din dorinţa de 
a fi  cât mai aproape de iubita lui Sidonia, actriţă la 
Teatrul Naţional, prezentă aici în turneu, Solomon 
Fridman face abstracţie de faptul că al Doilea Război 

Mondial începuse de mult şi că siguranţa civililor 
era ipotetică. După multe întâmplări dramatice, 
avocatul evreu se trezeşte în lagărul transnistrean 
condus de un ofi ţer neamţ atipic, deoarece îl întelege 
şi îi facilitează evadarea. Dar venit dupa tabloul  
halucinant consacrat “trenul morţii”, episodul acesta 
- de altfel bine structurat şi credibil nu mai are asupra 
imaginaţiei cititorului aceeaşi forţă de impact. Ceea 
ce trebuie să menţionăm cu acest prilej este atitudinea 
lui Ştefan Dimitriu faţa de evrei, drumul ascendant 
şi alunecările acestei etnii în viaţa naţiunii române 
fi ind unul dintre punctele forte dar şi vulnerabile ale 
romanului.

“Lasă zilei scârba ei” este dedicată “Neuitatului 
meu prieten, Gabriel Steinberg”, iar unul dintre 
naratori se numeşte Simion Fridman. Mai mult 
din bibliografi a notată pe ultima pagină a cărţii, 
foarte multe titluri aparţin unor autori evrei - ceea 
ce demonstrează simpatia autorului pentru aceştia. 
Dar Ştefan Dimitriu este un incoruptibil, un căutător 
înverşunat al adevărului şi, ca atare, nu ascunde şi nu 
iartă nimic. Următorul fragment este revelator: ”Hai, 
Solomoane, încă puţin! Ştiu c-ai ajuns în momentul 
cel mai greu al spovedaniei tale. Pentru că va trebui 
să povesteşti, de data asta, cum te-au umilit şi te-au 
prigonit şi te-au schingiuit sufl eteşte ai tăi. Pentru o 
rătăcire care-i cuprinsese pe mulţi dintre ei. Pentru o 
cauză care nici nu era a lor. Pe care au slujit-o cu un 
fanatism greu de explicat până la capăt. Şi de care 
s-au  lepădat apoi ca de Satana. Dar numai după ce 
Santana însuşi s-a lepădat de ei. Căutându-şi  apoi  
leagăn, scăpare şi mângâierile tot în sânul Sionului. 
Care i-a primit ca pe nişte fi i rătăcitori. Cu milă mai 
degrabă creştină, decât talmudică. Ceea ce nici nu e 
rău. Căci, după cum tot mai mulţi dintre noi încep 
să observe, între Tablele lui Moise şi învăţăturile 
lui Cristos este loc pentru o nouă religie. Care va 
trebui, odată si-odată, să-şi găsească Profetul.” 
Totuşi, dincolo de aceste cuvinte se acund  realităţi 
sumbre, căci schingiuiţii de odinioară devin primii 
torţionari ai epocii comuniste, numele lor  regăsindu-
se prioritar printre politiceni şi securişti. Conform 

scenariului  imaginat de Ştefan Dimitriu, 
evreii n-au fost străini de asasinarea lui 
Lucreţiu Pătrăşcanu, ci, din contra, sunt consideraţi 
primii săi artizani.

  Prezenţa evreilor în viaţa societăţii româneşti 
este urmărită de la începutul secolului trecut, până 
în epoca post-decembristă. Nelipsiţi din fi nanţe şi 
politică - ceea ce se vede cu ochiul liber şi azi - ei 
sunt capabili să infl uenţeze destinul  unei ţări, să-i 
contureze evoluţia şi să-i dicteze un anumit parcurs, 
nu totdeuna asumat unor criterii patriotice.

Faţă de “Lasă zilei scârba ei” ,”critica de 
întâmpinare” se distanţează prin neparticiparea, 
ca şi cum romanul de aproape 700 de pagini nici 
n-ar fi  apărut. Dar cum primii doi critici literari (în 
ordinea valorii, percepuţi astfel de întreaga obşte 
scriitoricească) sunt ironizaţi şi minimalizaţi în cartea 
lui Ştefan Dimitriu, ceilalţi se afl ă în expectativă, 
tributari unei comenzi care nu mai vine… Căci nu 
este uşor să iei pulsul unei realităţi halucinante în 
care nenumărate dovezi pledează în favoarea ideii că 
“nu legea,ci banii fac dreptate în ţara în care vor mai 
trece multe decenii până se va intra în normalitate. 
Obosit de experienţele contradictorii trăite în 
România, Pompilian Covaliu se decide să emigreze 
în America,”ţara tuturor posibilităţlor “, unde vede 
posibilă realizarea lui târzie.

 “Lasă zilei scârba ei” este un roman atipic. 
Atât prin construcţie cât şi prin ideile pe care le 
vehiculează. Dezinhibiţia este totală. Asumarea unei 
responsabilităţi specifi c creatorului de lumi fi cţionale 
se împleteşte aici cu denunţarea (uneori pamfl etară) 
a unei lumi viciate de minciunile post-decembriste, 
provenite, cele mai multe, de la foşti comunişti. 
Daca ei sunt vinovaţi de starea lumii în care trăim, 
scriitorul nu vede nici o perspectivă în transformarea  
acesteia, mulţumindu-se  să semnaleze răul care 
atacă pervers organismul societăţii româneşti.

Prof. univ. dr. Adrian VOICA, 
Iaşi

Scriind această scrisoare
sufl etul cere o mână de ajutor –
timbru cu fl ori de prun

*

Lângă prunu-nfl orit
nu vreau să cumpăr nimic –
pudriera goală

*

În unda apei
se desface-un văl de mătase –
umbra unei bărci

*
O femeie citeşte – mătasea 
umbrei cireşului
se joacă pe gâtul ei

*
Apus îndepărtat –
valurile vin spre mine uşor

ca un prieten necunoscut
*

Clipă de clipă
ceasul picură tot timpul –
golurile zilei ploioase

*
Trandafi rii albi ai iubirii –
învăţ la umbra lor
să cunosc întunericul adânc

*
În această noapte
o mie de cocori origami
zboară spre ţara lor...
De la fereastra mea albastră
văd celălalt ţărm al mării

*
Nici o urmă ieri,
nici o urmă astăzi –
apă curgătoare

*
Marea aşează pe ţărm
umbra femeii înecate –

lumină de sare în zori
*

Stelele iau din lac
partea albastră a nopţii –
vânzătorul de nuferi

*
Lună plină luminând
zidul căzut în întuneric –
pereche de fl uturi

*
Sârma ghimpată răneşte
umbra copacului gol –
zdrenţe în vânt

*
Frontiera –
rândunelele unesc harta
vocilor din sat

*
Jurnal alb –
femeia încă tânără culege
o frunză căzută

*

În această scrisoare
semnul unui lucru uitat –
chemarea gâştelor sălbatice

*
Lumina nopţii de iarnă –
femeia opreşte vârtelniţa
şi rupe-un fi r alb

*
Stelele ascut
violetul-nchis al nopţii –
munţii stâncoşi

*
Pierdute-n lumină
gâştele sălbatice-mi redau
primele amintiri

*
Somnul lebedei –
pe-oglinda lacului rămâne
o mână de zăpadă

N.R.: Unele din aceste poeme, în traducerea autoarei, au apărut 
în revistele: „KO” magazine, Mainichi Daily News, Ginyu, The Japan 
Tanka Poets Club (Japan), Lynx – a Journal for linking poets (USA), 
Orion, Albatross (Romania). Clelia Ifrim este membră a Asociaţiei 
Internaţionale a Scriitorilor şi Artiştilor (USA), obţinând în 1994 „Marele 
Premiu pentru Haiku în Limba Engleză / Itoen New Haiku” (Tokio, 1994) 
şi Premiul Juriului, Itoen New Haiku (2000). A obţinut nominalizare 

UNITER pentru piesa „Centrul de Excelenţă” (1994). A publicat poezie, 
teatru, eseuri, traduceri, în diverse antologii din ţară şi străinătate, dintre 
care amintim „Haiku – poezie veche şi nouă”, antologie „care cuprinde 
cei mai buni 136 poeţi din întreaga lume” (MQ Publications, London, 
2002). Cărţi publicate: Patinatorii / The skaters, haiku, 1999; Rudele 
Domnului, roman  / The God’s relatives, novel, 2000; Zona Porumbel, 
sonete, 2004; Centru de Excelenţă, teatru, 2005.

Oglindă de piatră, oglindă de apăOglindă de piatră, oglindă de apă
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Recenzam în urmă cu 
un an, în paginile acestei re-
viste, volumul I din Istoria 
esteticii româneşti („Por-
tal-Măiastra”, anul IV, nr. 
4(17)/2008, p. 18), prima lu-
crare de acest fel („istorie”) 
ce se dedică acestei discipline 
sistematice din cultura româ-
nă.

Întemeiată, pe plan eu-
ropean, cam pe la jumătatea 
sec. al XVIII-lea, estetica şi-a 
defi nit, în timp, obiectivele, 

competenţele, aria de cercetare, relaţionările şi raportă-
rile la alte arte şi discipline, altfel zis, şi-a recăpătat un 
statut autonom, bine defi nit.

Urmărind fenomenul acesta în cultura româ-
nească, dl Grigore Smeu a observat că ideile estetice 
pătrund şi la noi, însă în strânsă legătură cu critica li-
terară şi culturală („cu prioritate pe fi inţa literaturii”). 
Investigând fenomenul, cercetătorul sesiza „unele ele-
mente de estetică” la cronicarii şi umaniştii români din 
sec. al XVI-XVII şi începutul sec. al XVIII-lea.

Apoi în cadrul iluminismului nostru (atât de ma-
nifest şi în rezonanţă cu mişcarea europeană de idei), 
care coexistă o vreme cu clasicismul şi preromantismul 
(„o triplă relaţie dinamică”). În plin romantism, pe la 
mijlocul secolului al XIX-lea (când în Franţa Baudelai-
re publica Les Fleures du mal şi Rosen Kranz, în 1853, 
Estetica urîtului), estetica îşi va lărgi domeniul şi com-
petenţele de evaluare.

La noi, abia în a doua jumătate a sec. al XIX-
lea ideile estetice vor coagula într-o disciplină de sine 
stătătoare, sistematică, specializată. De la cursul de es-
tetică al lui Simion Bărnuţiu (1859-1863) ţinut la Uni-
versitatea din Iaşi, la ideile estetice din studiile lui Titu 
Maiorescu, de la principiile privind „fi losofi a literaturii 
şi artei”, lansate de Constantin Leonardescu la estetica 
sociologist-deterministă a lui C. Gherea, estetica ro-
mânească a putut să-şi defi nească domeniul, în ciuda 
amestecului de factori care au colorat etic, sociologic, 
teoretic ori poetic ideile estetice.

Abia în secolul al XX-lea putem vorbi de coagu-
larea unei doctrine de sine şi a acelui concept de homo 
aestheticus, pe care îl vor ilustra, în perioada interbeli-
că, mari cărturari români precum Tudor Vianu.

*
Volumul întâi al Istoriei dlui Grigore Smeu in-

vestiga, aşadar, problematica esteticului de la primele 
idei apărute în contextul istoriografi ei româneşti (sec. 
XVII) până în primele două decenii ale sec al XX-lea.

Volumul al II-lea este dedicat dezvoltării este-
ticii româneşti din perioada interbelică până în zilele 
noastre. Astfel, începând direct cu partea a VI-a, au-
torul stăruie asupra Pluralismului conceptual şi meto-
dologic al esteticii în perioada interbelică (pp. 9-198), 
când asistăm la o spectaculoasă revenire a metafi zicii în 
meditaţia românească, inclusiv în estetică.

Unele concepţii româneşti capătă rezonanţă eu-
ropeană (Pius Servien, Matilda Ghyka, Liviu Rusu, 
Benjamine Fondane /Barbu Fundoianu).

O analiză amănunţită priveşte Estetica lui Tu-
dor Vianu (receptat în epocă, zice autorul, „cu înceti-
nitorul”), care vizează ideea de totalitate, de ansamblu, 
dincolo de fragmentarismul scientist şi de orice exclu-
sivism specializat. Este pus în evidenţă olimpianismul 
clasic al esteticianului, dedicat ideii de totalitate, de an-
samblu în percepţiile sale cultural-ideatice.

Fiind o „fi lozofi e a artei”, nu a frumosului natu-
ral, estetica lui Vianu distinge între o estetică a artei şi 
alta a frumosului.

Să amintim aici principalele momente consti-
tutive ale operei, în concepţia esteticianului (izolarea, 
ordonarea, clarifi carea, idealizarea), cu menţiunea că 
toate acestea alcătuiesc o unitate decompozabilă în mo-
mente. De la această „metafi zică” a creaţiei s-a ajuns la 
complicatele metodologii decompozabile, la exageraţi-
uni scientiste de tipul lui Mihail Dragomirescu.

Un spaţiu consistent este arondat „metafi zicii” 
blagiene (O metafi zică a contrastelor simbolizatoare. 

Legea nontransponibilităţii), autorul unui sistem fi lo-
sofi c coerent şi original, comparat de G. Călinescu cu 
monumentalitatea unei catedrale gotice. Dezavuând 
pozitivismul şi experimentalismul scientizant, Blaga 
este creatorul unei metafi zici „simbolizatoare”, de un 
metaforism conceptual aparte (între poezia şi fi losofi a 
sa existând o comuniune fi rească de idei).

În centrul metafi zicii sale stăruie „Marele Ano-
nim”, de care sunt legate „teoria misterului” şi cea a 
„autonomiei transfi gurate”, apoi tipurile de cunoaştere 
(„luciferică” şi „paradisiacă”) – totul desfăşurându-se 
în spiritul unei ideaţii ce refuză dogmatismul teologal.

Problematica estetică face parte din ansamblul 
sistemului fi losofi c. „Artă şi valoare” (1939), - care 
anunţă de fapt viziunea structurată apoi în „Trilogia 
valorilor (1946) – ţine mai mult de estetică decât de 
fi lozofi e, prin legea „nontranspo-
nibilităţii”, fi losoful observând că 
„structurile obiective ale esteticului 
natural nu pot fi  transpuse întocmai 
în artă fără de a-şi pierde aici calita-
tea lor iniţială, şi nici invers: structu-
rile obiective ale esteticului artistic 
nu pot fi  transpuse aidoma în natură, 
fără a-şi pierde aici calitatea iniţia-
lă”.

Formulând această teorie, 
Blaga ar fi  „primul gânditor euro-
pean care a propus o explicaţie teo-
retică originală a termenului Kitsch, 
conferându-i statut de concept în 
aria meditaţiei fi losofi ce” (cu mult 
înainte de teoretizarea lui Abraham 
Moles). Numite de fi losof „para-es-
tetice” («para-kalie»), aceste feno-
mene constituie tentative de „despe-
cifi cizare” a unui anume sine esen-
ţial”, punând în loc de ceva străin, 
altceva nespecifi c (o inadecvare la estetic)….

Subliniind autonomia frumosului artistic, Blaga 
a dezavuat încercările de „autonomism” sau „estetism” 
ale unor teoreticieni, văzând în acestea excese devian-
te.

În imediata vecinătate, autorul se referă şi la or-
todoxismul gândirist promovat de Nichifor Crainic la 
„Gândirea”, pe motivul că acesta ar constitui unul din 
pilonii spiritualităţii şi specifi cităţii noastre (Frumosul 
sofi anic şi caracterul său restrictiv). Prea amendat, acest 
„gânditor remarcabil, setos de absolut” (G.Călinescu), 
deşi a excelat în impunerea unei direcţii „dogmatice”, 
a constituit, în epocă, un punct de echilibru faţă de ex-
cesele semănătorismului, poporanismului sau avangar-
dismului, „tradiţionalismul” Gândirii vizând şi anume 
aspecte ale modernismului. Distanţându-se, apoi, de 
Gândirea, din a cărei primă echipă făcuse parte, la 
Cluj, în 1921, Blaga observase mai de mult fenomenul 
şi optase pentru o libertate de creaţie dincolo de cadrele 
impuse de dogmatizarea „frumosului sofi anic” (autorul 
putând observa că termenul de sophianic fusese între-
buinţat de fi losof în „Trilogia culturii”, vizând aceeaşi 
idee de transcendenţă).

O secţiune destul de consistentă este dedicată es-
teticianului Liviu Rusu, peste a cărui contribuţie „s-a 
cam trecut în fugă”, în ciuda faptului că valoarea aces-
teia a contribuit la îmbogăţirea esteticii europene din 
sec. al XX-lea. Sunt remarcate „procesualităţile prin 
care se naşte opera de artă”, aşadar „trăirile demiurgu-
lui”, nu satisfacţiile „contemplatorului”.

Venind spre estetică dinspe psihologie, L. Rusu 
a reuşit să-şi contureze o estetică cu caracter „sistema-
tic” şi „unitar”, viziunea acestuia plasându-se la con-
fl uenţa unei multitudini de orientări ideatice din prima 
jumătate a sec. al XX-lea.

Lăsându-se, uneori, sedus de argumentele psih-
analizei freudiene în explicarea procesuală a creaţiei 
artistice, esteticianul clujean era convins nu numai de 
infl uenţele inconştientului, dar şi de înrâuririle fenome-
nologiei husserliene („eul” – ca dat originar, ca sub-
strat al sufl etului omenesc). Patru ar fi , după părerea lui 
Grigore Smeu, conceptele ce conferă viziunii estetice a 
lui liviu Rusu un caracter sistematic şi unitar: „eul ori-
ginar”, „confl ictul creator”, „logodynamosul” şi „exis-

tenţa”. Privind demiurgia artistică, aceste concepte vin 
să corecteze unele concepţii „metafi zice” din epocă, 
impunând un gânditor profund original şi de marjă eu-
ropeană (prima sa carte, publicată la Paris, în 1935, ră-
mânând netradusă până în 1989: Essaie sur la création 
artistique. Contribution a une estetique dinamique).

Foarte interesantă este secţiunea, oarecum re-
cuperatoare, privitoare la Petru Comarnescu: Viziune 
helenizantă asupra corelaţiilor etico-estetice (cu refe-
rire la Kalokagathon-ul autorului, unde se pune şi ches-
tiunea eticizării frumosului).

Alte „revitalizări” ale ideilor de frumos şi tragic 
îl privesc, mai întâi, pe Brâncuşi (doar cel din unele 
aforisme şi texte, altele fi ind socotite „banalităţi de uz 
curent”), constatându-se acel „exces de interpretare” la 
unii brâncuşiologi: „S-a considerat chiar că există o es-

tetică brâncuşiană, elaborându-se – din acest punct de 
vedere – ample exegeze sistematice” (este menţionată 
la subsol lucrarea lui Ion Mocioi, Estetica operei lui 
Brâncuşi). Dar estetica aceasta „implicită” în operele 
de artă „nu este o estetică propriu-zisă, ci o artisticizare 
difuză, lipsită de contururi conceptuale precise, a unor 
idei. Un soi de estetică «aeriană» ce poate sugera totul 
şi nimic”. Sunt acestea convingeri exprimate sincer şi 
tranşant, „cu riscul de a ne atrage anatema unor brân-
cuşiologi profesionişti, împătimiţi, care nu acceptă nici 
cea mai modestă «cârtire» faţă de idolul lor…”

Desigur, „genialul artist n-a fost şi estetician”, 
dar „zicerile” sale ne ajută să-i înţelegem opera şi să-i 
conturăm un profi l artistic exact, de aici acea estetică 
„implicită” a operei în comentarea căreia trebuie inte-
grată „estetica” şi nu în independenţa unor comentarii 
«aeriene», cum bine observă Gr. Smeu!).

Alte interpretări ale ideilor despre frumos şi 
tragic sunt întâlnite la Scarlat Struţeanu (teoria imi-
taţiunii şi a clarului confuz în estetică, 1925), Vasile 
Pârvan (Memoriale, 1923), I. Găvănescul, Eugeniu 
Speranţa, D.D. Roşca (care ar fi  meritat un spaţiu mai 
larg), Radu I. Paul.

În ceea ce priveşte „integralismul” sau „unitatea 
decompozabilă” a operei de artă, sunt comentaţi Mihail 
Dragomirescu (printr-o revenire) şi Tudor Vianu (iarăşi 
printr-o revenire) – chestiunea fi ind mai explicitată şi 
pusă în corelaţie cu mişcarea de idei a epocii.

În privinţa marelui critic literar Eugen Lovi-
nescu (tratat la secţiunea Mutaţiile valorilor estetice, o 
„antidoctrină” doctrinară), autorul constată, la criticul 
modernismului interbelic, că, fără a crede într-o ştiinţă 
a esteticii (ca şi G. Călinescu, iniţial), ajunge la doc-
trina „mutaţiei” valorilor (de fapt, a „mutaţiilor”) care 
priveşte esteticul în opera de artă: „Mutaţia valorilor 
estetice reprezintă una din cele mai penetrante lucrări 
de axiologie estetică din istoria esteticii româneşti, ori-
câte observaţii critice s-ar putea face la adresa ei….” 
Refuzând pretenţia esteticii de a fi  „ştiinţă” (ca altădată 
Kant şi Hegel), E. Lovinescu a construit, ca şi aceştia, 
principii în numele ei (Hegel – Principii de estetică), 
admiţând, dacă nu o „estetică ştiinţifi că a frumosului”, 
cel puţin „o istorie a esteticii”… Criticul sburătorist ve-

GRIGORE SMEUGRIGORE SMEU
Eveniment

editorial “ISTORIA ESTETICII ROMÂNEŞTI”
(Editura Academiei Române, vol I-II, 2008-2009)
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SMEU, GRIGORE. – estetician, critic literar, scriitor. 
Născut la 26 octombrie 1928, în localitatea Bâltişoara, comuna 
Bâlta (în prezent localităţi ale comunei Runcu), judeţul Gorj, 
fi ind penultimul dintre cei nouă fi i ai familiei Ana (n.Albulescu) 
şi Gheorghe N.Smeu. A absolvit şcoala primară în satul natal 
(1941), Liceul „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu (1949) şi 
Facultatea de Filosofi e a Universităţii Bucureşti (1953), doctor 
în fi losofi e, specialitatea estetică, cu teza de doctorat, „Sensuri 
ale frumosului în estetica românească” (1970). A lucrat timp 
de 45 de ani ca cercetător ştiinţifi c la Institutul de Filosofi e 
Bucureşti, al Academiei Române, dintre care două decenii a 
fost şeful sectorului estetică, iar un deceniu director adjunct al 
Institutului. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
A debutat literar cu studiul „Cu privire la interpretarea 
frumosului şi a emoţiei artistice în opera literară”, în nr.6/1956 
al revistei „Cercetări fi losofi ce”. În 1966 a fost premiat de 
Academia Română, pentru două studii de estetică industrială, 
primele de acest gen din România.

COLABORĂRI: „Cercetări fi losofi ce”, „Revista 
de fi losofi e”, „Revue roumaine des sciences sociales”, 
„România literară”, „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, 
„Cronica”, „Contemporanul”, „Revista de istorie şi teoria 
artei”, „Jurnalul literar”, „Cugetarea”, „Brâncuşi, „După 
Brâncuşi”, „Symposion”, „Literatorul”, „Cultura”, „Vitraliu”, 
Terra Litua” ş.a.; Este inclus în: „Gorjul literar” (culegere 
din creaţiile cercurilor şi cenaclurilor literare), Ed. „CCES/
CÎCPMAM”, Târgu Jiu, VIII-1980.

OPERA: „Sensuri ale frumosului în estetica 
românească”, Ed.Academiei Române, Bucureşti, 1969; 
„Previzibil şi imprevizibil în epică”, Ed.Academiei Române, 
Bucureşti, 1972; „Repere estetice în satul românesc”, Ed. 
„Albatros”, Bucureşti, 1973; „Grădina înclinată” (roman), 
Ed. „Cartea Românească”, Bucureşti, 1974; „Pelerinaj” 
(versuri), Ed. „Albatros”, Bucureşti, 1974; „Relaţia social-
autonom în artă”, Ed.Academiei Române, Bucureşti, 1976; 
„Introducere în estetica artei de amatori”, sub egida 
Institutului de Filosofi e al Academiei de Ştiinţe Sociale şi 
Politice şi a Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă 
al Judeţului Gorj, Târgu Jiu, 1980; „Sensibilitatea estetică 
românească”, Ed.Academiei Române, Bucureşti, 1983; 
„Interdependenţa valorilor în literatură”, Ed.Academiei 
Române, Bucureşti, 1987; „Esteticul cotidian în lumea de 
azi”, Ed.Academiei Române, Bucureşti, 1992; „Marin Preda 
– o fi losofi e a naturii”, Ed. „Garamond”, Bucureşti, 1994; 
„Ceremoniile umbrelor” (versuri), Ed. „Spicon”, Târgu 
Jiu, 1996; „Libertatea artistică în literatura română”, 
Ed. „Drim Edit & Spicon”, Târgu Jiu, 2005; „Transplant de 
vocaţie” (roman), Ed. „Drim Edit & Spicon”, Târgu Jiu, 2006. 
(AL .DORU ŞERBAN – Dicţionar de autori gorjeni, 2007).

dea esteticul, în mod sincronic, cu spiritul veacului (sa-
eculum, cum îi zicea Tacit), aducând în discuţie şi con-
ceptul de diferenţiere. Problema e că nu putem înţelege 
exact chestiunea sincronismului lovinescian, în afara 
Istoriei civilizaţiei române moderne (   ), în care detali-
ază procesul de modernizare a Principatelor Române în 
prima jumătate a sec. al XIX-lea, în sensul sincroniză-
rii sale cu instituţiile europene moderne. Ex Occidente 
lux era deviza criticului, care cerea literaturii (culturii 
româneşti) să ţină pasul cu literaturile /culturile euro-
pene moderne, în special cu cea franceză (acest model 
contribuind foarte mult la dezvoltarea vieţii publice şi 
politice: istituţii şi viaţă parlamentară). Constituind un 
veritabil elogiu la adresa liberalismului modern, cum 
s-a spus, Istoria lui Lovinescu face dese raportări la fe-
nomenele culturale, ceea ce denotă nu numai un critic 
literar lucid, dar şi un analist al ideologiei (precizăm că 
primul volum din „Istoria literaturii române contempo-
rane” se numeşte chiar: Evoluţia ideologiei literare, iar 
ultimul …Mutaţia valorilor estetice,VI, rămânând ne-
scris al cincilea ce-ar fi  trebuit să privească dramaturgia 
interbelică - C. Petrescu, L. Blaga ş.a.).

Autorul urmăreşte, apoi, atât unele „contestări” 
persifl ante din epocă la adresa esteticii, dar şi unele 
„acceptări convingătoare”, aducând iarăşi în discuţie 
numele lui E.Lovinescu şi G. Călinescu (autorul unor 
„Principii de estetică” şi a unei „Estetici a basmu-
lui”)… În aceeaşi ordine este analizat Falsul tratat de 
estetică a poeziei moderne, al lui Benjamine Fondane, 
critic de talent într-o eseistică rămasă „fragmentaristă” 
şi „fulgurantă”. Mai multe idei asupra esteticului ar fi  
găsit dl Grigore Smeu în eseul dedicat de B. Fondane 
lui Brîncuşi (publicat recent de Editura „Limes” din 
Cluj-Napoca), unde elogiul noii estetici sculpturale 
este de-a dreptul memorabil, sclipitor, profund şi de 
larg orizont ideatic…

Alte atitudini antiestetizante îi privesc pe G. 
Ibrăileanu, apoi mai puţin pe Mihail Ralea („criti-
ca psihologică” – E. Simion), pe H. Sanielevici („un 
antiestetist, un antiautonomist tranşant”), Vl. Streinu 
(„militantismul estetic” al acestuia nu însemnează însă 
şi „estetism”)… Sunt comentate, de asemenea, şi unele 
Tentative autonomizante (Paul Zarifopol, Felix Ader-
ca, Ioan D. Gherea), ca şi iniţierea unui estetici a lim-
bii literare române (Ov. Densuşianu).

O secţiune plină de interes este cea care priveşte 
Concepţiile despre virtuţile şi limitele limbajului mate-
matic în estetică, autorul revenind la „europenii”: Pius 
Servien şi Matilda C. Ghyka. Aceştia sunt, alături de 
G.D. Birkhoff, „primii cercetători care avansează sis-
tematic, convingător, aprofundat, rafi nat şi aproape în 
detaliu, procedee de investigare matematică ale artei, 
cu solide infl exiuni estetice” (p.175).

„Precursoratul” acestora este indiscutabil, scrie 
Gr. Smeu. Dacă Pius Servien ar fi  militat pentru o esteti-
că a ritmului, Ghyka a elaborat o estetică a proporţiilor 
în natură şi artă. Nu ştiu dacă „intensa matematizare” 
este în măsură să dea seama despre „metafi zica” operei 
de artă, însă, în perspectiva unei istorii, aceste contribu-
ţii sunt apreciate prin încercarea de a depăşi, printr-un 
metalimbaj specializat pe metodă, eseistica de tip im-
presionist. Există şi „o estetică a funcţiunilor muzicale” 
(Dimitrie Cuclin), dar şi o „estetică a teatrului” ca ana-
liză fenomenologică (Camil Petrescu), ba chiar una a 
„cinematografului” (D.I.Suchianu) sau a „arhitecturii” 
(Marin Simionescu-Rîmniceanu, G.C. Cantacuzino, 
Duiliu Marcu – revenindu-se mai apoi la „noua esteti-
că a reconstrucţiei urbanistice”).

Întorcându-se în timp, autorul remarcă şi pre-
zenţa unor elemente de „estetică constructivistă” în 
revistele de avangardă din perioada interbelică (Con-
timporanul lui Ion Vinea, îndeosebi, cea mai longevivă 
– 1922-1932, dar şi la „Integral”, „Punct”, „75 HP”…). 
Este o estetică a negaţiei, mai bine zis a frondei, conco-
mitentă cu Primul manifest al suprarealismului (1924) 
proclamat de André Breton. Oare o estetică a suprare-
alismului din primul şi „al doilea val”, cu aplicaţie la 
literatură şi artă, nu ar fi  fost potrivită, dacă s-a acordat 
spaţiu sufi cient avangardei?

Partea a VII-a, - O etapă tranzitivă în estetica 
românească postbelică, 1945-1948, - priveşte unele 
continuităţi şi aprofundări conceptual-orientative (Al.
Dima, Mircea Florian), dar şi „menţinerea prestigiu-
lui esteticii în învăţământul universitar (T. Vianu, L. 
Blaga, L. Rusu), laolaltă cu impunerea unor idei esteti-
ce diverse (Petre Andrei, Mircea Mancaş)…

„Dogmatizarea proletcultistă” din perioada post-
belică (epoca realismului socialist de reţetă sovietică) 
prilejuieşte autorului, pe baza unor lucrări de referinţă 
(Il. Vrancea, M. Niţescu, dar şi propria-i lucrare: Li-
bertatea artistică în literatura română, 2005), să evoce 
„teoria leninistă a refl ectării în artă” a lui A.I.Sobolev 
şi să constate „opinii estetice dogmatizante ale unor 
intelectuali autohtoni” (N. Tertulian, N. Moraru, Sorin 
Toma, chiar concesiile lui G. Călinescu…).

Partea a VIII-a trece în revistă câteva Campa-
nii proletcultiste sub comunism, adică acele asalturi ale 
„esteticii proletare”, care, în numele unei ideologii to-
talitare, a adus atâta teroare şi a făcut atâta rău culturii 
române, epurând-o de valori şi falsifi cându-i identita-
tea), cu greu reuşindu-se a ieşi din această fundătură 
ideologico-culturală….

Noua generaţie de esteticieni profesionişti (Al.
Husar, Ion Ianoşi, Ion Iliescu…) readuc în învăţământ 
estetica izgonită de epoca stalinistă. Acum se produce 
şi „regăsirea de sine” a esteticii şi esteticului începând 
„în cea de a doua jumătate a deceniului al şaptelea al 
sec XX”, mai exact zis, cu unele „deschideri” de după 
Congresul al IX-lea al PCR (1965).

Pentru „emanciparea” esteticii în contextul ideo-
logiei comuniste este amintită reînfi inţarea catedrei de 
estetică de la Facultatea de Filozofi e a Universităţii din 
Bucureşti (în 1956 fusese înfi inţat „sectorul de esteti-
că” la Institutul de Filozofi e al Academiei şi a început 
apoi editarea „Revistei de fi lozofi e”). Grigore Smeu a 
făcut parte din prima echipă de cercetători încadraţi 
la acest „sector”, fi rav la început, dar tenace (Smeu, 
M.Breazu, Buzdugan) şi reuşind să atragă specialişti 
din afara institutului…

Să reţinem şi exprimarea maliţioasă a eminen-
tului logician Henri Wald, la o şedinţă de analiză: „Cu 
un Smeu şi un Buzdugan, sectorul de estetic tot nu este 
mai… Breaz.” (p.249).  Au apărut, sub egida Institu-
tului, multe lucrări valoroase (Estetica vieţii cotidiene, 
volum colectiv, „prima lucrare sistematică pe o astfel 
de temă din cultura românească”, studiile a doi cer-
cetători Anton Moisescu şi Gr. Smeu  fi ind distinse 
cu Premiul Academiei Române pe anul 1966), dar şi 
colaboratori sau cercetători cu contribuţii meritorii: 
Ion Pascadi, V.E.Maşek, Adrian Rădulescu, Du-
mitru Matei, Lucian Dragomirescu, Gh. Achiţei… 
Din mediile universitare s-a afi rmat Gh. Achiţei, Titus 
Mocanu, Al. Husar, Petre Ursache, Ion Iliescu, Mircea 
Muthu, Al. Surdu, Vasile Morar, Marin Aiftincă…

Gr. Smeu comentează unele din contribuţiile 
acestora, „spectacolul înfl oririi şi promovării esteticu-
lui în creaţia artistică” fi ind cu mai mulţi paşi înaintea 
emancipării teoriei estetice. Partea a IX-a se ocupă de 
Evoluţia conceptualizărilor estetice în tranziţia post-
decembristă. S-a remarcat, în primii ani, un „asalt” fu-
ribund asupra esteticului, proclamându-se „inevitabila 
dispariţie a esteticului”, ba chiar „moartea” lui!

„Nostalgia esteticului” de care face vorbire Ni-
colae Manolescu în „postfaţa” la Istoria critică a li-
teraturii române (2008) este o dureroasă constatare 
în contextul libertăţii de exprimare, în care nu numai 
„cultura”, dar şi spiritul român s-a… urâţit! Concepţi-
ile negativiste vin din interiorul breslelor (de scriitori, 
de artişti etc.) şi frizează antiesteticul. Chiar în revis-
ta „Cultura”, un improvizat publicist declama ritos: 
„Să vă zic un mic secret: esteticul nu există” (30 nov. 
2006). Dar cine a auzit de acest Andrei Terian!, unul 
din dilematicii în materie…

Ca şi campaniile furibunde împotriva miturilor 
culturale naţionale (vezi poziţia „dilematicilor” împo-
triva lui Eminescu, din 1998). În ciuda tuturor acestor 
exerciţii de stil şi impresii, care dovedesc îngustime de 
spirit, lipsa orizontului cultural şi asimilarea deforma-
tă a unor infl uenţe (în care şi abilităţile de tot soiul îşi 
fac jocurile…), estetica rămâne o ştiinţă sistematică, 
de sine stătătoare, având deja o tradiţie consolidată în 
cultura universală, şi iată chiar o istorie în cultura na-
ţională. E adevărat că „esteticienii profesionişti împu-
ţinându-se, alarmant, pe parcurs” – disciplina se afl ă 
într-un moment nu tocmai fast, cu toate acestea se mai 
organizează şi acţiuni de valoare, precum Simpozionul 
Naţional de Estetică de la Bacău (ediţia a XIV, 2008).

Ultima parte, a X-a, este dedicată Esteticii ar-
tei populare şi esteticului cotidian, pe considerentul că 
procesualitatea istorică a constituirii acestei estetici şi 
conţinutul ei specifi c se raportează, mai întâi, la „arta 
populară”. Aici se regăseşte „geneza” ideilor estetice în 
cultura românească (I. Iliescu).

În privinţa aceasta, dl Grigore Smeu are contri-
buţii solide (Repere estetice în satul românesc, 1973; 
Esteticul cotidian şi lumea de azi, 1992), din ultima 
lucrare preluând unele fragmente. Descoperirea folclo-
rului de către generaţia paşoptistă, infl uenţa folclorului 
şi artei populare asupra scriitorilor şi artiştilor români 
(de la Eminescu la Enescu şi Brâncuşi), noile contribu-
ţii ale etnofolcloristicii în defi nirea unui specifi c estetic 
românesc, toate acestea constituie fenomene reale şi 
împliniri raportabile şi la estetică. Gr. Smeu distinge 
între „artizanat” şi „arta populară”, autentică, văzând 
în „esteticul cotidian” un „concept şi o realitate în de-
rivă”…

„Decompensarea estetică a vieţii” din ultimii ani 
presupune „intruziunea unui inestetic agresiv şi demo-
lator pe porţiuni întinse ale vieţii şi naturii”. Dacă arta 

încearcă să se redreseze, viaţa cotidiană 
trebuie să facă faţă, în contextul globaliză-
rii, mereu unor noi şi noi provocări. Invazia urâtului, a 
kitsch-ului ţine nu numai de cultură, dar şi de mentali-
tăţi, iar „societatea de consum” reduce interesul pentru 
esteticul artistic, care este şi de atâtea ori discutabil…

Trăim noi în spiritul timpului, dar valorile ră-
mân, iar tradiţia poate fi  o călăuză bună, un reper al ori-
entării noastre în viaţă, în societate, în lume… Afl ată şi 
ea ...subt vremuri, ca toate cele, estetica va trebui să-şi 
ducă nu o existenţă ancilară, ci să reziste, reînnoindu-se 
ea însăşi, pe fundamentele atât de solide ale valorilor 
perene.

*
Istoria esteticii româneşti este o carte de pionie-

rat în cultura română. Ea reface lungul drum al ideilor 
estetice existente în cultura noastră din ultimele patru 
secole, de la apariţia lor până la dezvoltarea sistematică 
şi autonomia disciplinei…

Împletită mai întâi cu fenomenele culturale şi 
literar-artistice, estetica şi-a recăpătat un statut pro-
priu, vizând tot ideea de artă („frumosul artistic”), dar 
şi „frumosul natural”. Apoi disiparea ideilor estetice în 
varii domenii (civilizaţia satului, urbanism, profesii, 
îndeletniciri şi practici sociale etc.) îi conferă aceste-
ia un câmp de dezbatere care poate fi  întrezărit deja.
Elaborată în sensul informaţiei şi al stăruinţei, lucrarea 
dlui Gr. Smeu mărturiseşte un echilibru, dar şi devoţi-
unea unui cercetător riguros şi prob. Cu toate că unele 
subiecte se reiau, în diferite secţiuni, (ceea ce ar putea 
induce impresia de „colaj” articlier), nu rămâi nicăieri 
cu impresia că ideile nu au fost nuanţate, făcându-se 
noi corelări şi defi nindu-se problematici, în titluri de 
capitole şi subtitluri atotcuprinzătoare, sintetice, em-
blematico-sintagmatice.

Această primă Istorie a esteticii româneşti (I-
II, 2008-2009) merge în paralel cu dezvoltarea noastră 
culturală (sec. XVII-XXI), îndeosebi cu literatura şi 
arta timpului, benefi ciind şi de formaţia de literat şi au-
tor de beletristică a autorului, care este, pe acest teren, 
exact în judecăţi de valoare şi nuanţat în interpretarea 
fenomenelor. Nimic rigid, nimic dogmatic, nimic feti-
şizant – scrierea are cursivitate şi acea dicţie academică 
nesofi sticată, care pătrunde adânc în spirite. Apreciem 
totodată acurateţea textului şi prezentarea grafi că de ţi-
nută. 

Iată, mai nasc şi la Editura Academiei Române 
lucrări de valoare semnate de gorjeni cu care ne mân-
drim!
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mihaela albumihaela albu
Între ambasadorii 

culturii române din spa-
ţiul transatlantic, numele 
d-nei MIHAELA ALBU 
este binecunoscut, atât în 
calitate de scriitor, cât şi 
ca visiting professor la 
Universitatea Columbia 
din New York.

Autoare a peste 
150 de articole (studii, 
eseuri, critică literară) 
publicate în revistele 
academice şi literare, 

din ţară şi străinătate, dar şi a unor apreciate cărţi 
de poezie şi proză apărute în România (monografi i, 
memorialistică), USA, Canada, Germania, Italia şi 
Republica Moldova, d-na profesoară Mihaela Albu 
s-a preocupat, în anii din urmă, de problematica exi-
lului românesc şi, cu o aplecare specială, de unele 
realităţi culturale americane.

Intrarea în contact cu comunitatea română 
newyorkeză i-a prilejuit reale satisfacţii profesionale 
şi literare, domnia-sa participând la acţiuni cultural-
artistice şi afi rmându-se ca publicist şi scriitor (în 
2002, cartea «Citind la New York scriitori români», 
apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, 
a obţinut Premiul „Internaţional Society Litter Art 
XXI ”).

În ultimii ani, universitara şi scriitoarea craio-
veană s-a dedicat unei memorabile investigaţii: pro-
blematica exilului românesc din perioada postbelică, 
când, constrânşi de istorie şi de abuzivele prefaceri 
ideologice, mulţi dintre intelectualii români au luat 
calea exilului după ocuparea ţării de către sovietici. 
Reprezentând „un segment tragic al istoriei noastre”, 
aceştia au constituit totodată, într-o mare măsură, 
„şansa noastră de integrare culturală europeană sau, 
la nivel mai amplu, internaţională”.

Exilaţii români de după 1945 au menţinut, 
acolo, departe de patria părăsită în condiţii drama-
tice, „identitatea culturală”, militând pentru promo-
varea valorilor româneşti, fără a exclude desigur şi 
„încercarea de integrare culturală în ţara de adopţie”, 
dincolo de barierele lingvistice şi de regimurile po-
litice respective.

Fenomenul exilului românesc a fost investi-
gat, recent, de Eva Behring într-o lucrare panorama-
tică de excepţie, punându-se în vedere contribuţia 
aşa-zişilor „membri marcanţi”, prezenţi în această 
ipostază mai în toate publicaţiile de pe mapamond: 
Mircea Eliade, E.M. Cioran, Vintilă Horia, Al. Cio-
rănescu, George Uscătescu, Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu ş.a.m.d.  Este remarcată la loc de cinste 
editarea de publicaţii apărute atât în spaţiul european 
(Germania, Franţa, Italia...), cât şi în cel nord şi sud-
american.

În lucrarea „Scriitori români din exil (1945-
1989)”, apărută la Editura Fundaţiei Culturale Ro-
mâne (Bucureşti, 2001), cercetătoarea precizează 
că fenomenul exilului a preocupat critica literară 
germană de câteva decenii, investigându-se cu reale 
succese „exilul antifascist al anilor 1933-1945”.

Deşi în cultura noastră problematica acestei 
cercetări s-a ivit „cu întârziere” (mai exact, în ulti-
mele două decenii), contribuţii au început să apară, 
vizându-se „o mai fi rească integrare a actului cultu-
ral din afara graniţelor în cultura română”. Căci, aşa 
cum preciza Gabriel Stănescu, coordonatorul unei 
importante publicaţii culturale newyorkeze (Roma-
nian Roots), „pe lângă o istorie culturală a exilului, 
încă nescrisă, avem nevoie de cărţi fundamentale din 
istoria culturii şi civilizaţiei exilului” (interviu publi-
cat de revista Conexiuni).

În 2008, Mihaela Albu tipăreşte la Editura 
„Universitaria” din Craiova lucrarea «CULTURĂ ŞI 
IDENTITATE – Ziarul „Lumea liberă” din New 
York», care este o monografi e a „săptămânalului in-
dependent al tuturor românilor”, un ziar care a de-
venit la un moment dat „punct central de referinţă 
pentru mentalitatea, atitudinea şi acţiunile românilor 
afl aţi departe de ţară, pe continentul american”.

Investigaţia autoarei priveşte doar latura sa 
culturală şi numai perioada de exil propriu-zis, adică 
între octombrie 1988 şi 30 decembrie 1989 (numere-
le 1-65). (O monografi e mai amplă a ziarului va sem-
na autoarea, sub titlul Memoria exilului românesc. 

Ziarul „Lumea liberă” din New York, la Editura Gh. 
Spetean, Bucureşti, 2008).

Având în obiectiv, aşadar, în mod selectiv, 
doar paginile culturale „numai din prima perioadă 
a apariţiei acestui ziar – şi anume din cea premer-
gătoare revoluţiei”, refl ectarea activităţii culturale 
de după 1990 urmează a fi  analizată „într-un viitor 
volum”...

Este vorba, în cazul de faţă, de un program de 
investigaţie culturală, Mihaela Albu adăugându-se 
grupului, nu chiar mare, de cercetători care s-au de-
dicat problematicii acesteia atât de sensibilă: Virgil 
Nemoianu, Aurel Sasu, Eva Behring, Vl. Tismănea-
nu, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu...

Deşi nu a apărut cu foarte mult timp înainte de 
1989, newyorkezul „Lumea liberă” a jucat un rol 
„covârşitor” şi enorm în păstrarea „unităţii de gând 
şi faptă între românii americani” (V. Nemoianu), du-
când, scrie autoarea, „o luptă neobosită împotriva 
comunismului” şi constituindu-se într-o adevărată 
tribună a adevărului politic, cultural, social, escamo-
tat în România de regimul totalitar. Ziarul se reciteş-
te azi ca un „real document”, iar partea studiată şi 
comentată de autoare „se constituie ca un reper al 
memoriei exilului românesc din plan cultural, dar şi 
ca un reper al menţionării identităţii într-un spaţiu 
străin.”.

P r e c e d a t 
de cel „antebelic” 
(al legionarilor 
din 1940 afl aţi 
în confl ict cu Ion 
Antonescu, apoi 
de exilaţii anului 
1944, când grani-
ţele s-au deschis), 
exilul românesc 
de după instaura-
rea comunismului 
(valul de la 1948, 
când România a 
devenit „provincie 
sovietică” – Pavel 
Chihaia) este prin 
excelenţă unul 
„politic”, şi nu 
unul din motive mai mult economice şi personale, 
cum s-a întâmplat după revoluţia de după 1989.

În primii ani de după cel de-al Doilea Război 
Mondial, odată cu schimbarea regimului, au luat ca-
lea exilului acele personalităţi de prim rang care au 
avut o clarviziune a rinocerizării într-o România co-
munizată (M. Eliade, V. Horia, E. Cioran, E. Ionescu, 
Şt. Baciu...). Ei au continuat să scrie în limba natală, 
dar s-au afi rmat şi în cultura de adopţiune, înfi inţând 
publicaţii şi editând lucrări importante în condiţii vi-
trege, jertfi ndu-se pe altarul rezistenţei culturale.

Ca profesori universitari şi lucrători în do-
menii diferite, inclusiv în mass media occidentală, 
emigranţii români au editat reviste şi ziare, au tipărit 
cărţi şi au deschis biblioteci, centre culturale ori in-
stitute, realizând astfel o adevărată „reţea” prin care 
exilaţii s-au simţit solidari, în numele libertăţii de 
expresie, al adevărului şi afi rmării personale.

Deşi viza în primul rând „exilul american”, 
„Lumea liberă” a publicat reprezentanţi ai exilului 
românesc de pretutindeni, polemici cultural-politi-
ce (Virgil Ierunca, Mircea Dinescu, Ileana Vrancea, 
Constantin Mareş...), critică literară şi eseuri (So-
rin Stratilat despre M. Eliade, E. Cioran, G. Astaloş, 
Virgil Ierunca despre N. Steinhardt, Dan Costescu 
despre Dan Cernovodeanu...), poezie (Ştefan Baciu, 
poetul braşovean din Honolulu-Hawaii, S.G. Teo-
dorescu, Cornelia şi Vlad Mănuceanu, Zahu Pană, 
Vasile Preda, Florentin Smarandache, creatorul „pa-
radoxismului”...), proză (Dominik Nicol, George 
Băjenaru, Voica de Fay, Silvia Ciuca, Jean Nedelcu, 
Dan Platon, Dumitru Radu, Mircea Petcu...), ma-
teriale privind unele manifestări culturale (despre 
Constantin Brâncuşi şi Centenarul Eminescu), criti-
că literară, evocări, eseu (George Ciorănescu, Gelu 
Ionescu, Gh. Calciu-Dumitreasa, Victor Bilciurescu, 
Sorin Stratulat, Nicolae Teişan, Mihai Vinereanu, 
Vlad Angelescu...).

Ilustrând ideea Monicăi Lovinescu, pentru 
care „exilul nu există la singular”, Lumea liberă din 

New York a constituit un liant al diasporei în sus-
ţinerea valorilor şi fenomenului cultural românesc. 
„Datorită lor, scria Mircea Eliade, România există 
astăzi” („Pentru o bibliografi e a pribegiei”, în vol. 
Profetism românesc, Ed. „Roza Vânturilor”, Bucu-
reşti, 1990, p. 152).

Monografi a Lumii libere newyorkeze, rea-
lizată pe latura culturală de Mihaela Albu, adună, 
într-o Anexă de vreo 50 de pagini, câteva texte re-
prezentative despre politică şi cultură (texte semna-
te de George Astaloş, Liviu Cangeopol în dialog cu 
Dan Costescu, Dan Petrescu), despre critică literară 
şi eseuri (V. Ierunca, Ileana Vrancea, C. Mareş, G. 
Ciorănescu, Gelu Ionescu, prof. Pr. Gh. Calciu-Du-
mitreasa, Victor Bilciurescu), dar şi poezii semnate 
de Şt. Baciu, Zahu Pană, Dorin Tudoran. Menţionăm 
frumoasa poezie a lui Hans Arp, Coloana fără sfâr-
şit, în traducerea lui Paul Teodorescu, pe care o re-
producem în numărul de faţă).

În general, lucrarea Mihaelei Albu este o con-
tribuţie majoră în recuperarea exilului românesc, o 
acţiune de „restituire” culturală a săptămânalului 
„Lumea liberă” din New York, îndeobşte remarcat, 
pentru mentalitatea, atitudinea şi acţiunile românilor 
afl aţi departe de ţară, pe continentul american” (v. 
coperta IV, mărturisirea autoarei). Odată cu volumul 
al doilea, se impune, desigur, şi realizarea unui Indi-
ce de nume, unde să găsim consemnate toate semnă-
turile compatrioţilor exilaţi şi ale colaboratorilor de 
pretutindeni.

II
Pe linia aceloraşi preocupări, în 2009 apare la 

Editura „Timpul” din Iaşi o nouă lucrare semnată de 
Mijaela Albu – PRESA LITERARĂ DIN EXIL – 
RECUPERARE ŞI VALORIFICARE CRITICĂ. 
Este o lucrare mai amplă şi, după cum arată şi titlul, 
un fel de panoramă a publicisticii româneşti din exil. 
Parte însemnată a culturii române, desigur, activita-
tea diasporei româneşti trebuie recuperată după cri-
terii obiective şi prioritar axiologice.

„Anii grei cu dezrădăcinări şi implantări în sol 
străin” (şi nu de puţine ori ostil!), trăiţi de emigranţii 
români, trebuie cunoscuţi, apreciaţi şi recuperaţi la 
adevărata lor valoare („tragedia ţărilor est-europene 
din perioada postbelică”).

„Moştenirea pribegilor”, despre care scrie cu 
aplomb Nicolae Florescu (”Jurnalul literar”, 2003, 
p. 11) e parte componentă a culturii şi spiritualităţii 
româneşti, care trebuie recuperată în totalitate şi in-
tegrată culturii române. „Reintegrarea / recuperarea 
exilului cultural are loc astăzi în mod fi resc şi siste-
matic în toate ţările din estul Europei”, scrie autoa-
rea, bucurându-se că aceste valori au început să fi e 
aduse „acasă”...

M. Albu realizează o prezentare loială a unor 
importante publicaţii literare editate de scriitorii 
români din exil, cartea intenţionând să fi e, în mod 
declarat, „o contribuţie la cunoaşterea experienţei 
literare a exilului”. Deşi termenii de exil, diasporă 
şi emigraţie nu se suprapun, din punct de vedere se-
mantic, într-un mod integral şi perfect, rămân totuşi 
nuanţe în abordarea fenomenului, mai ales că unii 
din cei plecaţi au refuzat să mai revină în patrie, pre-
ferând să rămână în rosturile lor de pe alte melea-
guri.

Cartea readuce în atenţie acea presă literară 
iniţiată în afara graniţelor ţării între anii 1948 (anul 
apariţiei la Paris a „Luceafărului” editat de Mircea 
Eliade şi Virgil Ierunca) şi 1989, anul căderii regimu-
lui comunist. Ar fi  vorba, aşadar, numai de aşa-zisul 
„prim val” al emigraţiei. „Al doilea exil” începând 
de prin anii 70 va fi  abordat într-un volum următor.

Intenţia este aceea de recuperare a presei cul-
tural-literare româneşti iniţiată şi dezvoltată de emi-
granţii români, în condiţiile unei opţiuni totale faţă 
de libertatea de exprimare, atât de îngrădită între 
fruntariile patriei natale, în România comunizată.

A existat, desigur, în paralel, şi un exil interi-
or al celor rămaşi acasă, însă, scria Vintilă Horia în 
romanul său despre El Greco, „diaspora s-a expri-
mat în libertate, pe când noi cei din ţară nu am putut 
trece de discursul aluziv...” Deşi e greu să distingem 
între emigraţie, diasporă şi exil (Sorin Alexandres-
cu), chestiunea pare încheiată din punct de vedere 
istoric, observa şi cercetătoarea Eva Behring, căci 
„exilul românesc nu poate fi  considerat ca atare de-
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cât dacă privim fenomenul expatrierii din unghi ex-
clusiv politic.” Termenul de „exil” nu trebuie abuzat, 
precizarea terminologiei ajutând la clarifi carea unor 
situaţii, la disjungerea unor cauze culturale, politice 
şi chiar personale, la diferenţierea motivaţională a 
opţiunii emigraţioniste...

În privinţa „dispersării geografi ce”, aceasta 
a fost destul de vastă, emigraţia românească ajun-
gând atât în ţările Occidentului european, dar şi în 
cele două Americi, în Canada, ba chiar în Australia... 
Între ţările favorite rămân, desigur, Franţa, Italia şi 
Spania, dar şi Germania ori Suedia sau alte state care 
au devenit „a doua patrie pentru exilaţi”...

Astfel, pentru prima perioadă (1948-1970) 
sunt de menţionat importante publicaţii culturale, pre-
cum Buletin de Informaţii al Românilor din Exil 
(B.I.R.E., apărut la Paris în perioada 1948-1990); 
Luceafărul (Paris, 1948, 1949), Uniunea Română 
(Paris, 1948-1950), Destin (Madrid, 1951-1972), 
Gânduri libere (Paris, 1951-1952), Vatra (Roma, 
1951-1994), Almanahul Pribegilor Români (Paris, 
1952-1966), Buletinul Bibliotecii Române. Studii 
şi documente româneşti (Freiburg, 1953-57-58; 
1967-68; 1990-91); Revue des Etudes Roumanies 
(Paris, 1953-75), Romania (Roma, 1954-57), Ano-
timpuri (Paris, 1955), Acta Philologica (Roma, 
1958-76), Fapta (Madrid, 1956-58; 1963-64); Sem-
ne (Paris, 1960-1963), Cuvinte în exil (München, 
1962-67), Revista Scriitorilor Români (München, 
1962-1990), Drum (Ciudad de Mexico, 1963-1983), 
Fiinţa Românească (Paris, 1963-68), Limite (Paris, 
1969-1986)...

Pentru „a doua perioadă” (cea de după 1970 
şi până în 1989) sunt amintite: Apoziţia (München, 
1973-1988), Ethos (Paris, 1973-1984), Internati-
onal Journal of Romanian Studies (Amsterdam, 
1976-1989), Dialog (Köln, Frankfurt pe Main şi Di-
etzenbach, 1977-1987), Curentul (Munchen, 1978-
1980), Lupta (Paris, 1983-1997).

În Argentina, la Buenos Aires, apare Cuget 

românesc (1951-1953; 1955-1958); în Mexic apare 
Drum (1963-1983), la Rio de Janeiro, în Brazilia, 
apare în perioada 1951-1958, Înşir’te mărgărite.

La toate aceste colabora elita emigraţiei româ-
neşti de pretutindeni, toate aceste publicaţii reuşind 
a realiza aşa-numita coeziune a unei cauze confrater-
ne, împletindu-se în paginile respectivelor publicaţii 
literatura beletristică cu comentariul politic şi arti-
colul de atitudine.

Nu e de uitat nici faptul că regimul politic din 
România, interesat în a-şi promova o 
imagine pozitivă, a intenţionat şi o „în-
dulcire” a exilanţilor, o infi ltrare a unor 
colaboraţionişti, ba chiar a încredinţat 
unor „emisari” misiuni de contact, ame-
liorare, racolare... Când, desigur, nu s-au 
pus la punct acţiuni criminale, precum în 
cazul lui Paul Goma, soţilor Lovinescu 
sau a postului de Radio „Europa liberă”, 
devenită o tribună transnaţională a liber-
tăţii de opinie, a criticii aduse regimuri-
lor totalitare din ţările comuniste.

Între fruntaşii exilului cultural ro-
mânesc, iniţiatori şi prezenţi în diferite 
publicaţii, amintim la loc de cinste pe 
Mircea Eliade, Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu, Vintilă Horia, Alexandru 
şi George Ciorănescu, Alexandru Bu-
suioceanu, George Uscătescu, Mircea Popescu, 
Ştefan Baciu, Emil Cioran, N.I.Herescu, Horia 
Stamatu, Aron Cotruş, Nicu Caranica...

Se cuvine să amintim aici că în ultimii ani, 
mai ales în epoca postdecembristă, au apărut şi în 
cultura română iniţiative de recuperare a literaturii 
şi culturii emigraţioniste, menţionarea unor autori fi -
ind nu numai pilduitoare, dar chiar obligatorie: Eva 
Behring, Ion Calafeteanu, Pavel Chihaia, Nicolae 
Florescu, Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu, Flo-
rin Manolescu, Cornel Ungureanu, Aurel Sasu, Vl. 
Tismăneanu, Gabriel Stănescu, Sorin Alexandrescu, 

Al. Nemoianu... Fiinţează, de asemenea, 
în sistemul nostru cultural, Institutul 
Naţional pentru Memoria Exilului Românesc şi 
toate abordările, venite de pretutindeni, sunt bineve-
nite şi salutare.

Însă, şi în această chestiune, trebuie o viziune 
echilibrată, o judecată dreaptă şi nefetişizarea crite-
riului axiologic din varii considerente.

„Atitudinea inerţială şi indiferenţa” ca şi „en-
tuziasmul recuperatoriu” (Mircea Diaconu) nu trebu-

ie să substituie criteriul estetic „cu 
mai mult sau puţin traumatizanta 
experienţă biografi că a exilului”...

Presa cultural-literară a exi-
lului românesc este doar o „parte” 
din această amplă, complicată şi 
încă neelucidată problematică, iar 
o adevărată istorie a literaturii ro-
mâne trebuie neapărat să integreze 
aceste generaţii la locul binemeritat 
şi nu într-un capitol-anexă privind 
pe scriitorii-emigranţi, cum se pro-
cedează adesea, ci în contextul mai 
larg şi diversifi cat al epocii în care 
au trăit şi s-au afi rmat.

În acest sens, demersurile 
d-nei Mihaela Albu sunt întru totul 
lăudabile. Domnia sa, după mai în-

delungate sejururi newyorkeze, a putut cunoaşte nu 
numai scriitori, mentalităţi şi idei, dar şi aspecte mai 
puţin cunoscute care ţin, dacă nu de o metafi zică a 
exilului, cel puţin de o civilizaţie psiho-comporta-
mentală a insului cultural dezrădăcinat şi implantat 
în soluri străine, unde şi-a făcut nu numai rostul lui, 
dar mai ales şi-a mângâiat sufl etul şi mintea cu amin-
tirea patriei dragi şi cu spiritul neamului, întru depli-
na libertate a exprimării şi acţiunii sale, chezăşie a 
tuturor posibilităţilor de realizare a individului.

Zenovie CÂRLUGEA

Universitarul ieşean de excepţie 
în domeniul fi lologiei clasice, TRAIAN 
DIACONESCU (n. 14 iulie 1939, în loc. 
Bălceşti-Boghea, Vâlcea) este actualmente 
unul din foarte puţinii conducători de 
doctorate în această specializare, în 
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din 
Iaşi. Descendent dintr-o familie spirituală 
de străluciţi traducători din literaturile 
clasice greco-latine (G. Murnu, N. 
Herescu, Th. Naum), Traian Diaconescu 
s-a dedicat transpunerii în româneşte a 
unor importanţi scriitori antici greci şi 
latini, dar şi a unor texte din antichitatea 
mai târzie, din Renaştere şi Evul Mediu. 

De trei decenii, dl Traian 
Diaconescu este preşedintele Societăţii de 
Studii Clasice şi Romanice – Filiala Iaşi, 
având de-a lungul profesiei mai multe 
specializări (Italia, Germania, Austria, 
Grecia, Spania…).

Traducătorul „Fabulelor” lui Esop, 
al „Tragediilor” lui Seneca (2 vol.), al „Artei 
oratorice” ciceroniene, al „Sentenţelor” 
lui Publius Syrus, al „Distihurilor morale” 
ale lui Cato comentate şi corectate de 
Erasmus din Rotterdam, al „Poeţilor latini 
postclasici”, dar şi al unor texte latineşti 
atingătoare de cultura română semnate 
de Johannnes Sommer, Christianus 
Schesaeus, Antonio Maria Gratianus, de 

Nicolae Milescu Spătarul şi Petru Movilă 
– face pretutindeni dovada unei rigori 
ştiinţifi ce de tip academic, dar şi a unei 
vocaţii literare, dumnealui afi rmându-se 
şi ca poet în ultimul timp, al unei trilogii 
lirice în desfăşurare (Anotimpul Acropolei, 
Meridianul Socrate…), ce transfi gurează 
spiritul meditaţiei adânci şi miturile vechii 
Helade, repere de autentic echilibru pentru 
neliniştitul spirit contemporan.

Să amintim şi participarea efectivă 
în comisia de specialitate de pe lângă 
Patriarhia Română, ajutând din plin la 
transpunerea unor texte fi localice şi de 
reală valoare de spiritualitate şi fi lozofi e 
creştină. Şeful catedrei de limbi clasice 
şi romanice (1990-2000) a desfăşurat 
o muncă impresionantă în domeniul 
fi lologiei clasice, fi ind unul din prestigioşii 
colaboratori ai tratatului de „Istoria 
literaturii latine” (IV, 1986), al ediţiei 
complete din Horatiu, Opera omnia 
(I,II, 1980) şi al atâtor opere de mare 
ţinută ştiinţifi că, apreciate cu prestigioase 
distincţii şi premii internaţionale: Premiul 
„Francesco Petrarca” – Avignon (1979), 
Premiul Academiei Române (1984) etc. 
Să menţionăm şi calitatea de editor şi 
prefaţator la scrieri din Mihai Eminescu, 
T. Simenschy, Homer, Platon, Epictet 
şi Apuleius (Cf. Aurel Sasu, Dicţionarul 

biografi c al literaturii române, A-L, 
Paralela 45, pp. 483-484).

În anii din urmă Traian Diaconescu 
s-a dedicat traducerilor în limba latină a 
marilor balade populare româneşti Magna 
Carmina Anonyma), realizând totodată şi 
antologii din poezia lui Eminescu (2005), 
Macedonski (2006), Bacovia (2005), 
Blaga (2006), Tudor Arghezi (2006), 
fi ecare culegere (format 11/20 cm) fi ind 
prefaţată cu câte un medalion al scriitorului 
respectiv semnat de academicianul 
Constantin Ciopraga.

Rara avis a literelor de azi (deşi 
e membru al Uniunii Scriitorilor încă 
din 1980), poetul şi traducătorul Traian 
Diaconescu, oltean de baştină, a început, 
în colaborare cu mirabila Editură „Ars 
Longa” din Iaşi (director: Burduşa Tamaş, 
traducător: Christian Tămaş), tipărirea 
unor lucrări cu totul aparte. Este vorba 
de realizarea unor minunate traduceri în 
latineşte atât din poezia noastră populară 
(Balade populare / Magna Carmina 
Anonymo, 2007), cât şi din marea poezie 
românească: Mihai Eminescu - Carmina 
(2005), George Bacovia – Versuri / 
Carmina (2005), Lucian Blaga – Poeme / 
Carmina (2006), Al. Macedonski – Poezii 
/ Carmina (20069, Tudor Arghezi – 
Versuri / Carmina (2009)… Toate aceste 

carţi, apărute în condiţii ireproşabile 
la editura „Ars Longa” (renumită prin 
participarea la marile târguri de carte din 
Europa – Spania, Franţa, Germania…) se 
bucură de plăcute „micromedalioane” şi 
de o prezentare grafi că de excepţie. 

Ca mai vechi buchisitor de texte 
clasice, - nu numai prin specializare dar şi ca 
o pasiune liniştitoare, terapeutică, - constat 
că dl prof. TRAIAN DIACONESCU,  
latin din stirpea bătrânului Pliniu şi 
aureolat de un apolinism socratic, denotă 
un excelent simţ al limbajului poetic, 
transpunând în limba lui Ovidiu texte 
poetice româneşti, cu un profesionalism 
artistic de marcă. Indiferent că aceste texte 
aparţin romantismului, simbolismului 
sau modernismului, deci unor moduri 
estetice cât mai diferite, dl Traian 
Diaconescu găseşte resursele lingvistice 
şi stilistice expresive spre a rămâne fi del 
originalului şi de a nu trăda autenticitatea 
şi specifi citatea poeţilor transpuşi într-o 
latinească nu livrescă, cât sunătoare ca 
nişte bronzuri veritabile.

Încăodată, marilor efi gii ale 
liricii româneşti le este pusă în evidenţă 
dimensiunea solară, marele freamăt al 
ideilor şi umanismul latinităţii. (Z.C.)

TRAIAN DIACONESCUTRAIAN DIACONESCU
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Întrebat în 1938 de Ioana Giroiu care 
este opera lui preferată, Brâncuși a răspuns 
prompt:  „Pasărea măiastră. Lucrez la ea din 
1908 și încă n-am terminat-o.”

În volumul Procesul sculpturii moderne, 
de V.G. Paleolog, publicat postum la Târgu-Jiu 
în 1996,   la paginile 78-82 găsim traducerea în 
română a depoziției lui Brâncuși la Consulatul 
general al Statelor Unite din Paris din 21 
noiembrie 1927, în cadrul procesului intentat 
de sculptor guvernului SUA, în chestiunea 
defi nirii Păsării în spațiu ca operă de artă. 
Sculptorul afi rmă că a avut ideea lucrării 
tocmai prin 1910. În documentele americane 
textul este “I fi rst conceived this bronze in 
1910”. 

Într-un interviu publicat în nr. 12 
din “Prisme des Arts”, în anul morții sale, 

Brâncuși afi rma: “Copil fi ind am visat mereu că zbor în copaci și în cer. Am 
păstrat nostalgia acestui vis și de 45 de ani fac păsări.”

Sculptorul a alcătuit în 1936 o listă a lucrărilor sale, cu numele 
colecționarilor respectivi. Facsimilul listei este reprodus la pagina 218 din   
volumul Brancusi, semnat de Pontus Hulten, Natalia Dumitresco și Alexandre 
Istrati și apărut în 1986 la Paris. Sunt menționate diferitele versiuni din Muza 
adormită, D-ra Pogany și Peștele. Păsările sunt grupate în trei categorii intitulate  
Măiastra, Pasărea de aur și Pasărea în spațiu.

Athena Tacha Spear a publicat în 1969 la New York în Brancusi’s Birds 
partea listei care se referă la Păsări și a 
completat-o cu situația lucrărilor la zi. 
În versiunea românească a cărții, apărută 
în 1976 la București, lista se găsește la 
paginile 105-6.

Lista este reprodusă și la paginile 
195-196 din eseul “Păsări de aur, Măiestre 
și zborul în spațiu” din volumul lui V.G. 
Paleolog.   La pagina 194, Paleolog 
precizează diferențele dintre cele trei tipuri 
de păsări brâncușiene.

“Păsările Măiastre au gâtul curbat, 
iar coada este bine diferențiată de picioare. 
Sunt turnate în bronz și își au originea 
într-un prototip din marmură albă. Capul 
Păsărilor de aur este vertical, iar coada se 
confundă cu picioarele. Forma Păsărilor 
în spațiu se aseamănă unei fl ăcări.”

Athena Tacha Spear, care a analizat 
cu acribie tema Păsării la Brâncuși, 
evidențiază de asemenea că “Primele 
versiuni ale Măiestrei au stabilitatea și 
greutatea unei păsări uriașe odihnindu-
se;  singurul element dinamic este gâtul 
curbat. În Pasărea de aur, nobilă dar încă legată de pământ, se introduce ideea 
de ușurime și zbor.[...] Dar numai la Pasărea în văzduh s-a realizat cu adevărat 
țâșnirea în sus.” (p.38-39)

În monografi a sa despre Brâncuși din 1958, Carola Giedion-Welcker 
afi rma că Brâncuși a incorporat expresia cea mai intensă a forței spirituale și 
a elanului la înălțare în forma Păsării, aluzie clară la lumea supraterestră. Din 
forma rotunjită, voluminoasă, a păsării Măiastra va desăvârși un simplu oval, 
șlefuit și aurit – Pasărea de aur –, ajungând până la volumul sublimat, înălțat la 
rang de simbol al Păsării în spațiu.

***
Mă voi referi în cele ce urmează la lucrările considerate de Brâncuși drept 

Măiastra.
Lista scrisă chiar de el enumeră bronzurile afl ate în 1936 în  colecțiile 

Steichen, Poiret, Meyer și în atelier, precum și marmura albă din colecția 
Arensberg. Athena Tacha Spear  a mai inclus în listă  prima marmură albă – 
prototip pentru bronzuri – afl ată la Muzeul de Artă Modernă din New York 
și  marmura gri-bleu din atelierul parizian. Între timp păsările de  bronz și-au 
schimbat proprietarii. Fosta Măiastră Steichen se afl ă la Londra, la Tate  Gallery, 

fosta Măiastră Poiret este la Veneția, 
la Peggy Guggenheim, fosta Măiastră 
Meyer este la National Gallery of Art 
din Washington, Măiastra care în 
1936 se afl a în atelier, va schimba o 
serie de proprietari și va ajunge prin 
donație la Des Moines Art Center.

Se mai păstrează trei desene 
cu schițe de Măiastre, în colecții 
particulare. În atelier există și o serie 
de gipsuri. Un gips vopsit în albastru-
electric a fi gurat într-o expoziție dar 
nu se mai știe nimic de el. 

Arhitectul David Lewis, 
autorul primei monografi i Brâncuși 
din 1957, apreciază Măiastra drept 
una din primele sculpturi-cheie 
din cariera  artistului, simbolizând 
momentul eliberării. 

Ciclul Păsărilor este deschis 
de o pasăre din marmură albă, așezată pe un soclu din piatră, reprezentând două 
fi guri omenești abia schițate. Lucrarea inițială apare pe o fotografi e realizată 
de un anonim, întrucât sculptorul nu-și fotografi a încă operele. (Este vorba de 
Ph. 460  din fototeca sculptorului. Pe verso-ul fotografi ei, este notat 1910-1912. 
În imagine se vede o plăcuță orizontală sub picioarele păsării.) Opera a fost 
comandată în 1914 pe baza fotografi ei de către John Quinn, prin intermediul 
lui Alfred Stieglitz. În corespondența cu Brâncuși, Stieglitz  numește pasărea 
aigle [vultur] și cere să se trimită pentru vamă dovada că este o operă originală. 
Lucrarea sosită din Paris în aprilie 1914 nu mai avea plăcuța orizontală. Quinn 
a plătit $600 pentru ea.  

Sculptura a fost trimisă de colecționar la  expoziția “Contemporary 
French Art” de la Sculptors’ Gallery, New York din  24 martie – 16 aprilie 
1922. În catalog fi gurează la nr. 7 ca  Bird with carved base, marmură, datată 
1914. În corespondența cu Brâncuși, Quinn o descrie ca “Pasărea cu soclu 
sculptat, achiziționată de la d-ta prin Stieglitz acum câțiva ani. Este Pasărea care 
are dedesubt  un soclu pătrat și apoi două fi guri sculptate și apoi un alt soclu 
pătrat.”După decesul lui Quinn în 1924, lucrarea va fi  expusă la Galeria Brummer 
în cadrul personalei  Brâncuși din  17  nov.-15 dec. 1926. În frumosul catalog 
ilustrat apare ca  nr. 2 – Maiastra, marmură și piatră, datată 1912. Fotografi a din 
1914 este folosită ca ilustrare. Expoziția va fi  itinerată în 4-18 ianuarie 1927 la 
Arts Club din Chicago, unde Măiastra va fi  inclusă într-un ax central, alături de 
Pasărea de aur, Coloana fără sfârșit și Pasărea în spațiu. Se păstrează imagini 
ale grupajului, realizate de pictorul Kuniyoshi. Maiastra, evaluată de Brâncuși la 
18000 de franci, rămâne într-un depozit, în custodia lui Duchamp și Roche. Abia 
în 1930, Katherine Dreier o va achiziționa pentru $ 1000. Sculptura se poate vedea  
într-o fotografi e din 1946, în mijlocul vegetației luxuriante din grădina acesteia, 
din West Redding, Connecticut. În 1953 doamna Dreier o va lăsa prin testament 
Muzeului de Artă Modernă din New York, unde se afl ă și azi. A mai fost expusă 
la retrospectiva Brâncuși din New York 
și Philadelphia din 1955-56 și la cea 
din Paris și Philadelphia din 1995 (nr. 
20). La MOMA e înregistrată cu 55,9 
cm înălțime și 60,3 cm circumferință. 
Soclul din trei părți, cu cariatidele din 
1908  în centru, are 177,8 cm înălțime. 

 
Primul bronz din lista lui Brâncuși 

este Măiastra Steichen. Într-o notiță 
autobiografi că în limba română scrisă la 
persoana a treia, sculptorul precizează 
„În 1913 expune paserea maeastră 
în bronz poleit”. În altele în franceză 
scrie “expose 1913 oiseau d’or” și 
menționează și locul, la Independenți. 
Al 29-lea Salon al Independenților a 
avut loc între 19 martie și 18 mai 1913, 
pe Quai d’Orsay. În catalog fi gurează 
trei lucrări de Brâncuși, fără titlu – nr. 
429-431. Edward Steichen a cumpărat 

sorana georgescu-gorjansorana georgescu-gorjan

1. MĂIASTRA I - c 1912 1

2. MĂIASTRA I - c 1912 - Paul 
Poiret - Peggy Guggenheim 1

3. Măiastra I - col. 1912 - 
Edward Steichen 1 - Tate Gallery

4. 1912 - Katharine M Graham 1957-
1958 - National Art Gallery
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lucrarea de la sculptor cu 1000 
franci și a dus-o în grădina 
vilei sale „L’Oiseau bleu” de la 
Voulangis, unde apare fotografi ată 
pe o coloană înaltă. Acest bronz 
este primul turnat după marmura 
inițială, întrucât este singurul 
în care se păstrează plăcuța 
orizontală de sub picioarele 
păsării. Marca turnătoriei este 
Valsuani – cire perdue.  Întors 
în SUA, Steichen a dăruit opera 
fi icei sale, Kate Rodina Steichen, 
care o va vinde în 1973 Galeriei 
Tate din Londra. Lucrarea a fost 
expusă la retrospectiva Brâncuși 
din Philadelphia, în 1956, la cea 
din Paris și Philadelphia în 1995 
(nr. 21) și la cea din Londra și 
New York în 2004 (nr. 34). Soclul 
lucrării este din calcar și are 
sculptate două păsări afrontate. 
Datarea lucrării este 1912. La Tate 
Modern lucrarea este înregistrată 
ca având 55,5 cm înălțime și 59,7 
cm circumferință. Soclul din 
două piese are 62,3 cm.

Lista lui Brâncuși nu 
cuprinde gipsul albastru, despre 

care există însă referiri documentare. În 1913, între 31 martie și 30 aprilie la 
București are loc „A XII-a expozițiune    de pictură și  sculptură a societății 
“Tinerimea artistică””, în care la nr. 283 fi gurează o Pasăre măiastră. La 14 
aprilie Leo Bachelin publică în „La Politique” o descriere a lucrării pe care o 
numește când Oiseau magique, când oiseau mage, defi nind-o drept încercare de 
cubism și sferism în sculptură, o pasăre care stă pe propria-i coadă, cu un trup 
rotund ca un ou, din care iese un gât ca o țeavă, totul vopsit în albastru electric. 
Socotește că nu e neplăcută la vedere și că te duce cu gândul la vreo zeitate 
egipteană.  Barbu Brezianu presupune că lucrarea era din gips și că s-a pierdut. 

În lista lui Brâncuși fi gurează Măiastra Poiret. Este din bronz polisat, a fost 
achiziționată de la artist în 1912 de către Paul Poiret și soția sa, Denise Boulet, 
cu 1000 de franci. Lucrarea apare într-o fotografi e din 1922 făcută de Man Ray 
la sediul croitorului și decoratorului Poiret. Bronzul a fost cumpărat de Peggy 
Guggenheim cu $ 1000, în 1940 și în prezent se afl ă la Veneția 
în colecția Peggy Guggenheim. Începând cu 1948 a fi gurat 
în numeroase expoziții din Europa sau America. La muzeu 
este înregistrată cu 61,6 cm înălțime, 63,2 cm circumferință și 
soclu din piatră de 11,5 cm.

Următorul bronz din listă este Măiastra Meyer. A fost 
aurit inițial și este în prezent doar polisat. Prezintă marca 
turnătoriei Valsuani. A fi gurat în prima expoziție personală a 
lui Brâncuși, organizată de Alfred Stieglitz la Photo-Secession 
Gallery din New York, între 12 martie și 1 aprilie 1914.  Pe 
lista olografă trimisă de sculptor  este intitulat Oiseau d’or, 
2000 fr. În catalogul expoziției apare la nr. 6, ca Paserea 
mokastra [sic], bronz. Nu e precizată data. Măiastra a fost 
achiziționată din expoziție cu 2000 fr. de d-na Agnes Meyer 
din Washington, care o va  dărui în 1957 fi icei ei, Katharine 
Graham. De la aceasta a intrat, prin donație, în 1980, la 
National Gallery of Art din Washington, unde se afl ă și în 
prezent. Are înălțimea de 56 cm, circumferința maximă de 
59,5 cm și un singur soclu de marmură albă de 20 cm.

În 1914, expoziția a benefi ciat de instalația inspirată 
organizată de Edward Steichen, care a plasat Măiastra singură 
în centrul unei încăperi. În presa vremii au apărut referiri 
elogioase la “pasărea legendară”, ale cărei „mase și curbe sunt 
reduse la maximum de simplitate” și care „reprezintă cel mai 
impunător tip de arhitectonică aplicată la o formă naturală”. 
Alții vorbesc de o pasăre „care nu se aseamănă cu nici una 
din formele din ornitologie”, sau care “aduce a zei străini” și elogiază “frumoasa 
linie senină a acelui piept pompos de vultur”.

În enumerarea proprietarilor, următorul nume este al lui Brâncuși, semn că, 
în momentul alcătuirii listei, lucrarea se afl a în atelierul său. Este vorba de singura 
Măiastră de bronz care poartă semnătura artistului și data 1912.  Sculptorul 
a dus-o cu el în țară în mai 1914, după cum reiese din cererea către consulat 
pentru a se aproba transportul unei păsări din bronz lustruit 62 cm. A lăsat-o la 

familia Storck, care o va expune între 30 noiembrie și 30 decembrie 
1924 la “Prima expoziție internațională a Contimporanului”, cu titlul 
Pasăre Măiastră (nr.105), între 
30 septembrie și 10 octombrie 
1927 la „Expoziția de artă 
românească – Congresul Presei 
latine”,   cu titlul L’oiseau maître 
(nr. 277)  și între 26 octombrie și 
26 noiembrie 1928 la „Tinerimea 
artistică”, tot ca Pasăre Măiastră 
(nr. 195). Este posibil s-o fi  
luat de la Storck în 1930, când 
lucrarea apare la Expoziția de 
artă românească modernă, la 
Haga (3-25 mai) și Amsterdam 
(iunie-iulie), la nr. 208, ca Vogel 
Phenix, și la Bruxelles (20 iulie 
-10 august), la nr 214, ca Le 
Phenix.

În 1936 lucrarea era la 
Brâncuși, de la care trece rând pe 
rând în colecțiile Howannesian, 
Schempp, Sidney Janis, John 
Cowles. În 1960 acesta din urmă 
a donat-o la Des Moines Art Center, unde se afl ă și în prezent. Este folosită 
pentru activități educative, pentru dezvoltarea imaginației copiilor. 

Această Măiastră a stat cel mai mult în România și a inspirat versuri 
minunate lui Ion Vinea și Lucian Blaga.

Ultima Măiastră de pe lista lui Brâncuși este marmura Arensberg. 
Povestea lucrării o putem descifra cu ajutorul corespondenței păstrate în arhiva 
sculptorului. La 27 decembrie 1917, sculptorul îi trimite lui John Quinn o listă 
de  șase lucrări, din lemn sau marmură, cu prețuri și fotografi i. La nr. 5 fi gurează 
“l’oiseau, maiastra, marbre et bois, 10 000 fr.” (Ph. 3) Brâncuși precizează că 
deși subiectul e o reluare (reprise), lucrarea nu trebuie socotită o reproducere  
a primei, căci a fost concepută diferit, și nu a fost reluată doar pentru a o face 
altfel ci pentru a merge mai departe. Lucrarea nu este încă terminată. Din motive 
de sănătate, Quinn poate răspunde abia la 24 octombrie 1918. Nu e interesat de 
lucrările din lemn, are deja o formă de Pasăre cu soclu de piatră, și oferă doar 
4000 franci pentru “le No 5, l’Oiseau Maiastra, avec socle en bois”. Brâncuși a 
fost și el spitalizat și răspunde abia la 27 ianuarie 1919, că noua Pasăre s-a spart – 
se pare că în timpul bombardamentelor – și trimite o imagine relevantă (Ph. 463). 
La 25 octombrie 1919, Quinn arată că știe de la dl de Zayas că Pasărea restaurată 
i-a fost trimisă acestuia. Se pare că Brâncuși va modifi ca din nou pasărea prin 
anii 1929-30. În 1931 a fost achiziționată cu $700 de la Marcel Duchamp de către 

soții Arensberg, care și-au donat colecția în 1954 Muzeului 
de Artă din Philadelphia. Datarea corectă a acestei păsări este 
1915-1930. Înălțimea e de 61 cm, circumferința maximă de 
58,5 cm, soclul cilindric din marmură are 15 cm înălțime.

Ultima Măiastră de care știm se afl ă în atelierul 
artistului de la Centrul Pompidou. Este datată 1923-1940 
și e o replică în marmură gri-bleu a marmurei Arensberg. 
Are 70,5 cm înălțime, circumferința maximă 52 cm, soclu 
de marmură înalt de 23 cm. În atelier este expusă pe soclul 
cunoscut drept Cariatida Pisica.

 
Am inventariat deci trei Măiastra din marmură, patru 

din bronz și una din gips colorat. În afară de ultima, care 
a dispărut, celelalte sculpturi pot fi  admirate în muzee, în 
SUA, Franța și Italia. În România nu avem niciuna. 

Înălțimea lor variază dar, după cum scria Brâncuși, 
“Înălțimea păsării nu spune în sine nimic. Este la fel ca 
lungimea unei piese muzicale. Proporțiile lăuntrice ale 
obiectului fac totul.”

Este demn de relevat și ceea ce a scris artistul însuși 
despre această temă: 

“Pasărea măiastră este întruchiparea în duh călător 
a celui mai adânc dor, în care residuurile pământești s-au 
desbrăcat de imaginea suplă a sborului suprem.” 

Figurile pentru Măiastra au următoarele legende

1. Măiastra de marmură albă, Quinn-Dreier
2. Măiastra Steichen, bronz
3. Măiastra Poiret-Guggenheim, bronz
4. Măiastra Meyer, bronz
5.Măiastra Des Moines, bronz
6. Măiastra de marmură albă Arensberg

5. MĂIASTRA I - col. 1912 - John Cowles - 
Des Moines Art Center, Des Moines, Iowa

6. Măiastra II - 1917 - marmură 
cenuşie II - MNAM

7. Măiastra II - 1917 3 - reparată - 
Philadelphia Museum of Art
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Între joacă şi realitate

Au aruncat undiţa poeziei
În balta întunecată, noaptea.

Dar cine ştie dacă în locul nestematei 
sclipitoare

nu  vei avea parte de-un bocanc vechi.

Oricum, dimineaţa,
Pescarul se va bucura de mormoloc
La fel ca de-un păstrăv pe cinste.

Hoinărind în noapte

A sărit iapa albă
Azi-noapte gardul
Înalt de şapte picioare,
Fără să-l atingă,
Şi a luat-o la goană 
în căutarea armăsarului.

Dacă nu vei gasi urma copitei lui
Dimineaţa, în noroi,
Dincolo de poartă,
Iar ochii ei vor arunca încă fl ăcări
Nu te gîndi să încerci
S-o iei cu binişorul.

O fi, oare, ascunsă muza?

O fi , oare, ascunsă muza
În ritmul apei care curge
Peste spuma ce-acoperă vesela murdară
Sau în muzica sincopată a ploii umplînd
Cratiţele şi ghivecele sparte
În grădina din spatele casei,
Greu de observat
Printre picăturile şiroind furioase pe geamul
    ferestrei?
 
O fi  cîntînd ea, oare,
Uvertura 1812 de Ceaikovski
Printre întrebările însemnate
Ce dau un răspuns, după ore de aşteptare,
Nerăbdării poetului?

Ah, prostule,
Ai fost orb şi surd ?
Nu ai auzit sfatul
Dat de maestrul înţelepciunii:
Observă scînteia frumuseţilor,
Ce-ţi luminează bezna inimii?
Deschide ochii şi vezi-mă
Plantînd fl oarea iubirii
În lada de gunoi a zilei tale.

Sfat pentru un poet tînăr

Urmează  lumina
Cum face rîndunica
Toamna.

Mănîncă mere după pofta inimii
Şi aruncă seminţele 
Pe drumul vieţii.

Fii umil ca părăluţa
Şi vindecă-ţi singur durerile.

Urmează-i pe cei din generaţia ta
Merită, dacă nu doreşti

Pocale de aur.

Priveşte Calea Lactee,
Dar nu uita să simţi pămîntul
Sub picioare.

Nu regreta,
Dacă nu ai acceptat sfatul tău însuţi
Sau sfatul altcuiva.

Nu-ţi deschide fereastra
Inimii nici ziua,
Nici noaptea.

Adună perlele timpului
În visteria inimii tale
Pînă la adanci bătrîneţe.

Scăpaţi-mă de ea, atîta vreau

E foarte plăcută muza
Cea lipsită de ipocrizie,
Cînd rămîne cu tine
Fără să ţi se bage in sufl et,
Făcîndu-te doar, din cînd în cînd,
Să tresari.

Dar, întotdeauna,
Cînd vrei să dormi
Începe să sporovăiască
Şi are chef de dans.
Te înşfacă
Şi te duce cu ea
Peste pajiştile imaginaţiei,
Îmbujorată şi veselă,
În timp ce amîndoi
Dansaţi frenetic,
Dînd din picioare şi învîrtindu-vă
La fel de aprig ca nişte capre.

Apoi, pe neaşteptate,
Te lasă cu ochii în soare,
Cu părerea de rău  zvîcnindu-ţi în tălpi,
Cu papucii de dans tociţi
Şi cu ochii înroşiţi de absenţa somnului
Şi o ia din loc
Să-i chinuie pe alţi poeţi.
             
     

De cinci sute de ori rămas bun

Dimineaţa, în jurul casei,
Cînd noaptea era egală cu ziua,
Plana un stol de rîndunele,
În aşteptarea unui vînt favorabil.
Cam pe la prînz, au plecat
Spre căldura sudului
Urmînd lumina.

Haiku

Străbate insularul
În luntrea pergamentului vieţii
Întreg pămîntul.

Contemplaţie 

Femeia pescarului stă
ghemuită 
pe ţărm,
şi-a înfi pt toiagul
în nisipul răbdării,
şi, păzind mareea timpului,
priveşte tărîmul
mantrei mării,

al păcii nirvanei,
sau al vacii bălţate a lui Buddha
din adîncuri
de pe fundul
oceanului minţii.

Cîntăreţ fermecat 

Cine cîntă afară
melodia dulce care
pătrunde prin uşa-mi închisă?

Eu sînt, harpistul inimii tale,
Şi-ţi voi cînta un cîntec vrăjit,
De vei îngădui 
Unealta-mi să o folosesc.

Harpist al inimii mele,
Nu simt atracţia muzicii tale
Alunecîndu-mi în sus
Prin vene

O, de m-ai lăsa să cînt,
Te-aş trimite de-a dreptul în lună
Cu vraja molatică
A degetelor mele.

Nu mă poţi vrăji, cîntăreţule fermecat,
Bărbatul meu e bun şi vesel,
Iar liniştea lui e mai de preţ pentru mine
Decît cîntecul tău.

Steaua din Betleem 2
 (după tsunami)

La fereastră
Planta îşi înalţă tulpina înfrunzită
Sub zîmbetul primăverii.
Deşi fl oarea de untişor
Şi primula binecuvîntează
Lumina puternică a gardurilor,
Doua steluţe fragile,
Strălucesc încă, vestigii
Ale abundenţei Crăciunului.

Au supravieţuit amîndouă
Ruperii din măruntaiele pămîntului,
Care a eliberat monstrul
Lăsîndu-l să sfîşie, brusc,
Somnul copiilor,
Seva împreunării şi rugăciunea bătrînilor
Lăsînd ulceraţii putrede
În locul pulsului vieţii.

„Voi, ochi luminoşi,
Cum nu vă orbeşte întunecarea inimii,
Cum de mai străluciţi
Cînd tot ce vedeţi a dispărut?”  
Floarea îşi întinde mătasea albă a capului
Cu milă: 
   „Vor înfl ori mulţime de stele din nou în 
lumina 
      gloriei
Şi vor trăind în speranţă”.

Brìd Nì  Mhóráin s-a născut in Newmarket, 
Comitatul Cork. Printre cărţile publicate de 
ea, se numără volumele de poezie: Ceiliùradh 
Cré (1992),  Fé Bhrat Bhride(2002),  Sìolta an 
Iomais(2006) şi volumul de proză Thiar Sa 
Mhainistir Atà Ghaolainn Bhrea(1997), care face 
parte din biografi a obligatorie a cursului de limbă 
irlandeză de la Univerity College din Cork. În 
1998 şi 1999 a obţinut premiul Oireachtas pentru 
poezie, iar în 1992, pentru proză. Recent a fost 
bursieră a Bord na Gaeilge şi The Arts Council/ 
An Chomhairle Ealaion.

Traducere din irlandeză de Cristian TĂMAŞ

Poezie irlandeză contemporană (1)Poezie irlandeză contemporană (1)

Brìd Nì  MhóráinBrìd Nì  Mhóráin
SEMINŢE  DE INTUIŢIE
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pag. 27

- „A fost odată ca niciodată...” Cum continuă  
povestea scriitorului Nicolae Dragoş? Povestea 
întâlnirii şi-a iubirii lui cu Literatura? 

- Povestea, cuvântul „povestea”, poartă în sine 
promisiunea unor întâmplări fascinante, cu dezlegări 
miraculoase. În general, oricât de dramatice ar fi  
confruntările ce însoţesc desfăşurarea naraţiunii, mersul 
inevitabil către un fi nal ce nu se refuză optimismului 
face parte din logica poveştii. Să fi e, atunci, acesta 
cuvântul potrivit spre a anticipa şi fi nalitatea unor 
strădanii de o viaţă pentru a găsi cuvântului matca 
adecvată armonizării cu ideile şi sentimentele ce 
s-au năzuit a fi  destinate să treacă dincolo de timpul 
prezentului ce ni s-a dat? Cine ştie! Aş putea doar să 
vă spun că nu m-a părăsit nici la această vârstă, după 
unii, târzie, patima de a-i căuta cuvântului drumuri spre 
ritmări în rezonanţă cu stările, obsesiile, aspiraţiile şi 
deziluziile, fericirile şi nefericirile care îi sunt date 
oricărei vieţi şi cu atât mai puternic sunt reliefate de 
existenţa Poetului. Povestea, deci, continuă spre un 
fi nal încă deschis surprizelor. M-am întâlnit demult cu 
Poezia şi – amăgindu-mă a fi  fost acceptat în templul 
ei – mi-am zidit viaţa, confesându-mă, în cărţi. Cu 
încredinţarea că măcar o parte din paginile lor va 
învinge şi anii ce vor veni.

- Schiţă de portret subiectiv: tânărul care aţi 
fost, bărbatul matur care aţi devenit, la a doua şi acum, 
la a treia strigare în linia întâi. Unde aţi plusat, unde 
aţi greşit-de fi ecare dată-când v-aţi aruncat înainte cu 
ochii închişi şi aţi avut de suferit?

- Literatură fără suferinţă (şi nu e vorba doar 
de truda încărcată de incertitudini a luptei cu tainele 
cuvintelor spre a-ţi asculta vrerile lirice) nu cred a 
putea fi  imaginată. Fireşte, în evoluţia sa, omul îşi 
supune trecutul unor permanente „revizuiri critice”, 
când binevoitoare, când drastice. Să fi e o eroare, 
condamnabilă fără clemenţă, voinţa de a te subordona 
unor idealuri, îngăduite sau prefi gurate de timpul ce ţi 
s-a dat, dar contrazise de imprevizibilele vremuri care 
te-au prins din urmă, nu îndeajuns de pregătit pentru a 
face faţă cu seninătate prolixităţilor sociale şi faţetelor 
lor nu o dată potrivnice celor mulţi? Pe scurt: tânărul 
care am fost – plecat dintr-un sat al Gorjului, dintr-o 
modestă casă de ţară, clădită cu jertfa tinereţii unor 
părinţi săraci – şi-a păstrat şi îşi va păstra neoxidată 
preţuirea pentru lecţia morală deprinsă între cei din 
al căror arbore şi-a desprins ramura năzuitoare spre 
efl orescenţe netrecătoare. Tânărul acela, maturul de azi, 
ştie şi acum (fără să realizeze exact la a câta strigare a 
ajuns şi câte vor mai fi ) că şi dacă, după opiniile altora 
o fi  greşind cândva în opţiunile sale, aceste opţiuni şi-
au avut izvorul în buna lui credinţă, în speranţa că, 
făcându-şi uneori rău sieşi, îşi da şanse în plus de a nu 
se întoarce răul posibil către alţii. Viaţa acelui tânăr 
este de afl at mai întâi în cărţile sale. De la tinereţe pân’ 
la bătrâneţe. Acolo sunt de descoperit şi credinţele, şi 
convingerile, şi erorile. Poate nu îndeajuns de atent au 
fost explicate şi raţiunile din care mărturiile lirice s-au 
născut, rămânând astfel necunoscute coloanele lor de 
susţinere. Coloane înălţate uneori din materiale pe 
care le-a crezut, datorată unei incomplete cunoaşteri, 
din metal pur, amăgindu-se. Niciodată însă tânărul, şi 
mai târziu maturul, la care vă referiţi nu şi-a îngăduit 
a se arunca înainte cu ochii închişi. Cel mult privirile 
i-au fost înceţoşate de contradictoriile înfăţişări ale 
vremurilor prin care a trecut, confundând utopic 
idealuri ademenitoare, dar abstracte, cu pragmatismul 
insufi cient elaborat al grabei de a accede la ele. 

- Te naşti în preajma Graţiei, ea vine când 
şi când la tine, te sărută şi te îmbrăţişează şi crezi 
atunci că ai urcat pe culmi, că ale tale sunt şi cerul, 
şi pământul. Cum stau lucrurile, în fapt, cu devenirea 
poetului? Se poate construi el de unul singur, citind şi 
iar citind, interpretându-i pe alţii, încercând să fi e, cu 
obstinaţie, special?

- Complicate şi ademenitoare întrebări înlăuntrul 
cărora ar încăpea o viaţă şi tot n-ar fi  îndeajuns, 
urmând ca la ele să răspundă, prin vremuri, poemele 
scrise. Acelea în care clipa ce le-a inspirat şi susţinut 
exprimarea s-a dovedit a fi  una sacră. Oricărei fi inţe, 
oricărei trestii gânditoare şi sensibile, în legănările 
de varii intensităţi, „cerul şi pământul” (ca repere 
ale unei posibile metafore defi nitorii) se cuvin a-i 
aparţine, dându-i dreptul de a crede astfel în miracolul 

trăit. Cu atât mai mult „cerul şi pământul”, înălţimile 
ispititoare şi abisurile greu imaginabile, utopiile şi 
realismul fac parte din existenţa, mutată în cuvinte, 

a Poetului. Devenirea? Ce drum lung! Ce drum cu 
capcane greu de ghicit şi momente de derută, dar şi 
cu clipe ce răsplătesc total efortul creator în speranţa 
naşterii unor certitudini. Pe drumul acesta al vieţilor 
dominate de teroarea liniştitoare de fi nalizare pozitivă 
a efortului de îmblânzire a cuvintelor, de înfruntare 
şi învingere a oricăror aproximaţii creatoare, dacă 
te-ai născut într-adevăr în preajma „Graţiei”, cărţile 
înaintaşilor îţi pot deveni, e necesar a-ţi deveni, repere 
călăuzitoare, spaţii din care să porneşti mai departe 
spre descoperirea teritoriilor proprii, ce-ţi vor aparţine, 
pentru a le putea dărui celor în care crezi. Ţie însuţi şi 
oamenilor adevăraţi, vreau să zic.  

- Cum au văzut lumina ochilor minţii (şi-ai 
zilei) cele mai frumoase poeme ale dvs.? Care sunt 
versurile, strofele, imaginile la care vă place să vă 
întoarceţi mereu?

- Există momente a căror ivire rămâne, 
totuşi, un mister chiar şi pentru cel ce a avut şansa 
să-şi zidească sufl etul în cuvinte şi în întrebări, cum 
mărturiseam cândva într-o metaforă. Acele momente 
în care parcă altcineva scrie cu mâna ta, uimindu-te 
de rodul încredinţat hârtiei. Când sunt prea însingurat 
şi cercetat de spaima efemerităţii, când simt nevoia, 
întrebându-mă, să-mi răspund cine am fost şi cine sunt, 
şi poate chiar şi cine voi fi , caut răspuns în cărţile prin 
care „viaţa fostă” m-a povestit şi-mi pare că nu o dată 
a făcut-o „cu o străină gură”. Şi afl u în pagini, parcă 
îndepărtate, înstrăinate de mine, adevăruri ce-mi sunt 
aproape, reamintindu-mă. Cred că ele pot fi  găsite în 
multe poeme, începând cu cartea de debut, „Moartea 
calului troian”, urmând cu volumele „Zăpezi fără 
întoarcere”, „Scutier la umbra clipei”, „Scrisoare în 
sat”, „De veghe la anotimpuri”, „Fântâna din oglinzi” 
şi încheind cu volume mai apropiate de ziua lui Azi: 
„Copacul din vis”, „Amintirea ca viaţă”, „Autobuzul 
de seară” sau recenta carte de poeme „Cuvinte despre 
cuvânt”. Dar şi în alte cărţi ale mele. 

Mă tem însă că prejudecăţi de toate soiurile şi 
concurenţa trufaşă a tehnicilor comunicaţionale de 
ultimă oră au darul de a impieta asupra sensibilităţilor 
şi receptivităţii contemporane, fără de care întoarcerea 
la metafore, la poezie, ar fi  o iluzie. Va veni însă şi 
vremea lor. Timpul are toată vremea să facă asemenea 
corecturi. 

- Poezia pe care o scriu astăzi tinerii vi se pare, 
în esenţă, altfel decât poezia tinereţilor dvs.? Rezonaţi 
cu ea?

- Nici nu s-ar putea altfel. Fiecare generaţie 
n-are cum trăi decât în spaţiul şi ambianţa existenţială, 
socială, morală ce i s-au predestinat şi de a se raporta 
la realităţile trăite cu luciditate vizionară. Poezia, 

literatura în genere sunt – cum fericit s-a spus – un risc 
pe cont propriu, ci nu rezultatul unui desant spectaculos, 
care adună la întâmplare cohorte gălăgioase. Ca în 
modulurile Coloanei brâncuşiene, fi ecare nouă carte 
adevărată va adăuga oferta ei de trăiri eterne, cu 
intensităţi şi carate de originalitate diferite. Întotdeauna, 
în preajma unor mari destine creatoare s-au întâmplat 
a se aciua şi impostorii, mimând a crede în ceea ce nu 
cred. Nu e greu de văzut, fi reşte, că există şi printre 
autorii mai tineri contestatari grăbiţi ai valorilor de 
până la ei, debitori unor mode care şi-au dovedit şi 
anterior limitele. Dar mă bucur să afl u în cărţi tipărite 
la edituri din capitală sau din provincie şi în poemele 
unor tineri, publicate în diverse reviste de cultură, nu 
doar prezenţe veleitare şi teribiliste, ci şi autori de reală 
originalitate, formaţi în cultul cuvântului, cu şansa ca 
modernitatea lor să se clasicizeze peste ani. Cu poezia 
tânără în care se pot identifi ca talentul, vocaţia pentru 
spunerea memorabilă, sensibilitatea modernă, dar mai 
cu seamă un nou spirit în raportarea la viaţa reală şi la 
veşnicele interogaţii existenţiale – din care şi-a păstrat 
peste veacuri poezia raţiunile de a fi  – cum să nu 
rezonezi şi să nu te laşi cuprins de nostalgia propriei 
tinereţi, solidarizându-te cu îndrăznelile creatoare ale 
tinerilor de azi, amintindu-ţi cu emoţie de îndrăznelile 
generaţiei tale?

- Ar avea nevoie poezia românească a acestui 
început de mileniu de un boom, de o explozie, poate 
de un zeu sau numai lider, care s-o propulseze în 
atenţia planetei, ori este bine aşa cum este? Doar 
lipsa cronică de strategie şi de iubire, gradul scăzut 
de conştiinţă civică ne împiedică să ne afi rmăm?

- „Zeii”, „liderii întru lirism” nu se planifi că. 
Ei se nasc, ei se ivesc după legi pe care nimeni nu le 
cunoaşte şi n-are cum a le anticipa. Totul e ca, atunci 
când se nasc, să nu fi e, ca în poveste, confundaţi cu 
zmeii şi balaurii şi să li se taie capetele. O anume 
precipitare spre cuvinte contondente, menite să alunge 
din cetate mari valori ale trecutului literar, nu-mi pare 
încurajatoare pentru a se realiza o adecvată primire 
a „zeilor” tineri. Ba chiar, o asemenea atitudine ar 
putea duce la eroarea de a se confunda – din cauza 
unor ambiţii grobiene sau lapsusuri culturale – vreo 
„mumă a pădurii” ori „un căpcăun” cu adevărate zâne 
sau posibili feţi-frumoşi. Cunosc că „profeţi” ce-şi 
declară singuri daruri premoniţiale au decretat moartea 
poeziei. Nu mai am vreme să mă alătur scepticismului 
lor. Înnoindu-se permanent, poezia îşi va arăta eterna 
tinereţe, împodobită mereu altfel de cuvinte.

- Cum rămâne cu rolul Poetului, al Scriitorului 
în general, în cetate, printre ai săi? În ce măsură 
mai este el receptat ca făcând parte din comunitatea 
largă? Ce fel de purtători de mesaj literar credeţi că 
aşteaptă contemporanii noştri?

- Încă din vremuri îndepărtate, s-a pledat, 
cum ştiţi, pentru alungarea poeţilor din cetate cu 
argumente care au avut în cele din urmă doar rolul de 
a le acredita statutul cu totul special, ce le-a revenit în 
mersul lumii. Iar faptul că, de-a lungul secolelor, din 
fi ecare generaţie s-au selectat şi cei dăruiţi armonizării 
cuvintelor în incantaţii tulburătoare şi prevestitoare, 
punând pecetea înzestrării pe profi lul epocilor, ne 
îndreptăţeşte să sperăm că – fără a ne arăta indiferenţi 
la mutaţiile aberante în privinţa ierarhizării valorilor, 
la ofensiva subproducţiilor culturale şi alterarea 
gustului public prin manipulări mediatice care vizează 
robotizante uniformizări la nivelul colectivităţilor şi 
exacerbări instinctuale – rolul Poetului, al Scriitorului, 
al oamenilor de artă în general îşi va redobândi locul 
meritat şi necesar în realizarea unui autentic progres 
spiritual, împotrivindu-se astfel degradării, coborârii 
fi inţei umane în bolgiile inculturii. În goana după 
avantaje materiale, după îmbogăţire galopantă a unora, 
ca şi în neputinţa de a-şi agonisi cele necesare unui 
trai decent, al celor mai mulţi, în condiţiile polarizării 
sociale periculoase şi dezechilibrante, e de înţeles că 
şi Poetului, omului de cultură – ei înşişi confruntaţi 
cu cotidiene neputinţe materiale şi sfi daţi de potentaţi 
inculţi, apăruţi peste noapte – li s-a estompat, li s-a 
diminuat nefi resc, dramatic rolul în cetate, în dauna 
evidentă a stării de sănătate spirituală şi morală a cetăţii 
înseşi. Aşadar, şi receptarea meritată a creatorilor din 
partea comunităţii largi a avut de suferit. Dar tocmai 
această tristă realitate, această răsturnare ilogică 

nicolae dragoşnicolae dragoş

„Mi-am zidit viaţa, confesându-mă în cărţi...”
Interviu acordat Denisei PopescuInterviu acordat Denisei Popescu
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şi periculoasă a ierarhiilor valorice, 
prin marginalizarea multor creatori şi 

compromiterea criteriilor de selecţie, obligă şi va 
trebui să ducă (cu cât mai repede cu atât mai de 
folos pentru starea de normalitate la nivelul societăţii 
întregi) la asumarea mai viguroasă a îndatoririlor ce 
le-au revenit dintotdeauna creatorilor, ca purtători de 
mesaje umaniste, pe care contemporanii noştri, atât 
de încercaţi de bulversări de toate felurile, le aşteaptă 
şi speră a le fi  dăruite de către conştiinţele culturale 
responsabile. 

- Care apreciaţi că ar fi  hibele, neajunsurile 
lumii, ale sistemului literar de la noi? Ce nu 
funcţionează? De ce nu se afl ă toţi creatorii valoroşi în 
faţă, de ce numai unii? Ce să faci, locuitor în provincie 
fi ind, ca să atragi atenţia celor care te pot sprijini? O 
atenţie constantă şi constructivă, nu, precum de cele 
mai multe ori, o mângâiere încurajatoare pe creştet şi 
cam atât. Ca o aventură de-o noapte sau de-o vară.

- E o mare cucerire a acestor ani sentimentul de 
libertate, redobândit după o lungă perioadă de rigori 
dogmatice, care au încătuşat spiritul şi au compromis 

adesea ideea de iniţiativă creatoare. Dar fără un suport 
real, moral şi material, fără denunţarea cauzelor – 
interne, dar şi externe – care au determinat o stare de 
aculturaţie, detectabilă în atâtea alarmante ipostaze, 
libertatea va rămâne doar un cuvânt cu gongorice 
conotaţii în rostirea demagogilor şi impostorilor. 

Cât priveşte sistemul, viaţa literară cred că 
neîncurajarea intolerenţei spirituale, a contestărilor 
gălăgioase, izvorâte fi e din impulsul unor vendete 
de frustraţi, fi e din graba unora ce-şi supraapreciază 
megalomanic opera şi chemările spre un misionarism 
politic partizan, ca şi înlăturarea situaţiei în care nu 
există un sistem funcţionabil prin care operele de 
valoare ale scriitorilor din diverse zone ale ţării să 
fi e cunoscute la nivel naţional, precum şi reabilitarea 
criticii literare prin mai larga răspândire a judecăţilor 
unor veritabile autorităţi – numai ele putând să disloce 
grabnic procurorii improvizaţi – ar putea să-şi arate 
efectele. Efecte aşteptate şi indispensabile pentru 
ameliorarea climatului defi citar al vieţii noastre 
spirituale. Vă mărturisesc că, deşi întâmplătoare, 
lectura unor cărţi şi reviste ce apar în diverse oraşe 

ale ţării mi-au revelat prezenţa unor scriitori – 
prozatori, eseişti, poeţi – de pregnantă originalitate şi 
forţă creatoare, lăsându-mi însă şi regretul că pentru 
mulţi dintre contemporanii noştri, chiar şi din medii 
intelectuale, mulţi dintre aceşti creatori rămân nişte 
iluştri necunoscuţi. Din asta pierd, desigur, creatorii 
înşişi, dar şi cei care ar putea benefi cia de lumina 
operelor lor. 

- Câteva poeme proaspete-proaspete, noi-noi 
ori fi erbinţi-fi erbinţi, care să rotunjească discuţia 
noastră.

- Vă mulţumesc pentru solicitarea de a adăuga 
răspunsurilor la incitantele Dvs. întrebări şi câteva 
din poemele „noi-noi” şi „fi erbinţi-fi erbinţi”, cum 
ospitalier şi ultimativ o spuneţi. Înainte de a alege 
câteva, v-aş ruga să fi ţi de acord să citez un fragment 
dintr-un poem-confesiune, publicat în volumul 
„Copacul din vis”, apărut în 1998, prin care încercam 
să reţin atenţia asupra situării în timp a poeziei 
mele:„Eu vin cu poezia din alt veac,/ Metaforele le-am 
ţesut armură/ Cu umilinţa omului sărac/ Ce şi-a făcut 
din vis literatură/ În veacurile multe ce trecură.”

Dar dacă?
În fi ecare zi, ni se dau semne
Pe care – din neatenţie, din grabă –
Nu le luăm în seamă.

Dimineaţă, Soarele îşi începe călătoria
Pe cerul vieţii amintindu-ne
Că şi noi suntem călători
Pe întinderea timpului.

Seara, învăpăiat în culori, Soarele
Se asfi nţeşte în noaptea fără de care
Stelele ar rămâne nevăzute
Ochiului omenesc...
Noapte care ea însăşi
Ne dă semne prin uitarea
Ce ne cuprinde,
Săgetată doar, din când în când,
De vise ce inventează alte vieţi.

Asfi nţitul Soarelui aduce cu sine
Semne ale nopţii ultime, dar noi
Neatenţi, grăbiţi, nu le luăm în seamă
Deşi, îndurător, înţelegător,
Soarele le regretă fără ostenire
În toate anotimpurile, până şi
În anotimpurile înceţoşate.

Noi, muritorii, ne-am crezut
Pentru o clipă nemuritori.

Când nu mai e aproape nimic de făcut,
Înţelegem, acceptăm resemnaţi
Adevărul semnelor pe care Soarele
Ni le-a făcut, zi de zi, de-a lungul
Vieţilor, mai lungi ori mai scurte...
„Numai Soarele poate fi  veşnic!” –
Ne şoptim, dezlegându-ne de cele ale lumii
Şi credem a înţelege semnele Lui... Mereu 
aceleaşi...
„Numai El, Soarele, e fără sfârşit!”,
Ne spunem înaintea Asfi nţitului ultim...

Apoi, plecăm, întristaţi de ultima îndoială:
„Dar dacă nici El?”

Se-ndepărtează...

Se-ndepărtează de mine cuvintele,
Fiinţe fragile, delicate...

Le-am ştiut cândva...

Azi, unele mi se arată
În vagi plăsmuiri,
Mai mult părere decât trup,
Înfăşurate în halouri de ceaţă.

Parcă sunt... Parcă nu sunt...

Le-aş striga pe nume,
Dar am vaga impresie
Că le-am uitat numele.

Şi ele poate şi le-au uitat!

Le privesc cum, tremurătoare,
Îmi fac parcă semne,
Din depărtarea lor.
Depărtare, totuşi, apropiată.

Sunt mai mult umbre
Decât certitudini.

Mă afund în misterioasa lor singurătate.

E de presupus
E de presupus
C-a venit pe sus,
Din către Apus.

Ori poate-a venit
Dinspre Răsărit,
Stăpân pe planetă,
Îngerul cu cretă.

Cine l-a trimis
Ştie unde ni-s
Vieţile promise,
Dincolo de vise.

A venit, pesemne,
Să ni le însemne.

Face, fără teamă,
Semnul... Să-şi dea seamă
Când la el ne cheamă.
Nu ştiu de-şi regretă
Misia secretă
Îngerul cu cretă.

Gestul lui e scurt,
Parcă-ar fi  de furt.

Aproape că nu
Îl vezi când trecu.
Nu înţelegi bine
Ce-a vrut de la tine,
Ori cu ce pricini
A mers la vecini.

Nevăzutul fulger
E semn de la înger.

Nu ştii: râde, plânge
Când ţi-l scrie-n sânge,
Ţi-l pune pecete
Mâinii... Nu se vede!

Cu ascuns oftat,
Semnul e lăsat
Pe ochiul curat.

Semnul fără grai
Poţi şi-n glas să-l ai.
Din vecii repetă
Misia secretă
Îngerul cu cretă.

Trece prin livezi
Parcă nici nu-l vezi.

El poate în ape
Umbra să ţi-o-ngroape.

Taine nepătrunse
Le ascunde-n frunze,
Ca de la copaci
Să înveţi să taci.

Nu sunt urme-n lut
Pe unde-a trecut...
Cu scop? Fără rost?
A fost? Ori n-a fost? 

N-are cum să spună
Că-i demult în lună
Sau e printre stele
Umbra să şi-o spele.

Nicicând nu-şi regretă
Misia secretă
Îngerul cu cretă.

Pasul nevăzut
E semn c-a trecut
Ca necunoscut.

Cel trimis de Domnul
Are-n stele somnul
De unde, străine,
Te cheamă la sine.

Nu se ştie când:
Târziu sau curând.

Nu-ţi ajută gândul
Să ştii când ţi-e rândul,
Când vrerea cerească
Va să te citească,
În clipa umbroasă
Cu tăiş de coasă.

Misia secretă,
Stăpân pe planetă
Tăcut o repetă
Îngerul cu cretă.

Vendetă XXI
Strigă Urangutanul:
- „Să moară dinozaurii!”,
Erijându-se în purtătorul de cuvânt
Al anunţatei glaciaţiuni politice.

Ignoranţa-Sa
A uitat sau n-a ştiut niciodată
Că în urmă cu...
- dar cine mai ştie să numere
mileniile? –,
O altă glaciaţiune,
(mai mult ori mai puţin politică,
echidistantă, s-ar părea,
şi, oricum, divină)
I-a condamnat la dispariţie
Pe dinozauri,
Părându-i-se Atoatefăcătorului
Expiraţi.

... De atunci, până azi,
Cu inimaginabile cheltuieli
Şi trudă arheologică,
Adesea zadarnice, oricum
Greu cuantifi cabile,
Din câteva oase, întâmplător descoperite,
Se încearcă reconstituirea întregului trup
Al dinozaurilor, spre a aduce din trecut
Amintirea/imaginea, inestimabile
Şi pe deplin necesare
Ale întregului trup
Pentru înţelegerea viitorului.

Din păcate, Urangutanul
Şi-a pierdut demult urechile
(minte, se ştie, nicicând n-a avut)
Şi nu mai are cum auzi
Vuietul veacurilor, vuietul mileniilor...

Altfel, n-ar mai striga, amărâtul:
- „Să moară dinozaurii!”

N-are cum pricepe că
Nici măcar nu rosteşte vorbele lui...
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„Gherla e su-
pliciul corecţional lo-
cal. O cameră strâmtă 
fără pat, fără ferestre. 
Vinovatul, în lanţuri e 
îmbrâncit înăuntru, şi 
se prăvăleşte pe pardo-
seala de piatră, lângă 
un urcior cu apă veche. 
El va rămâne nemişcat 
atâtea zile câte a ho-
tărât vocea răstită şi 
jupuitoare a domnului 
director, şi nu va primi 
nimic  „din afară” /…/ 

Vieţuitoarele nocturne ale clădirilor bătrâne, urechelniţa 
fugace şi febrilă, pe sute de fi re monstruoase; gângăniile 
negre împleticite în articulaţii greoaie; jigania lustruită; 
făptura cenuşie cu pântecul alb a gândacului de umezeală, 
broasca oloagă, cuibărită în piatră; melcul imberb; ploşniţa 
cu târtiţa ardeiată de o putoare grasă; păduchele unsuros; 
burlescul purice şi toată natura drăcească, făcută pentru 
oameni, luau contact, prin mustaţa tactilă, prin bube sau 
ventuze, prin bale şi beznă, cu vinovatul de gherlă. Şoare-
cii cu ochii de gămălie i se suiau cercetători pe obraji, iar 
şobolanul libidinos cu coada bolnavă îşi apropia nasul de 
fi inţa străină.” (Gherla, Poarta neagră)

Ce mai poate însemna fi inţa umană aruncată între 
atâtea vietăţi scabroase, asociate mintal cu diformul, mon-
struosul, grotescul, greaţa, cangrena? O ruşine, o degra-
dare, o jignire a demnitătii umane, a simţului estetic. O 
eroare a Creaţiunii. Omul „căzut” devine, prin degradare, 
el însuşi o astfel de vietate respingătoare. Nu-i de mira-
re că pamfl etarul, în sarcasmul său, va vedea umanitatea 
ticăloşită, populată cu păduchi culturali, cu năpârci din 
speţa Iudei, cu viermii şi gândacii cuprinşi de priapism 
fi oros, murdărind dragostea, cu cornutele mari care scriu 
la gazetă, cu broaştele încălecate din „cloaca de nenu-
fari” etc. Asocierile mentale între viciile „bestiei umane” 
şi anumite forme de existenţă degradată nu sunt noi; noi 
sunt însă „împărăcherile” quasiinfi nite pe care imaginarul 
arghezian le produce între formele existentului, nouă este 
frenezia nebună în care apar monştrii arghezieni din vârful 
peniţei cu vitriol; nouă este sintaxa poietică prin care se 
ţes structurile unor asemenea creaturi; nouă şi neaşteptată 
e „împerecherea” cuvintelor în imagini teribile, în repre-
zentări de o concreteţe halucinantă. 

După un stadiu la «gherlă» fi inţa umană se întoarce 
complet dezumanizată. „Atunci, de la gherlă se întoarce 
în temniţa „liberă” o fantomă cu dimensiunile pierdute, 
cu conturele sfâşiate, un om de ierbar. El poate fi  lipit pe 
un perete cu pensula de pap, ca un afi ş. Privirile lui s-au 
evaporat, încheieturile i se destramă, carnea e ca un bum-
bac întrebuinţat, sângele a devenit ca un praf care curge 
prin vine ca nisipul clepsidrei, părul i s-a învechit, urechi-
le atârnă, nasul vădeşte osul dominant al scheletului, un 
surâs cunoscut se desinează prin pielea şi carnea transpa-
rentă” (Gherla, Poarta neagră)

Am putea spune că laboratoarele imaginarului 
arghezian produc aceleaşi efecte destructurante asupra 
insului care a stârnit mânia pamfl etarului, ca şi „gherla” 
sinistră din Poarta neagră asupra „vinovatului”. Intră in-
sul pe „poarta neagră” a laboratorului infernal arghezian 
şi iese „împeliţat” în vierme politic, în gândac puturos, în 
ploşniţă cu târtiţa ardeiată, în păduche cultural, în cornută 
care gândeşte cu picioarele şi tot cu ele scrie la gazetă, în 
năpârcă trăitoare din murdărie şi pâră, în asin dresat, în 
şoarece cu sufl et creştin, în broască furnicată, în muscă 
îndrăcită, în şobolan libidinos; uneori iese o creatură care 
adună atribute de la mai multe deodată: „E mai duhov-
nicesc, se pare, să fi i un ticălos de preot înnămolit care 
se strânge ca broasca râioasă, se dilată ca râmătorul şi se 
crăcănează gâdilat în zmârc ca bivolul, decât un cercetător 
de visuri.” (Neamul românesc şi Facla jidovească)

Între victimele „gherlei” imaginarului arghezian, 
monstruos caricate de o fantezie demonică quas-inepui-
zabilă se numără gazetarii cu infi rmităţi morale, refuzaţi 
de idee şi marcaţi de stigmatul ruşinos al lichelismului, 
avocaţii fără şira spinării, care pledează cu aceeaşi fer-
voare fariseică cauze diametral opuse, compromiţând 
pentru totdeauna justiţia, universitarii cu ifose, de o vastă 
nulitate intelectuală, scriitorii mediocri bântuiţi de hime-
ra gloriei, trăitori din imitaţie şi sinecuri bănoase, clericii 

fără chemare, robiţi patimilor lumeşti, care iau în deşert 
Cuvântul, politicieni corupţi, demagogi, machiavelici etc. 
, adică oameni în care cel mai adesea vanitatea, impostura, 
inteligenţa aservită, prostia savantă, răutatea se dezvoltă 
anarhic, halucinant ca vegetaţiile canceroase şi sugerează 
pustiul interior, zbaterea sterilă, gangrena spiritului şi a 
materiei. Prin ei, multiplicaţi înspăimântător, pamfl etarul 
oferă imaginea de apocalipsă perpetuă, jalnică, mediocră 
a lumii căzute pradă degradării iremediabile.             

În lumea presei de partid şi de afaceri mişună, 
mânaţi de interesul momentului, inşi fără nici o credin-
ţă, rataţii tuturor profesiilor şi ai politicii, cei născuţi să 
fi e slugi rugăreţe, cretini şi gheşeftari. Unii jurnalişti se 
pun, pe ascuns, în solda poliţiei şi slujesc pentru câţiva 
gologani şi Anei şi Caiafei prin rapt, spionaj, calomnie, 
delaţiune, trădare, îşi pierd prietenii şi părinţii fără scrupu-
le morale. A patra putere în Stat, pe care ar trebui să o în-
truchipeze cu inteligenţă, rectitudine morală, consecvenţă 
şi cult al adevărului şi dreptăţii, gazetăria e de fapt „un 
templu prelungit cu un bordel”(Din presă). O redacţie e „o 
viermăraie de sentimente mici, meschine, de intrigi, de ca-
lomnii, de concurenţe nejustifi cate.”(idem) Pe aici mişună 
„boii”, „şoarecii de presă”, ploşniţele puturoase cu „târtiţa 
ardeiată”, fi inţe de nimic, parazitând organismul social şi, 
ceea ce-i mai grav, încercând să imite, prin deghizament 
cu joben şi beţişor de promenadă oamenii valoroşi: 

”E curios cât ţin să imite ploşniţele pe oameni, în 
funcţiunile lor cele mai importante şi mai onorabile. Un 
fel de ciudă te apucă – zice pamfl etarul scârbit, să recu-
noşti maimuţăreala semenilor tăi celor mai valoroşi în so-
cietate, văzând cum un păduche face pe omul politic, pe 
magistratul, pe omul de litere, pe mitropolitul, pe marele 
duce sau cezarul.”(Ploşniţele”) la ceasuri de cumpănă şi 
răstrişte pentru ţară apare „păduchele politico-literar, care 
caută să profi te de pe urma nenorocirii generale, mascân-
du-şi cupiditatea feroce prin acte de fals patriotism. 

„Se strecoară între beligeranţi cu broşuri, fi ţuici, 
telegrame şi se ridică la a reprezenta însăşi onoarea, bra-
vura şi puterea unei ţări care nici în clin nici în mânecă nu 
are cu el. Acest păduche îşi fabrică o personalitate, agoni-
seşte titluri de recunoştinţă. În ziua păcii el va cere, nu fără 
ifose, misiuni, burse şi subscripţii.”(Păduchii). 

Fiţuicile în care îşi publică  dejecţiile de „spriţ 
intelectual” aceşti gazetari au un miros printre paginile 
murdare, de lubricitate şi peşte.”(Din presă) Când nu-i 
om moral, infl exibil şi mândru – şi aceasta e rar de tot! 
– gazetarul e cel mai adesea o „javră pură”, decăzută din 
drepturile ei de fi inţă umană.                     

Pamfl etarul face, cu o demonică voluptate, studii 
de zoologie asupra celor care îşi trădează natura umană 
trăind în impostură şi abjecţie. Cea mai cumplită trădare 
o săvârşeşte, faţă de Cuvânt, scriitorul mediocru. Specta-
colul literaturii i se arată lui Arghezi de o mediocritate de-
zolantă. În pamfl etul Despre scriitori Arghezi realizează 
un fel de „fotografi e de grup” obţinută printr-un obiectiv 
fotografi c ciclopic deformator. „Cei ce mânjesc hârtia şi 
dizolvă cuvintele în multă salivă sentimentală” n-au, în 
fond, ca scriitori ce se pretind, nimic personal de spus, 
n-au har, n-au demon dumnezeiesc în ei, dar aleargă după 
gloria ieftină de un ceas, „după elogiul histrionului şi că-
ruţaşului” şi după sinecura care să le întreţină lenea monu-
mentală. Pamfl etarul îi vede întinşi ca nişte câini, zăcând 
cu sutele pe caldarâmul artei, căutându-şi în blană pădu-
chii la soare, pradă somnolenţei sterile. „Aceşti ţigani ai 
artei visează, se scarpină, oftează, sunt  amorezaţi şi cân-
tă” lălâu, mimând cu neruşinare adâncimea sentimentului 
(niciodată trăit), febrilitatea zborului – niciodată încercat, 
complexitatea gândirii prin fi lozofări ieftine. Lipsa de sin-
ceritate a trăirii, a înaltei temperaturi, a ideii face ca scrisul 
lor să fi e ciunt. „Fraza fără desen, fără ritm, fără asprimi şi 
rotunjimi, tânjeşte, se-ntinde zemoasă, sau se risipeşte ca 
praful”. La porţile Orientului scriitorul „învaţă să scrie fă-
tălău”; crede că lupta cu Verbul e o poveste pentru proşti, 
o tâmpenie metafi zică. El se mulţumeşte să citească şi să 
scrie imitând ceea ce a citit. Îi e dragă autosugestia şi cre-
de că e genial, dar neînţeles. Îşi ia dorinţele drept realităţi 
indiscutabile şi, când orgoliul îi e rănit, aleargă la tribunal 
să i se restabilească prestigiul de mare scriitor prin ho-
tărâre judecătorească. Blazat din nerozie  şi orientalism, 
n-are nici crez artistic autentic şi se complace a trăi într-o 
boemă de un fals ţipător, drapat cu grijă, în turmă. El nu se 
pasionează, nu se revoltă, nu urăşte şi nu iubeşte cu adevă-
rat, dar mimează pasiunea şi eroismul furate din cărţile de 

succes ieftin. Mimează suferinţa creatorului în chinurile 
facerii, dar în realitate el suferă de uscăciune, de pustiu, 
de lene, de neputinţă. El se sperie de noutate, de violentare 
a formelor deja create pe care le imită în exces. Se sperie 
de Natura care, în creaţie continuă, îşi încearcă puterile. 
El  nu înţelege şi  nu învaţă nimic de la Natura care „cu 
aceleaşi degete imaculate frământă şi excrementele, des-
chide şi buzele impalpabile ale fl orilor, desface şi genele 
de argint ale stelelor albe”, pentru că el  are „mintea calică 
şi strânsă ca o găleată”. Departe de adevărurile simple ale 
naturii, scriitorul mediocru cade în trivialitate. Pamfl etarul 
denunţă trădarea cuvântului tocmai de către cei care ar tre-
bui să-l slujească cu umilinţă  şi trudă, abdicarea ruşinoasă 
de la o misie sacră pentru o mediocritate ucigătoare, dar 
profi tabilă, pentru vieţuirea în „cloacă”, impostura vino-
vată şi trufi a. Pe toţi scriitorii mediocri cu mintea scăzută 
şi ramolită pamfl etarul îi coboară în rândul bovinelor. 

„Trebuie înjugaţi la viaţă domnii scriitori şi purtaţi 
energic, în numele artei care-i ignoră, pe brazdele mari ale 
lumii. Până nu-şi vor rupe genunchii, nu-şi vor beli frun-
tea de pământ şi piatră, până nu-şi vor îngropa picioarele 
în ţărână, ei nu vor putea înţelege, din cafenea şi berărie, 
unde se confundă cu chelnerii adormiţi pe picioare, nici 
viaţa şi nici moartea.” Ironia subţire e evidentă: în urma 
unui astfel de tratament înjositor, dar necesar, nimeni nu 
se aşteaptă ca din bovine să iasă vreun scriitor de talent. 
Tagma scriitoricească, legănată în dulce mediocritate şi 
lene, îi apare pamfl etarului ca o curte de orătănii gălăgioa-
se, halucinante şi epileptice, cuprinse de o streche ciudată. 
„Văzându-se cu aripi, se cred şi înaripate. Ce zarvă, ce 
cucurigu, ce cutcudac!” (Pentru glorie şi franci)                    

Unii scriitori români suferă de o ciudată boală: aca-
demoree şi vor să fi e încununaţi cu lauri. În absenţa bunu-
lui simţ „ei îşi aduc volumele cu căruţa la Academie, pun 
prieteniile în mişcare, fac atâtea vizite, atâtea plecăciuni 
şi metanii, aprind atâtea lumânări!” în speranţa că li se va 
acorda nemurirea prin vot măsluit. Ameţiţi de „gigantice 
fumuri”, îşi cântăresc opera de grafomani cu kilogramul 
şi o măsoară cu metrul şi vor să fi e recunoscuţi ofi cial ca 
mari scriitori cu „greutate” în literatura română. Sunt de-
parte de a înţelege că nu e o mândrie calitatea de scriitor, 
ci o „dumnezeiască suferinţă”.                

Unul din mulţii bolnavi de „academoree” e poetul 
Radu Rosetti, care, luându-şi fantasmagoriile drept reali-
tăţi, se crede cel mai mare poet al ţării. Maliţios, pamfl eta-
rul îi înjunghie reputaţia de două parale şi îl prezintă gol, 
în toată mizeria. Mărturiseşte cu falsă simpatie că îl  cu-
noaşte pe poet „de pe când semăna leit cu Francois Cop-
pee şi ieşea cu părul lung şi retezat orizontal pe pîrţag” 
(Procesul Rosetti-Stere).          

Sancţionat pentru imitaţie, lipsă de nerv şi fumuri 
aristocratice, poetul, care s-a trezit încununat cu saladă, 
reacţionează disproporţionat, căzând în invective şi târând 
în tribunale critica pentru infamia de a-l fi  suprimat dintre 
gloriile literaturii române. Se socoteşte victima unui com-
plot universal urzit de forţe obscure, demoniace. Orice 
adevăr poate primi poetul, numai pe acela, crud, că nu are 
talent, nu. Este victima unei vanităţi înţepate, o jucărie a 
unei iluzii otrăvite.                     

De o savoare comică „rea”, în registru aici ironic-
acid, aici grotesc, e pamfl etul Domnul Eftimiu la Paris. 
Aici tonul nu-l dă injuria, ci elogiul ironic mereu ampli-
fi cat până la exagerare şi absurd. Figura stilistică a pam-
fl etului este prin excelenţă hiperbola care îşi adaugă repe-
tiţia, antiteza, acumularea şi creşte arborescent şi înspăi-
mântător pe o substanţă metaforică. Exagerarea falsului 
elogiu se îmbină cu ironia evidentă, şi ea îngroşată. Tot 
textul vizează vanitatea scriitorului şi, implicit, demoliţia 
încă a unei glorii literare artifi cial întreţinută de Eftimiu 
însuşi şi apropiaţii săi.

Fiind vorba de o reprezentaţie teatrală a lui Victor 
Eftimiu, la Paris, naratorul se instalează în postura unui 
comentator de presă al „evenimentului” cultural la care 
a participat domnul ministru Diamandy, împreună cu în-
treg personalul Legaţiei române: „Nu se precizează dacă, 
afară de domnul Diamandy şi „întreg personalul”, a mai 
asistat cineva. De succes nici nu poate fi  vorba. A avut 
succes domnul Eftimiu la Bucureşti, unde publicul e mai 
pretenţios şi unde e cunoscut şi preţuit la valoarea-i certă, 
cum să nu aibă succes la Paris, unde nu-l cunoaşte decât 
Legaţia?…Nu înţelegem însă trădarea domnului Eftimiu, 
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care ne preferă Parisului, şi ambiţia de a fi -
gura acolo în avangardă, când în Bucureşti 

preferase o viaţă întreagă şi se simţise atât de bine în ari-
ergardă. Să fi  simţit că miroase a decadenţă şi să fi  fugit 
la Paris pentru a-şi dărui mediocritatea de care prinseseră 
de veste chiar vechii săi admiratori, bărbierii şi profesorii 
universitari?…” Umfl ând mereu falsul elogiu, prin an-
tifrază, Arghezi împinge lucrurile în umor negru. Prefă-
cuta uimire faţă de succesul inexistent al dramaturgului 
e regizată magistral. Pamfl etarul face ipoteza absurdă că 
vanitosul personaj ar dori să i se joace piesele debile pe 
toate scenele lumii, de vreme ce „ecoul succesului, trans-
mis prin telegrafi e fără fi r în ţară, ar fi  crescut cu numărul 
kilometrilor. Dacă s-a gândit la numărul locuitorilor, după 
legea că unde sunt oameni mai mulţi sunt şi proşti mai 
mulţi, domnul Eftimiu ar fi  trebuit să-şi reprezinte creaţia 
de avangardă la Londra sau la New York, nefi ind cu putin-
ţă o convocare a ambelor oraşe.”                 

Trecut prin „gherla” imaginarului arghezian e şi 
prozatorul Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti care devine 
personaj de coşmar kafkian grotesc (Ion al. Brătescu-Voi-
neşti – o jigodie literară, Iar a scris domnul Brătescu-Voi-
neşti, Ideile domnului Brătescu-Voineşti). În pamfl etul dur 
Ideile domnului Brătescu-Voineşti, Arghezi imaginează o 
metamorfozare a scriitorului treptată – de la fi inţă umană 
la o minusculă vietate acefală şi, în cele din urmă, la nimi-
cul absolut. Tonul pamfl etului pare solemn, grav, de parcă 
Arghezi ar asista fascinat la un extraordinar eveniment şti-
inţifi c de concentrare a materiei până la completa ei nean-
tizare. El experimentează, aici, ironia de temperatură rece 
a lui Swift. „Concentrarea” domnului Brătescu-Voineşti 
în scriitură este, de fapt, căderea în sterilitatea absolută, în 
bolboroseala mecanică.                  

„Domnul Brătescu-Voineşti nu este un risipitor, 
nici un dezorganizat: este un concentrator şi un sintetic, 
semănând cu radiul: un miligram extras din două sute de 
vagoane de blendă. Într-o scrisoare, domnia-sa pune ce a 
gândit zece ani şi ceea ce alţi muritori de marcă nu gân-
desc un veac întreg…Marele literar s-a oprit la stilul epis-
tolar, pe care l-a mai redus; o singură carte poştală este de 
ajuns ca să redea o supraesenţă – şi cugetarea domniei-sa-
le se îndreaptă rapid, adică încet, către timbrul poştal. Pes-
te o altă treaptă a evoluţiei, domnia-sa se va subţia până 
la cinci vocale unice, drept vocabular, şi în cele din urmă 
va bate cu degetul ca pendula şi cu talpa piciorului ritmul 
gândirii, pe scăunel. O literă va avea unsprezece mii opt 
sute douăzeci şi cinci de sensuri, şi cu cinci vocale ca nişte 
simţuri, marele prozator, dispensându-se de ceea ce vul-
gul numeşte stil, va cuprinde toată cugetarea şi expresia 
ei”(Ideile domnului Brătescu-Voineşti).                   

Metoda zoomorfi că (trimiterea la bestiarul degra-
dant) apare des cu funcţia de a dezvălui gravele carenţe 
morale şi intelectuale  ale unora dintre scriitorii rataţi, cu 
nostalgii prăpăstioase de glorie defulate în răutate, cinism, 
bădărănie, cezarism abject.                   

„Ceva ca un guzgan te aşteaptă frecându-şi nasul 
de labe pe un maldăr de tomuri. Un glas impertinent te 
supune unui interogatoriu amănunţit. E domnul Bianu, un 
burete, un fi cat gălbejit cu mustaţă, o privire rea de om cu 
lefuri multe şi conştient de nulitatea şi…zădărnicia care-l 
devoră.” (Biblioteci n-avem)                      

Custodele Bibliotecii Academiei, domnul Bianu,a 
devenit un „mic Cezar ţâfnos şi strâmt la creier”, de când 
s-a convins că n-are nici o legătură cu Verbul, cu cartea. 
Invadat de ură şi resentimente, insul împiedică accesul 
liber la cărţile Academiei, scriitorilor care slujesc cu de-
voţiune limba română. Pentru a intra în imperiul micului 
dictator îţi trebuie „paşaportul, actul de vaccin, bilet de la 
nevastă, recomandaţia gardistului etc.”- şarjează pamfl e-
tarul, exagerând ameţitor pentru a sugera absurditatea ho-
tărârilor unei minţi bolnave, invadată de spumele otrăvite 
ale neputinţei de a fi  scriitor.             

Unul dintre „păduchii culturali”, dintre „gingaşii 
paraziţi cu psihologie” este Constantin Banu, „simpaticul 
paracliser al literilor române”, „domnişoara cu barbă”, 
„pârţotina boşoroagă”, care la Viitorul patronează o ceată 
de copitate, ale căror „eforturi intelectuale le face capul 
cu piciorul”. Domnul Banu are – zice pamfl etarul în vervă 
sarcastică – „un picior foarte inteligent” şi urechi lungi. 
Inteligenţa i se concentrează la „căpriorii picioarelor”. La 
revista Flacăra care găzduieşte maculatură şi e o prelun-
gire a „bucătăriei conjugale”, domnul Banu are „un rol de 
căcănar”(Aleluia, aleluia, aleluia…, Salut, mediocritate!, 
Moravuri literare etc.) Acest scriitor închipuit, care îşi as-
cunde nulitatea îndărătul citatelor din Goethe, îi aminteş-
te pamfl etarului de „ploşniţele dintr-o catedrală măreaţă, 
care ascunse prin simbolele sculptate devorau pe la şezut 
pe credincioşii unei localităţi străine, aşezaţi în jeţuri ca 

să se roage.” (Imaginea ultimă poate că vine, involuntar, 
dintr-un poem de Rimbaud.)                        

Un personaj de bestiar ilar e fi lozoful Constantin 
Rădulescu-Motru, la ţâţa căruia suge cu o gură lacomă de 
viţel un discipol. Filozoful îngâmfat „scrie nu noi catârii, 
ci noi fi losofi i”, căci nu doar de-a surda şi-a tocit nădra-
gul pe scaunul cogitaţiunii, frecând cursurile domnilor săi 
profesori, cu diligenţă. Ca să ne puie cu botul pe labele 
sale, el se avântă cu bolovanii unui scris de furier atârnaţi 
de picioare, prin psihologie, îmbrăţişează existenţa cât şi 
inexistenţa, parcurgând neantul, devenirul, futurul – şi, să 
ne ierte Seneca – pârţ!”(Lingoarea fi lozofi lor). Pamfl eta-
rul face ipoteza absurdă că fi lozoful se va duce la Paris, 
la Bergson, „anunţându-se C.R.Limbric, fi losof” ca un 
maestru tinichigiu. Arghezi, pornit pe demoliţiune tota-
lă , atacă furibund, plasându-se însă în plină fi cţiune. Ca 

probă de mizerie intelectuală, de vid absolut, el prezintă 
pe fi lozof având pe umeri „o fesă purtată sub cilindru şi 
ochelari.”(Lingoarea fi losofi lor) Această creatură grotes-
că s-a înconjurat de belferi cu cap de muscă, nulităţi ilus-
tre care-si exercită „năduşeala ciorapului intelectual” şi se 
hrănesc, sufl ete delicate, „la oala sa de noapte.”(Belferii 
cu unul şi patru picioare)                      

Din Nicolae Iorga, pamfl etarul a făcut un perso-
naj de bolgie dantescă, fi ltrată prin mecanica urmuziană 
absurdă. Textele care-l au ca ţintă pe istoric sunt virulen-
te, ironia devine sarcasm; pe alocuri gâlgâie de un comic 
enorm; se ghiceşte bucuria pamfl etarului de  a roti ca un 
corb în jurul Molohului iorghian şi de a muşca de ici pen-
tru a pune dincolo, şi, când statura enorm caricată e gata, 
să o „blagoslovească” cu un venin nou şi mai puternic. 
Pamfl etarul brodează în teritoriul fi cţiunii pure un edifi -
ciu uriaş de invective „artistic” lucrate, pornind de la in-
cendiarul apostol al neamului Nicolae Iorga, el însuşi un 
pamfl etar redutabil, dar nu de temperatura şi sinceritatea 
lui Arghezi. Iorga e mai degrabă un satiric, el are un crez, 
luptă pentru o cauză, afi şează o morală şi e predispus, ca 
om politic, la compromis. Arghezi e un pamfl etar pur-
sânge, el cultivă violenţa de dragul violenţei, se situea-
ză deasupra oricărei morale („Totul e permis, căci nimic 
nu poate într-o minte liberă să fi e interzis.”), nu primeşte 
„maniera de a scrie fătălău”, nu acceptă compromisuri, 
nu slujeşte altceva decât arta. Istoricul iese din distileriile 
imaginarului arghezian ca un monstru narcisiac şi vani-
tos, maestru al sforăriilor, eminenţă cenuşie a calomniei 
şi turpitudinii, o „momîie academică” ahtiată după titluri, 
îngrozită să dea piept cu aerul tare al realităţii artei.                  

„Domnul Iorga se iubeşte legitim de mult, găsind, 
androgin, în sineş, cele două sexe, care stabilizează iubirea 
într-un echilibru cert…. Toată sufl area politică şi culturală 
tremură când i se ridică sprânceana şi cade-n leşinuri când 
ia cuvântul acest vultur răsfăţat al orăteniilor noastre.” „În 
curând domnia sa va fi  instalat pe acoperişul Palatului, 
deasupra ceasornicului, ca să ţie, sărbătoarea, steagul re-
gal în bătaia vântului.” (Super-omul unanim)           

Obişnuit să manevreze pe alţii şi „preferând riscu-
lui personal, la lumina tiparului, sfoara intrigii ascunse şi 
calomnia şoptită” (Un răspuns), personajul Nicolae Iorga, 
întruchipare a machiavelismului valah, e mereu hărţuit de 
pamfl etarul care l-ar vrea ieşit în arenă la luptă deschisă. 
Ar dori ca „vulturul” „să-şi scoată momâia din academii 
şi ligi şi prestigiile din naftalină” şi să dea odată şi sigur 
din pană. În lupta deschisă şi continuă se verifi că adevă-
rurile, prestigiile, puterea. Personajul însă se foloseşte de 

„rândaşi” ca să-i scrie răspunsurile, plănuie răzbunări prin 
interpuşi care agită bâta în lipsa cuvântului. „Deşi se cre-
de un polemist de temut, cu limba vâlvătaie”, personajul 
Nicolae Iorga nu e polemist decât în absenţă. Îndată ce are 
în faţă pe adversar, „arcul i se înmoaie, săgeata se sfarmă 
ca o macaroană, iarba nu ia foc şi fi erul d-sale de caute-
rizat oamenii cu o crestătură infamantă pe frunte trebuie 
roşit cu chibritul.” (idem). „Cocoşul” naţiunii e îndrumat 
să înveţe din Bilete de papagal că pamfl etul nu e insultă 
brută, nu e mahalagism. Pamfl etul pretinde inteligenţă, 
coerenţă, sinceritate, incisivitate, concentrare, violenţă 
expresivă, corectitudine. În lupta pamfl etară nu dai ca 
să scapi. Împăcarea şi compromisul sunt excluse, fi indcă 
pamfl etul bun   îşi desfi inţează obiectul în întregime. Iorga 
însă e omul vicleniilor, al culiselor, al               aranja-
mentelor interesate. El insultă şi se împacă, „ori cheamă 
la judecată pe gazetarul care s-a îndoit de lumina d-sale 
orbitoare, niţel mucegăită, şi cere să i se facă scuze şi să 
fi e recunoscut în instanţă.”(idem) Insulta în paginile Bi-
letelor de papagal este artă, arta de a spurca frumos; ea 
nu va fi  urmată niciodată de retractarea celor afi rmate, de 
împăcarea cu victima, de justifi cări penibile, de amabili-
tăţi prefăcute şi sterile. Consecvenţa de ton şi temperatura 
sincerităţii în lupta pamfl etară sunt esenţiale. Nicolae Ior-
ga crede că-l poate umili şi îngenunchea pe pamfl etar, în 
sfârşit, printr-un răspuns tăios, scriind: Un Fra Angelico 
român: T. Arghezi, în care, printre altele, recunoaşte, deşi 
recunoaşterea sună ca o scuză, că poetul e „cel mai agre-
siv dintre pamfl etarii care nu cruţă nimic, om sau idei.” 
Replica pamfl etarului e usturătoare: 

„Într-adevăr, domnul Iorga s-o fi  aşteptat după ce 
a opărit trandafi rii cu o mie de căldări de lături, să punem 
stihar de atlaz alb şi să sosim cu cădelniţi aprinse şi cu 
mătăuzul scufundat în apă de lavandă.”(idem) În loc de o 
asemenea reacţie umilitoare, Arghezi se ridică mândru şi 
necruţător dând lecţii despre estetica pamfl etului adversa-
rului său şi apoi reia atacurile cu şi mai multă îndârjire: 

„Angajat într-o împrejurare precisă, domnul Iorga 
dovedeşte mai mult: necinste şi neputinţă. Nici o idee, nici 
o imagine, nici acele două, trei cuvinte împărechiate, care 
colaborează la satisfacţia estetică /…/.Adevărul e alternat 
cu minciuna conştientă şi cu falsul voit, puse alături şi în 
balansare, ca să câştige din realităţile diminuate o culoare 
de autenticitate. Istoricul n-are conştiinţă. Pedagogul e în 
toată întinderea moralului un imoral disolut. Rectorul nu 
se deosebeşte de martorul care jură cu mâna pe cruce că 
recunoaşte în concurentul său un asasin. Fostul prim-mi-
nistru are complexiunea tâlhărească. Din capul putred şi 
din ciuperca inimii până-n tălpi, în pasul cărora, pe mar-
mura paraclisului, auzul recunoaşte călcătura, parcă înă-
buşită, a spărgătorului de altare, făţarnicul mentor e un ci-
nic al cheilor sufl eteşti şi al chivotelor forţate.” (ibidem)                

Istoricul, al cărui geniu „rezidă în mahala” de vre-
me ce „opăreşte trandafi rii cu o mie de căldări de lături”, 
„şi în neputinţă, căci vrând să construiască o sferă iese o 
lipie”, a stârnit deseori umoarea neagră a pamfl etarului. 
Îl vom regăsi în Tablete din Ţara de Kuty în ipostaza Sa-
vantului, alături de personajele groteşti din tabletele Pre-
zidenta, Mya Lak, Ministrul, Organizare, Finanţe, Om şi 
om, Învăţământul şi literatura etc. În Tablete din Ţara de 
Kuty, personajul evoluează în planul fi cţiunii. Accentele 
pamfl etare rămân, însă ele par „îndulcite” de prezenţa în 
surdină a comicului şi absurdului.              

Marele Savant din Ţara de Kuty este o fi cţiune cari-
cată în linii groase, groteşti; în el Arghezi denunţă vanitatea 
găunoasă, imperialismul nociv al eului, impostura agresi-
vă într-un cuvânt, toate „fericirile” efemere cu care demo-
nul răului şi al corupţiei poate prosti un om. Slăbiciunile 
Savantului faţă de gloria clipei, pentru care îşi cheltuise 
fabuloasele energii, zgomotul asurzitor întreţinut în jurul 
propriei fi inţe, sensibilizarea exagerată la linguşeală şi 
servilism, sunt pe rând scoase la iveală în vârful peniţei 
muiate în acizi tari, corosivi. Marele Savant, specializat 
în ştiinţa infailibilă numită ironic cevacumva “despre care 
nimeni nu ştia nimic, şi în cevacumva nu puteam să fi u 
controlat”, pare mai curând o marionetă de dimensiuni 
apocaliptice pusă în mişcare de un egoism bolnav, aca-
parator. Narcisismul zgomotos ascunde, inabil, golul inte-
rior. Cele mai neînsemnate amănunte din existenţa privată 
sau publică sunt ridicate la importanţa unor evenimente 
istorice, cosmice chiar. Biata fi inţă umană ajunge să se 
închipuie, în orbirea egolatră, centrul lumii. Dacă oamenii 
de rând nu-i hrănesc orgoliul şi vanitatea, atunci perso-
najul stăpânit de o astfel de boală cerşeşte recunoaşterea 
publică a imposturii sale sau, devenit agresiv, şi-o impune 
abuziv ori pe faţă. El speculează ignoranţa şi teama celor 
din jur, după cum ştie să speculeze speranţele şi candoarea 
acestora . El intimidează prin îndrăzneală neruşinată, prin 
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zbierăte şi demagogie: 
“La o intenţie de controversă, începeam numai-

decât să zbier şi se aduna lumea.      
-Se poate, întrebam eu, să fi e înfruntată, în persoa-

na mea, ştiinţa indiscutabilă şi fără precedent a lui ceva-
cumva?       

-Nu se poate! Răspundeau vameşii şi cărturarii şi 
fariseii. E o nelegiuire.                   

-Nu sunt eu împăratul savanţilor? întrebam eu.     
-Ba da ! eşti împăratul tuturor savanţilor.                        
-Am lăsat eu să-mi crească barba fără motiv?       
-Nu se poate să-ţi fi  lăsat barba să crească fără mo-

tiv, răspundeau oamenii de ordine şi de autoritate.         
-Un obraznic a trecut şi s-a strâmbat la mine. Oare 

el n-a jignit în mine Tablele Legii, Decalogul, Constituţia, 
şi Stindardul?“ (Tablete din Ţara de Kuty)                

Arghezi îşi împinge pas cu pas personajul în ridi-
colul absolut. Pentru marele savant orice elogiu e insufi ci-
ent:“ Ca să aprinzi o ţigară poate că e de ajuns un chibrit. 
Pentru o pădure e nevoie însă de un incendiu>”(idem). În 
goana după elogii servile, personajul, grijuliu să-şi ascun-
dă goliciunea intelectuală, forţează absurdul:

“ Se poate zice despre mine, când îmi sufl u nasul, 
că mi l-am sufl at? am întrebat.                  

-Vai de mine! Răspundea fi ecare. Tu când îţi sufl i 
nasul faci lumină şi se coc piersicile, Doamne!              

Nu am iertat nici o aluzie şi nici o dovadă de res-
pect parţial. De câte ori cineva nu mi-a lins galoşul întreg 
şi nu mi-a sărutat răzătoarea de noroi de  la uşe de jur 
împrejur, l-am înfi erat. Aşa să piară necredincioşii ca pul-
berea şi ca pleava.” (idem)              

Prostia cosmică a Marelui Savant e agresivă şi 
se conjugă cu dispreţul dictatorial faţă de semeni. El îşi 
procură plăceri umilindu-i sadic, tratându-i de la înălţi-
mea, prin nimic justifi cată moral ori profesional, a unui 
Dumnezeu cuprins de delirul omniscienţei. Pentru că nu 
mai are nici o măsură şi ispita demonică îl ţine în mreajă, 
marele Savant îndrăzneşte să se închipuie mai mare decât 
Dumnezeul cel adevărat:

„ Am discutat într-o zi cu Dumnezeu, despre care 
se pretindea că e mai mare decât mine. Ce decepţie! Nu 
ştia lista urmaşilor lui Papură-Vodă şi nu auzise de Plezni-
lă. I-am făcut o lecţie, pe care s-o pomenească. S-a fi  jucat 
el cu alţii… »(ibidem)                       

Finalmente, personajul e cuprins de frenezia nar-
cisiacă. În termeni biblici, el ni se prezintă ca o colosală 
forţă a prostiei şi imposturii fără leac:

” Păziţi-vă, că sunt etern şi nu veţi scăpa de fl eoaca 
mea în veac.”(ibidem)            

S-ar putea crede, că subteran, în Marele Savant, 
pamfl etarul s-a proiectat pe sine, căci şi pe el l-a stăpânit 
dispreţul faţă de bestia umană ori faţă de pascaliana trestie 
gânditoare; şi el şi-a chinuit victimele, chiar fi ctive, cu 
plăcere sadică; după anumite păreri, şi el a fost încercat de 
demonia puterii şi de porniri dictatoriale asupra semeni-
lor. Diferenţa constă în faptul că la Arghezi  toate acestea 
vin dintr-o psihologie complexă, asumată artistic, în timp 
ce la personajul său sunt concretizări ale prostiei şi impos-
turii unui eu profund corupt.            

Această faună imundă, agitată de vanităţi scanda-
loase, muncită de toate iluziile deşertăciunilor lumeşti, în 
care maţul a devenit organ intelectual - undeva Arghezi, 
prin reducţie absurdă, nota că orice glorie incontestabilă e 
în defi nitiv „un sac cu maţe peste care s-a suit un burduf cu 
circumvoluţiuni cerebrale” (Capşa şi capşismul), adunată 
în puşcărie, oferă una dintre cele mai atroce viziuni despre 
nimicnicia lumii, despre om – „personaj gogoneţ şi nul”, 
în Repetiţia-Generală-a-Apocalipsei-fără-de –Sfârşit. O 
lume de stârpituri, de copii corupte, de creaturi breugelie-
ne, care spurcă tot ce ating, şi care, în loc să piară, odrăs-
leşte halucinant într-un coit neistovit, mereu defectuos.                

„Ce pot eu să cred despre directorii şi redactorii 
unei gazete care pot lua orice lucru în deşert? Că, soţi, 
ei îşi vând nevestele?  Că, părinţi, îşi violează copilele? 
Că, idealişti şi creştini, se masturbează înaintea icoanei 
Născătoarei de Dumnezeu, sau că-şi astâmpără luxuria în 
mormântul maicii lor?” (Cultură şi ortodoxie)                    

Omul înzestrat cu „scuipat mult şi o limbă la dis-
creţie, ca să spârcâie şi să lingă”, îşi va duce chiar şi în 
recluziune, ca pe nişte odoare de preţ, viciile scârnave. Ar 
fi  de aşteptat ca în singurătatea puşcăriei sau a mănăstirii 
bestia umană să caute drumul în reculegere şi smerenie, 
către umanitatea adevărată; să se lepede de purulenţa mo-
rală şi, chinuindu-se, să spere într-o resurecţie. Însă el se 
autocondamnă, voluptuos, la degradarea continuă, căci 
esenţa lui e coruptă.

Bolgia argheziană, în care se zvârcolesc, fericiţi, 
avortonii, schilozii morali, „căzăturile”, lichelele soioa-

se, pupincuriştii, trăitorii în murdărie şi pâră, închinătorii 
Iudei etc., e cu mult mai înspăimântătoare decât bolgia 
dantescă. În „zmârcul” arghezian ajung fi inţe subumane 
care se înrudesc, cum s-a văzut, cu zoologia joasă, cu oro-
rile Creaţiunii. În zmârcul arghezian colcăie creaturi cu 
statut incert, oribile şi ca alcătuire materială şi ca ipoteze 
spirituale şi morale. Damnaţii din infernul lui Dante aveau 
o anume măreţie tragică. Damnaţilor arghezieni li se re-
fuză calitatea umană chiar şi în păcat, deci şi aura tragică. 
Aşa sunt puşcăriaşii proveniţi dintre condeierii evocaţi în 
Poarta neagră: o adunătură hilară de obiecte şi mecanis-
me dereglate amintind vag de oameni.             

„Personaje tamponate de coada unui tren de marfă 
abjectă, născute în cârciumă, căzute dintr-o ladă ambula-
torie de gunoaie, stârpituri poetice, tocite, linguri vechi 
de lemn literare, vase greţoase, cu un zmârc de conţinut 
artistic pe fund. Un ibric soios purtător de barbă, o dami-
geană cu ochelari, etichetată bombastic. Avem sensaţia că 
suntem purtaţi, legaţi, fără să ne putem degaja, pe o căruţă 
cu imondice, către un depou de fecale comun. Un miros 
va face explozie din butoiul cu noroaie grase, când i se 
va scoate astupuşul anal./…/Fiinţe fără creier, ca dopurile 
de plută, fără trup întreg, avortoni, schilozi. Unuia scund, 
cu gură de englezoaică bătrână, contractată într-un surâs 
permanent, i se cocoşează între doi ochi cu pleoape de 
găină, un nas de care ai vrea să tragi ca de mânerul unui 
sertar cu şoareci. E autor delicat de feminităţi palpitante 
şi dezleagă într-o limbă odioasă problemele sufl eteşti din 
căsătoriile alambicate.         

Altuia i s-a lipit jgheabul gurii de barbă, prin rariş-
tea căreia se văd ca prin zăbrele, conturele unui cap sărac 
de materiale. Glasul lui cloceşte lung până să sune, şi se 
arată ca din paie şi ţoale, tărăgănat sufl eteşte. E stricat de 
lecturi nemestecate, izmenit cu sinceritate ca un pelerin 
învăţat să mănânce din mirosul bucătăriei /…/ E critic de 
artă şi nuvelist ./…./ Altul e lung ca o sfoară, de care spân-
zură o păreche de ghete cu jambiere, - şi înnodate în trei 
– patru locuri moi. Merge sucit/…/. O cuvântare neînţe-
leasă, bâlbâită/…./. E critic dramatic şi Don Juan artistic, 
are puncte de vedere şi…cfoncepţii.”(Comunitate, Poarta 
neagră)         

Orice încercare de a-l ridica pe omul „căzut” din 
scârnă, din zdrenţe şi bube, din cloaca în care se complace 
bucuros în mediocritatea lui, dă greş. El este impermeabil 
la lucrarea Binelui, Frumosului, Adevărului. Este opac la 
încercarea spiritului de a-l lumina lăuntric. Pentru o astfel 
de creatură sacrifi ciul lui Iisus a fost zadarnic. Arghezi îi 
dă un nume: Neomul. Neomul e în întregime corupt, căzut 
în zoologicul infernal şi a-l compara cu porcul, cu măga-
rul, cu şarpele – înseamnă a jigni şi porcul, şi măgarul şi 
şarpele, fi indcă animalul nu iese din personalitatea lui, ră-
mânând identic cu el însuşi. Numai neomul îşi perverteşte 
fi rea şi poartă câte cinci obrăzare suprapuse. 

„Nu e şarpe omul cu chibzuiala piezişe, dar pe fu-
riş – e om, om ce numai se despoaie ca şarpele. Uită-te 
la el: pielea i s-a zbârcit şi joacă pe hârca uscată, ca un 
ciorap lăbărţat, cârpit în găurile strâmbe. Îi bate pleoapa 
vânătă pe care-o atinge cinstita-ţi căutătură. Îi tremură bu-
zele crăpate de-o ciudă fi erbinte, îi arde urechea şi-i ţiuie 
conştiinţa. Eşti milostiv şi blajin: bunătatea ta îl face bol-
nav. Ar fi  vrut să rămâie mai bine unde l-ai găsit zăcând, 
să-mbuce ciorile din el şi să nu le poată goni cu braţul 
obosit, - şi te urăşte pentru că l-ai iubit.” (Omul – om şi 
neomul).               

Pamfl etarul îl va asocia cu miazmele, putreziciu-
nea, viermele, ploşniţa, ciupercile veninoase şi fi erea ză-
mislite de natură „într-o zi de fantezie ironică.”          

Neomul s-a lepădat de umanitate, e o „căzătură” 
abjectă, trăitoare din murdărie şi confundându-se cu ea. El 
e năpârca netrebnică înmulţită fraudulos şi halucinant, in-
festând existenţa, schimbându-şi cameleonic obrăzarele.             

„Năpârcă ţi-e numele colectiv, omule netrebnic, 
repetat în feţe multe de la şarpele spân la şarpele fl ocos, 
de la vierme la râmă, muşiţă, larvă şi lindin. Ce dulce te 
apropii şi ce surâsuri îţi dilată guriţa, ţie, celui cu ochelari 
de urechi, care ţi-ai făcut un cap de copil idiot la patruzeci 
de ani, eczematos, zgâit în două lentile de miop. Ce dulce 
şi ce cald eşti, când vrei să minţi, şi ce plină ţi-e emoţia de 
admiraţie şi de citate, una din năpârci.”( Năpârca)           

Alternând când gingăşia prefăcută, când scârba 
de a purta bisturiul pamfl etar tot mai adânc în gangrena 
care a cuprins moralul şi hoitul neomului, când pornirea 
de a-l distruge, Arghezi îi dezvăluie, parcă prin procedee 
de magie neagră, alcătuirea teratologică. Omul netrebnic, 
neomul, fi gurat iniţial prin năpârcă, are de fapt în fi rea 
lui încălecate monstruos mai multe jivine: „…şi dihorul, 
şi hiena, şi un păduche.” E un monstru cu capete multe, 

hidoase ca în reprezentările din basme ale 
forţelor malefi ce. Se umfl ă, creşte, se înalţă 
pe aspirările celor doborâţi cu vicleşuguri. Are căutătura 
pizmaş-otrăvită, îmbrăţişarea tâlhărească, sărutul scârnav; 
e Iudă. Pamfl etarul îl denunţă, într-un limbaj crud, despu-
indu-l de aparenţele strălucitoare sub care se ascunde Îl 
dibuie cu biciul şi briciul în nulitatea profi toare, în lichea-
ua abjectă, în impostorul trufaş şi agresiv.       

„…ai dus ghizdanul unui învăţat, i-ai răbdat scui-
patul şi piciorul, i-ai supt guturaiul din batistă, şi adunân-
du-i peticele dintr-un ungher, care purtau din fi inţa lui o 
ştersătură, le-ai pus în rame de bronz, ca să-i fl atezi va-
nitatea şi să afl e că şi ce aruncă din el îţi era scump. L-ai 
hoţit şi l-ai tâlhărit fără să ştie, ai adunat avere şi-i mai 
mulgi şi astăzi mormântul.”(idem)    

Dibuit şi denunţat de neiertătorul pamfl etar, omul-
năpârcă ar vrea să scape de pedeapsă, de frânghia încolă-
cită pe coadă şi pe gâtlej, de strălucirea briciului prin faţa 
ochilor, de vitriolul cuvântului osânditor. Şi ar dori chiar 
execuţia rapidă, dar pamfl etarul sadic i-o refuză:

„ Cauţi în van să scapi de frânghia lui ( a timpului, 
n. n.) care-ţi înnoadă coada şi-ţi curmă gâtlejul. Nu mai 
e mult şi ai să dansezi în văzduh, în luptă cu ştreangul. 
Eşti în convulsia fi nală: o singură şi ultimă bucurie nu pot 
să ţi-o dau, că, scuturat în mădulări, vei încerca spasmul 
fericit al tuturor spânzuraţilor.”(ibidem)               

Un monstru apocaliptic în năruire e acela evocat 
în pamfl etul Baroane. Ilustrând o vreme, prin impostură 
grosolană, teroarea meşteşugită a unei fi are coborâtă din 
apocalipsă, de îndată ce o primejdie de moarte l-a împre-
surat, căci timpul nu-l mai rabdă, creatura spăimoasă e 
dezpieliţată şi silită a-şi arăta mizeria. Bravura de afi ş cu 
funcţionalităţi războinice e masca penibilă  a „unei putu-
roase laşităţi”. „Măreţia tembelă, aroganţa, sălbăticia, lă-
comia tantalică, ascundeau un „personaj gogoneţ şi nul”, 
o „căzătură”. Conceput sub forma unei scrisori deschise 
adresate unui baron de neam străin ( în realitatea tragică a 
ţării  acesta a fost identifi cat cu baronul Manfred von Kil-
linger, trimisul Germaniei din timpul unuia dintre cei mai 
odioşi impostori ai istoriei), pamfl etul e o dezlănţuire de 
diatribe incendiare. Nu e exprimată aici doar disperarea 
unui om care îşi varsă amarul în blesteme teribile, ci dis-
perarea unui popor căzut într-un ceas cumplit al istoriei, 
sub fascinaţia neagră a imposturii. Textul, stilistic, impe-
cabil şi de o frumuseţe toxică, conţine, concentrată un fel 
de istorie a creşterii şi descreşterii abjecţiei umane. Cu un 
statut incert, făptura teratologică e imaginată într-o criză 
de năpârlire:                  

„Ce semeţ erai odinioară, dragul meu, de n-ai mai 
fi  fost. Şi ce mojic! ce mitocan! Ce bădăran! Nu te mai 
recunosc. Parcă în hainele tale a intrat alt om şi parcă ce-
lălalt a plecat în pielea goală, pe undeva, prin ceruri ori 
în iad                         

Botul nu-ţi mai e aşa de gros, fălcile ţi-s mai puţin 
dolofane şi ai început, Doamne!, să şi surâzi. Cu buzele 
alea groase, şterse de unsoare. Ceafa ţi s-a mai tras, guşa 
s-a mai moderat, burta caută un relief mai apropiat de spi-
nare. Nici părţile dindărăt nu sunt atât de expresiv domi-
nante, dedesubtul croielii scurte.”(Baroane)         

Înstăpânit peste ţară, omul devine năpârcă, şi hie-
nă, şi dihor. Pângăreşte tot ce atinge:           

„Mi-ai împuţit salteaua pe care te-am culcat, mi-ai 
murdărit apa din care ai băut şi cu care te-ai spălat. Pi-
cioarele tale se scăldau în Olt, şi mirosea până la Calafat, 
nobilă spurcăciune.”(idem)

În imaginarul arghezian „spurcăciunea” creşte 
apocaliptic:            

„Mocirlă şi bale rămân după tine în munţi şi secetă 
galbenă pustie în şes. Şi din toate păsările cântătoare, îmi 
laşi cârdurile de ciori.”(ibidem)          

Dar tot în imaginarul arghezian monstrul apoca-
liptic va fi  petrecut prin „gherlă”, de unde va ieşi, prin 
reducţie bruscă, „o căzătură”, un penibil şoarece. Procesul 
descreşterii teribilei creaturi e descris cu minuţie. Groaza 
se dizolvă într-un hohot de râs  eliberator:     

„Te-ai cam subţiat şi învineţit. Obrazul ţi-a întrat în 
gură, gulerul ţi-a căzut pe gât ca un cerc de putină uscată. 
Dacă te mai usuci niţel, o să-ţi adune doagele de pe jos. 
Ce fl oacă plouată-n capul tău! Ce mustaţă pleoştită!  Ce 
ochi fl eşcăiţi! Parcă eşti un şoarece, scos din apă fi artă, de 
coadă, Baroane…”(ibidem)      

Prin „gherla” imaginarului arghezian au trecut 
mulţi contemporani. Numărul lor e legiune. Cei mai mulţi 
au devenit personajele Repetiţiei-Generale-a-Apocalip-
sei-fără-de-Şfârşit. 

Ion TUDOR IOVIAN
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       Ravensbrück este un nume dureros de sonor, 
cu trimiteri directe la perioada nefastă a celui de-Al 
Doilea Război Mondial, când exterminarea evreilor 
devenise o practică aproape la vedere. Scriitorul 
suedez, Steve Sem-Sandberg leagă acest loc de 
tragica poveste a Milenei Jesenská, devenită o fi gură 
exponenţială a suferinţelor și umilinţelor îndurate în 
lagărul de femei de la Ravensbrück. Dacă până nu 
demult, Milena Jesenská era, în genere, cunoscută 
doar ca iubita efemeră a lui Franz Kafka, acum Steve 
Sem-Sandberg îi conferă, în recentul său roman, 
Ravensbrück (Humanitas Fiction, București, 2009, 
traducere din suedeză și note de  Liliana Donose 
Samuelsson), o aură nouă, puţin sau deloc știută.
       În ceea ce-l privește pe Steve Sem-Sandberg, 
trebuie menţionat că este un scriitor, jurnalist și 
eseist suedez, născut la Oslo, în 1958. În prezent 
locuiește, alternativ, la Viena și la Stockholm, după 
ce a locuit cinci ani la Praga, perioadă în care s-a 
familiarizat cu atmosfera orașului și s-a documentat 
în vederea redactării romanului Ravensbrück. Încă 
de la primul său roman, De ansiktslösa (Omul fără 
chip, 1987), a intrat în atenţia criticii literare suedeze, 
care a recunoscut în el una dintre cele mai percutante 
voci ale generaţiei sale. Printre alte scrieri ale sale 
se numără Theres (1996), Allt förgängligt är bara 
en bild (Doar imaginea rămâne, 1999), Härifrån till 
allmänningen (De aici la bunul comun, 2005), De 
fattiga i Lodz (Năpăstuiţii din Lodz, 2009).       
       Antrenant și elocvent pentru imaginea unei 
Europe Centrale intrată în plină destrămare social-
istorică, romanul lui Steve Sem-Sandberg uzează de 
o scriitură compozită, la mai multe nivele. Pe lângă 
aportul, bine dozat, de fi cţiune, autorul recurge la 
citate ilustrative din articolele Milenei Jesenská, 
ancorând povestea într-o zonă a unui real fragil, intuit și, din acest motiv, cu atât mai pregnant. Subscriem, 
așadar, în acest punct, la opinia critică a Gabrielei 
Melinescu, bună cunoscătoare a literaturii suedeze, 
care identifi că o contopire a prozatorului, reporterului și poetului Steve Sem-Sandberg în construcţia epică 
a acestui roman.
       În scrierea cărţii, autorul recurge, în primul rând, 
la documentul scris și, mai ales, la articolele Milenei 
Jesenská din timpul fructuoaselor sale colaborări 
la ziarele vremii. Foarte adeseori, autorul citează 
din aceste articole care, la rândul lor, formează un 
discurs paralel, singular, ce curge la fel de trepidant, 
apropiind cititorul de spaţiul spiritual al unei jurnaliste 
îndrăzneţe, aprigă militantă pentru libertatea umană. 
Steve Sem-Sandberg practică, în acest roman, o 
scriitură alternativă, cu rafale de trecut în pasta 
unui prezent gelatinos, din care Milena nu reușea să 
evadeze cu nici un chip. Singura ei modalitate de a-și 
exprima libertatea rămânea forţa interioară cu care 
înfrunta o realitate întru totul ostilă, dedicându-și 
eforturile, într-un elan de generozitate și toleranţă, 
tuturor celor în nevoie.
       În ceea ce privește biografi a Milenei, autorul 
încearcă să o reconstituie în complexitatea și frustul 
ei adevăr. Mama Milenei moare după o îndelungă 
suferinţă, pe care o suportase ţintuită în pat. De aceea, 
această imagine cu mama bolnavă într-o cameră 
apăsătoare pe al cărei perete trona un crucifi x vechi 
de lemn, aruncând asupra încăperii aerul damnării 
ireversibile, devenise, peste timp, o amintire pe cât 
de vie, pe atât de obsedantă. Pe de altă parte, un tată 
adânc ancorat în viaţa mondenă a orașului Praga, 
cu statutul respectabil al unui reputat stomatolog, 
cu ieșiri dese la restaurant, excursii și numeroase 
relaţii amoroase. Prin urmare, cu cât mama Milenei 
se stingea, cu atât tatăl trăia o vitalitate și o virilitate 

debordante. Poate și din acest motiv, relaţia cu tatăl 
este permanent tensionată.
       Milena se va dovedi, la rândul ei, un copil 
năzdrăvan, incomod, o adolescentă rebelă, care 
cheltuiește foarte mulţi bani de pe contul tatălui, fură, 
frecventează cercuri care îi sunt interzise, rămâne 
însărcinată, într-un cuvânt, își înfruntă cu obstinaţie 
tatăl și societatea aceea snoabă în care el se învârtea. 
În urma afrontului vizibil al Milenei, tatăl o internează 
în sanatoriul de boli mintale, înainte de a împlini 21 
de ani, tocmai fi indcă se îndrăgostise de logicianul 
Ernst Polak, intelectual de origine germană. După 
repetate încercări, Ernst Polak o va elibera pe Milena 
cu care se va și căsători, însă condiţia impusă de tatăl 
autoritar este ca tânăra pereche să părăsească orașul, 
plecând la Viena. Șederea în capitala austriacă nu 
este de bun augur pentru Milena, situaţia fi nanciară 
în care se găsea aruncând-o într-un derizoriu la limita 
supravieţuirii. 
     În acest sens, autorul notează: ,,Ca să lucrezi 
ca hamal, trebuie mai întâi de toate să cunoști arta 
de a te umili. Este necesar să te plasezi în așa fel 
încât privirea călătorului, fi e a celui abia sosit, fi e a 
celui gata de plecare, să pice exact pe tine, după care 
trebuie să-i întâmpini cu un zâmbet sau un gest servil 
teama sau dispreţul ce i se trezesc de îndată ce dă 
cu ochii de făptura ta… Erau perioade când Milena 
Jesenská făcea luni în șir pe hamalul în Gara de Vest 
din Viena, Westbahnhof.” (p. 65).  Realităţile acelei 
Viene sunt surprinse și prin prisma jurnalistei Milena 
Jesenská, ce înregistrează, în articolele sale, impresii și imagini dintre cele mai elocvente. ,,…peronul e 
inundat de femei zguduite de atacuri de tuse răgușită, 
bărbaţi amărâţi, nebărbieriţi, purtând pe umeri raniţe 
sau saci. Sute de oameni sosesc să facă rost de câte 
ceva: puţin lapte, puţină pâine sau câţiva cartofi .” (p. 
66). În acest interval vienez va coresponda cu Franz 
Kafka, va efectua traduceri și va scrie articole pentru 
a se întreţine.
       Revenind la Praga și după divorţul de Polak, 
Milena reia relaţiile cu tatăl ei și continuă să practice 
jurnalismul, colaborând la importante ziare din oraș. 
Se întâlnește cu tânărul arhitect Jaromir Krejkar și se 
va căsători cu acesta, având împreună o fi ică, Jana. 
Însă un accident cu grave consecinţe îi va afecta un 
picior cu care va șchiopăta pe tot restul vieţii. Fiind 
acum bolnavă și o perioadă dependentă de morfi nă, 

Milena nu mai putea fi  o prezenţă comodă și va fi , 
pentru a doua oară, abandonată de soţ. Însă, în ciuda 
unei sănătăţi precare, a unei situaţii fi nanciare la fel 
de fragile și cu un copil pe cap de care nu reușește 
întotdeauna să se ocupe la modul responsabil, această 
femeie nu renunţă să ducă o aprigă luptă împotriva 
răului și a nedreptăţii sociale. Va fi  prinsă și trimisă, 
ca deţinut politic, la Ravensbrück, unde va și muri 
în 1945.
       Pe lângă această evoluţie epică lineară a eroinei 
sale, Steve Sem-Sandberg propune unei minuţioase 
analize o serie de alte aspecte ce compun un portret 
complex și complicat al acestei femei moderne, de 
o tenacitate impresionantă.. Cartea recompune un 
univers de mari tulburări sociale și istorice, aducând 
în prim plan artiști, ziariști, intelectuali de marcă ai 
epocii respective, prietene ale Milenei, oameni cu 
care, într-un fel sau altul, aceasta interacţionează, 
femei pe care le întâlnește în lagăr, imaginea 
de ansamblu a acestei lumi eterogene fi ind una 
copleșitoare. De asemenea, de o rezonanţă aparte 
sunt scenele petrecute în lagărul de la Ravensbrück, 
pe care Milena le înregistrează cu ochi iscoditor 
de jurnalist și îndrăzneala-i specifi că. Ravensbrück 
devine, așadar, o carte de fi cţiune ce își sprijină 
tentaculele epice pe o realitate istorică încă sensibilă 
la orice examinare de rutină. Iar biografi a Milenei 
Jesenská, aplicată pe fundalul unei duble asedieri, 
morale și sociale, este de un fascinant efect.
       Înţelegem astfel și mai bine premiile și 
nominalizările pe care acest roman le-a obţinut, Steve 
Sem-Sandberg fi ind primul laureat al Premiului Marin 
Sorescu, acordat de Institutul Cultural Român din 
Stockholm, în 2007. În plus, romanul Ravensbrück 
a fost nominalizat la Premiul August în 2003 și la 
Premiul pentru Literatură al Consiliului Nordic, în 
2004. Avem de-a face, așadar, cu un scriitor de o 
reală prestanţă literară, nu doar între hotarele ţării 
sale, ci și peste graniţe.

Monica GROSU

Cartea 

străină Ravensbrück sau umilinţa de a fi om

 Sentiment BrâncuşiSentiment Brâncuşi

Noi locuim cu toţii o pasăre măiastră
Şi zi de zi noi suntem de aripi colindaţi
Când ne topim pe dimensiunea albastră
De marile etape consumaţi.

Un sentiment brâncuşi prin timpuri săgetează
Genealogia noastră de arbore sorin,
Ori pasărea măiastră de-a lungu-i înserează
Şi sentimentu-acesta noi astfel îl trăim,

Încât pe unde trecem prind să izbucnească
Pe dinăuntru aripi la pietrele de râu – 
Vom privegea ca trilul tot liber să se nască
Din mâinile noastre de aur ca din grâu.

 Seara la Hobiţa

Până târziu se aude pe sub sat
Cum dealurile curg cu faţa-n jos,
Până spre zori, când se strecoară-n somn
Încet, ca-ntr-un tărâm misterios.

Se bat copacii împrejur cu frunze,
Pe faţa ta se simte un fel de vânt :
E iarba care duce peste tot
Secretul greu al celor care sunt.

Apoi devine foşnetul mai blând,
Ca să-ţi cuprindă trupul pe deplin – 
Când urma ta se pierde în adânc,
Se luminează stelele puţin.

Nicolae DIACONU
(1947-2005)
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1. SOARELE DE METAN
Toamna lui 1947 se anunţă lungă. Cursurile 

întârzie să se deschidă. întrebări. Incertitudini. 
Nimeni nu ştie nimic precis. Ceva se întâmplă 
şi cu Frontul Democrat Universitar. Mă angajez, 
ca pedagog la o şcoală de contabili (unde mi 
se asigură şi masa), ca să fi u primit mai apoi în 
calitate de re¬porter în colectivul de redacţie al 
cotidianului Lupta Ardealu¬lui. „Suplimentul 
literar”, săptămânal, redactat de loanichie Olteanu, 
focalizează condeele cele mai active ale urbei de 
pe Someş. De altfel, echipa redacţională e alcătuită 
din buni pro¬fesionişti: Francisc Păcurariu (în 
curând va pleca la Bucureşti), loanichie, Ion Lungu, 
Profeta, Pintilie. Şi noi, câţiva mai tineri şi lipsiţi de 
experienţă, dar nu şi de entuziasm. In sfârşit, începe 
anul universitar. Aparent, nici o schimbare. Atât 
doar: pe lângă catedra de Filozofi e a lui D.D. Roşea, 
se înfi inţează un „preseminar marxist” condus de 
Pavel Apostol, redac¬torul şef al ziarului, organ 
al Comitetului Judeţean al P.C.R. Apar şi primele 
tensiuni. Deocamdată, într-o formă timidă, prudentă 
şi argumentată, asistentul combate unele puncte de 
vedere „eronate” ale şefului de catedră. îmi cad în 
mână notiţele de curs. Un citat: „Modul în care sunt 
interpretate schimbările în diferite etape ale gândirii 
umane nu e unitar. D.D. Roşea susţine că de la 
Thales din Milet gândirea n-a înregistrat schimbări 
structurale. Noi - afi rmăm contrariul. Modifi cările 
ce intervin în gândirea umană se aseamănă cu 
salturile, cu schimbările bruşte. Unii susţin originea 
biologică a schimbărilor în gândire, noi credem că 
schimbările în gândire sunt de natură socială ...”. E 
doar începutul. Va veni şi o vreme când polemica nu 
va mai fi  ex-catedra, iar încercările de argumentare, 
devenite superfl ue, vor fi  înlocuite cu etichetări 
injurioase şi excomunicări. Dar, deocamdată, audiez 
cu pasiune cursul despre Eminescu al lui Dumitru 
Popovici, Estetica literară la Liviu Rusu, Istoria 
fi losofi ci şi Filosofîa elină la D.D. Roşea, Istoria 
artelor la V. Vătăşanu, Sociologia şi Etica la Gh. 
Marica şi, desigur, cu sfi nţenie, Filosofi a culturii 
(Aspecte antropologice) la Lucian Blaga.

Pulsul vieţii universitare clujene bate 
normal...

Unele reorganizări au loc în viaţa studenţească. 
Soseşte la Cluj M. Maliţa, apoi M. Gafi ţa. Frontul 
Democrat Univer¬sitar se metamorfozează într-o 
nouă, mai largă şi mai precis direcţionată organizaţie 
de masă a studenţimii. Ia fi inţă Uniunea Naţională a 
Studenţilor din România, iar săptămânalul acesteia 
Studentul român va publica o pagină despre viaţa 
Centrului universitar Cluj, redactată, fără inge¬rinţe 
din partea redacţiei centrale, la Cluj. Sunt numit 
redac¬torul responsabil al foii. Fervoarea primelor 
mari şantiere ale tineretului ajunge şi la Cluj: „Ag-
ni-ta-a - Bo-tor-ca”.

Prima noastră deviză la Cluj devine „Ceanu-
Mare”. Ple¬cam în zori, uneori cu trenul, alteori 
în camioane, cu cazma¬le şi târnăcoape pe umeri, 
cântând cântecele revoluţionare ale epocii şi ne 
înapoiam noaptea, târziu, la fel de gălăgioşi şi veseli. 
Cine cunoştea pc-atunci oboseala? Entuziasmul 
primelor acţiuni tinereşti, comune, de muncă 
voluntară ne dădea aripi. Scria pe-atunci Gabriel 
Pamfi l în Şantier:

„Mii de lopeţi, sape şi târnăcoape cresc pe 
umeri;
 mii de glasuri cântă întâmpinând zorile ivite 
–
şi prin toată această nemaiîntâlnită coloană,
 nu trece decât fi orul faptelor ce se voiesc 
plinite.

De-a lungul viitoarelor, unduitoarelor lanuri,
şanfi d se adânceşte, se întinde mereu;
şarpele muşcă pământul, lovesc pas cu pas
şi fi rul conductei, uu-i ca un şarpe, ci ca un 
zmeu!”

 Iar când conducta ajunge Ia Cluj, fapta ne 
va fi  vestită în piaţa publică. în faţa statuii lui Matei 
Corvinul, o construcţie metalică va ridica un cerc pe 
a cărui circumferinţă, din găuri simetric distanţate, 
vor ţâşni, triumfătoare, fl ăcările metanului. Puerilă 
metaforă a biruinţii, dar cât de mândri eram pe arunci 
de „soarele nostru”.

La lumina acestui simbol al primelor „izbânzi” 
ne adu¬nam serile să ne citim noile versuri...

2. SUB BOLŢILE HRUBEI REGALE

Uneori luam cunoştinţă de existenţa câte 

unui coleg din paginile „Suplimentului”; alteori, 
din facultate sau întâm¬plător. Dar ne căutam; în 
afară de „Supliment” nu exista nici un loc unde să 
ne întâlnim, să ne cunoaştem mai bine, să schimbăm 
idei, experienţe, să ne cristalizăm opţiunile. Câţiva 
ne-am făcut obiceiul de a ne găsi serile în hrubele 
casei de naştere a lui Matei Corvinul. Acolo, de 
fapt, în jurul meselor lungi de stejar ceruit de timp, 
în faţa unor căni de lut pline cu un vin roşu, vârtos 
şi întunecat ca sângele de bivol, stimulaţi de tinere 
actriţe şi studente, discutam în contradic¬toriu şi 
citeam poezii până la mijitul zorilor. Veneau aici, de 
regulă, Letiţia Papu, loanichie Olteanu şi Grigorc 
Beuran, Vasile Grunea, Nicolae Liu, Emil Valeriu 
(Val. Gorunescu); Nichifor Mihuţa, A.E. Bakonsky şi 
Mihail Mihai (Mihai Ţărfuică), prieteni nedespărţiţi, 
colegi la drept, Gabriel Pamfi l. Uneori, Miron Radu 
Paraschivescu. Veneau aici şi colegi maghiari: Szâsz 
Iânos, Mârki Zoltan, Bajor Andor. Nu exista încă 
„fi liala” Uniunii Scriitorilor, abia peste un an, la 
începutul lui 1949, vor sosi Ia Cluj, Eugen Jebeleanu 

şi Cice¬rone Theodorescu s-o înfi inţeze, iar o revistă 
literară se proiecta, deocamdată, doar în visurile 
aparent utopice, ale lui M.R.P. Acolo, la M.R.P., care 
ocupa, sub îngrijirea Docto¬rului Pamfi l, în primul 
pavilion din stânga clinicii „psihia¬triei”, o odăiţă cu 
două priciuri suprapuse (de câte ori nu-mivoi găsi, 
mai târziu, pe priciul de sus adăpostul clandestin, 
dar atât de sigur?), prindeau din vise şi iluzii, un 
contur tot mai precis viitoarele structuri şi rubrici ale 
publicaţiei care, tipărită abia în decembrie 1949, va 
lua numele de „Almana¬hul literar”. Un eveniment 
nu numai afectiv, care urma să fi e lung timp 
comentat de noi, cei câţiva prieteni ai lui M.R.P., era, 
întotdeauna, sosirea din Bucureşti a lui „Catrinel”, a 
Sidoniei Drăguşanu. Căci, alături de coşurile pline 
cu pui fripţi, brânzeturi, mere şi prăjituri de casă, 
Sidonia venea încărcată cu ultimele întâmplări din 
viaţa intelectuală a Capitalei, cu veşti din presă, din 
lumea scriitorilor.

Dar lipsa unui loc al nostru, a unui „laborator” 
al expe¬rienţelor şi-al schimbărilor de idei o 
resimţeam cu acuitate. Şi s-a născut ideea înfi inţării 
unui cenaclu. L-am botezat, în conjuncţie cu 
comandamentele epocii: „Poezia nouă”. Ce era şi cum 
era această Poezie nouă, fi reşte, n-o ştia nici unul din 
noi. Dar îi căutam sensurile. O intuiam. Şedinţele le 
ţineam într-un salon cu catifea purpurie a Colegiului 
Academic. Visam că cenaclul va deveni nucleul unei 
viitoare grupări literare. Asta nu înseamnă că am fi  
părăsit .vreo zi Casa de naştere a marelui rege. Ea 
rămânea locul de inimă al boemei noastre. Uneori 
ne prezentam în şezători publice. Nu neapă¬rat pe 
scena mică sau mare a Colegiului Academic. Uneori, 
iniţiative spontane dădeau rezultate neaşteptate. 
Poate, cea mai memorabilă şezătoare literară la 
care am participat a fost aceea când, Ia aprinderea 
„soarelui” de metan din Piaţa Libertăţii, am citit 
poezii în faţa brigadierilor şi a clujenilor adunaţi, ad-
hoc, până-n zori.

Anul universitar 1947-1948.
Apolinic şi îndrăgostit, Şt. A. Doinaş, 

proaspăt distins cu premiul „Eugen Lovinescu” 
pentru manuscrisul „Alfabet poetic”, schimba 
jurăminte sub sălciile Someşului cu o tânără colegă. 
Dumitru C. Pvlicu, timid şi mirat de orice, încă 
elev în ultima clasă de liceu, era un colaborator 
asiduu al „Supli¬mentului literar”. Scria pe atunci: 
„Doamne,prin toţi munţii e/ svon de revoluţie/
Gândul meu cu slabii e/Fă-mă doamne sabie”. Elevi 
sunt şi Aurel Rău, Ion Brad, Tiberiu Utan. Ion Horea 
şi Cornel Bozbici n-au apărut încă la Cluj, dar îşi 
pregătesc intrarea triumfală. Alţi colegi la Litere: 
Mircea Zaciu, Virgil Nistor, Teofi l Buşecan, Aurel 
Gurghianu, Victor Felea ca şi Gabriel Pamfi l sunt 
prezenţi la „Tribuna nouă”. Toţi, în vinele cărora 
curgea poezia (şi credeau în Ea), trebuia să ne regăsim 
în cenaclu. Să ne cunoaştem. Să acţionăm împreună. 
Ca o tânără, dar viguroasă forţă spirituală.

Da, aveam aripi. Ne promisese şi Blaga că 
va veni „din când în când”. Asta era mult. Aproape, 
totul.

Pentru că oricâte raţiuni ale „poeziei noi” am 
fi  iscodit, Steaua noastră Polară se numea, totuşi, 
Lucian Blaga.

Atât.

3. ŞEDINŢĂ DE CENACLU
 (Cluj, 1947, iarna)

O singură dată s-a întâmplat să vină la aceeaşi 
şedinţă de cenaclu Lucian Blaga şi Emil Isac. Primul 
sobru, în costumul său închis, politicos, cu un surâs 
tainic pe buzele subţiri ca un tăiş de cuţit, economicos 

toma george maiorescutoma george maiorescu
ULTIMUL EXAMEN CU BLAGA 

(Cluj, 1947-1948)
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în gesturi, meditativ, aparent absent şi 
inaccesibil; al doilea, ca-ntotdeauna 

cochet, elegant, cu garoafa roşie la butonieră, pudrat, 
comunicativ, prezent, atotprezent. Eram, desigur, 
emoţionaţi şi doream ca şedinţa să se desfăşoare la 
un nivel etalon. Din fericire, aveau cu ei poeme noi, 
A.E. Baconsky, Mihail Mihai şi Nichifor Mihuţa. 
Ne-am mai liniştit.

Primul a citit Nichifor Mihuţa, Echinox, apoi 
Prefaţă la anul 2000:

Vom depune aurul speranţelor noastre
La picioarele anului 2000
Pentru omul care îşi va scrie pe cer visele
Cu litere mari şi groase
Pentru toate gândurile vechi care vor fi  
scoase
Din morminte ca nişte mumii
Şi pentru însăşi veşnicia anului 2000.
în anul ăsta poeţii se vor strânge la paralela 
37
Ca la o masă
Vor mulge zările de lapte
Şi vor pleca să-l duruie din casă in casă
După aceasta oamenii anului 2000 vor coborî 
din cer
Pe Dumnezeul şablon
Simplu fără reclamă şi fără mister
Căci celor care au cultivat în sufl ete veşnicia
Primăvara le curge ca şi lui din ochi din 
vorbe şi
mişcări
Cum curge dimineaţa
Lumina şi via[a
Peste zări
Şi anul 2000 va fi  o zi fără noapte
Din care oamenii se vor hrăni numai cu 
fructele
cerului mari şi coapte.

Am ţinut să reproduc în întregime acest poem, 
pentru că declarativismul său abstract, mimarea 
gestului mesianic vor deveni trăsături comune în 
multe poeme ale acelor vremuri.

A urmat, cu câteva poezii scurte, de două-trei 
strofe, Mihail Mihai. De genul:

Amurgul îşi aşterne un roşu lăicer
Înzorzonat pe margini cu semnul chezăşiei.
M-am întâlnit cu line la poarta poeziei 
Să ducem mai departe destinul scris în fi er.

Din muncă, din prinosul de sânge şi alean 
Să ne turnăm în bronz un veac de tinereţe
Ca o statue dreaptă sculptată-n frumuseţe
Cu pana, cu plăvanii, cu mâna pe ciocan.

Fireşte, după fi ecare poem urmau discuţii, 
pendulând de la afi rmaţii generale de tipul „adevărul 
artistic este o formulare fi gurată, concret-senzorială, 
a adevărului vieţii, or...”, încercări de analize 
„conţinutiste”, până la observaţii pertinente, de 
laborator, cum ar fi  de pildă alean nu poate rima 
cu ciocan, diftongul ca şi vocala a fi ind sunete 
distincte. Natural, fi ecare vorbitor se străduia să facă 
Maeştrilor pre¬zenţi o impresie cât mai bună, să-şi 
fundamenteze teoretic afi rmaţiile, împăunându-şi 
luările de cuvânt cu referinţe şi informaţii culturale 
cât mai vaste.

 Ultimul a citit Anatol Baconsky. Puţin jenat, 
teatral, cu o voce slabă, cu pauze savant studiate, 
Tolea a început cu „Proiect liric”:

Aş vrea un pas liniştit, o fl oare 
Să am pe grumaz o culoare târzie
Un cântec să fi e în lumini viitoare
O palmă pe-ntinderea nopţii să fi e

Vezi - altădată străzile se opreau îndurerate 
Altă dată copacii goi cerşeau păsări albastre 
Nici un amurg n-a-nscris osanale 
Numai fumul căuta ochii iubitelor noastre

Lumea era în mici şi mai multe metafore 
sfi nte 

Lumea durea ca o pată neagră pe alb
Oamenii îşi treceau amintirile prin păr
Sânii femeilor nu existau în cuvinte

Mâine însă, mâine iubito nu vei mai plânge
Mâine şi copacii vor avea felinare aprinse în 
ramuri 
Mâine un cântec aprins va învinge
 Şi viaţa-mi va bate ca o fată la geamuri.

Aproape fără nici o pauză, Baconsky a trecut 
la perioadele largi din „Semnifi caţii 
hibernale”:

O descleştare-nscrie pe orice om un zbor 
Convoaie îmi răsar în gând multiplicate
 Un timp mai cântă vag un cântec mai 
străbate 
O stradă în oraşul cu somn multicolor

Hamalii strâng la piept o iarnă-n început
Şi-n sângele lor alb şi-n amintirea noastră
Din aripi bate rar o pasăre albastră
Sau doarme o femeie ca un album de lut

Şi în lumina lor un imn întinerit 
Aduce orchestraţii livide şi stelare 
Ei uită timpul semn gonind în minutare
Şi că nici o amantă nu îi va fi  iubit

Hamalii îngeri grei de arbori şi de gară
În ochi mi-aduc plecarea şi iarna mi-o 
deschid 
Şi poate-n zdrenţe poartă un sufl et sau o ţară
 În care viaţa-şi sapă organele pe zid.

Încă de la primul vers, melopeea ciudată şi 
metafora neobişnuită au focalizat atenţia auditoriului, 
poemul fi ind ascultat cu răsufl area tăiată. Discuţiile 
nu s-au înfi ripat imediat, ca de obicei. Lecturii i-a 
urmat o pauză destul de lungă, în sfârşit, cineva a 
început o exegeză ad-hoc, o improvizaţie sofi sticată 
şi pseudo-savantă despre „teratizarca celestului”, fi i 
laborioşi şi creatori ai pământului, metamorfozaţi 
în hamali, devin înşişi îngerii grei ai noii conştiinţe 
ş.a.m.d. O expunere greoaie şi întortocheată. 

Apoi o altă pauză.
Deodată slab, subţire dar clar, glasul poetului 

Emil Jsac:
- Nu tot ce mişcă e talent. Poate fi  şi limbric...
- Baconsky a îngălbenit. Ne-am privit 

stupefi aţi. Ce-l supărase pe bătrânul poet? Ce voia să 
spună? Cui i se adresase? E posibil să-i fi  displăcut 
chiar pe-atât poemele citite?

Atunci, ce mai poate fi , totuşi, Poezia? După 
ce criterii ne mai putem ghida?

Pe cât de antrenant era Blaga în dezbaterile din 
seminar, pe atât de taciturn, atunci când se discutau 
versuri. După ce, împreună cu A.E. Baconsky, am 
înfi inţat la sfârşitul lui 1947, pe lângă Universitatea 
clujeană, Cenaclul „Poezia nouă” al cărui secretarăm 
devenit, n-aş putea spune că Blaga nu ne-ar fi  onorat 
de câteva ori cu prezenţa sa. Dar era, într-un fel, 
mai mult absent. Ne împărţea boabe de cafea (le 
avea întotdeauna în buzunarul vestei) şi le ronţăiam 
împreună: asculta tăcut şi concentrat poeziile, cu 
binevoitoare uimire, încerca să deceleze raţiuni 
şi idei din dezbaterile noastre haotice şi confuze. 
Căutam să punem în circulaţie, timid sau cu aplomb, 
după-temperamentul fi ecăruia, concepte ale esteticii 
noi şi niciodată nu rămânea până la sfârşit, ştiam că 
se culcă devreme, că doarme mult - „în somn lucrez”. 
M-am întrebat, adesea, de ce niciodată Blaga nu-şi 
exprima un punct de vedere, vreo apreciere, de ce 
niciodată nu intervenea în vreo discuţie. Va fi  fost 
tocmai temeiul acelei viziuni proprii Poetului care 
nu admitea ingerinţe de vreun fel, fi e şi sub forma 
unor sugestii sau observaţii, la un poem fi nit?

Acum, după intervenţia inopinată a bătrânului 
poet clujean, Blaga îşi întoarse chipul parcă împietrit 
spre acesta, rostind încet, cu o perfect simulată 
inocenţă:

 - Poţi să ştii ce e talentul?
Vorbise Diplomatul.
Apoi, după o scurtă pauză, categoric, fără 

replică:
 - Este un lucru bun!
Împreună cu Baconsky, am răsufl at adânc, 

liniştiţi. Poemul a fost salvat. Cenaclul ieşise iar la 
lumină.

4. POPA FĂRCAŞ 20

Scurt timp după ce am dat examenul de 
admitere la Facultatea de Litere şi Filosofi e a 
Universităţii „Regele Fcrdinand” din Cluj, Petre 
Pascu mi-a propus să-1 însoţesc la Blaga. Posibilitatea 
de a-1 cunoaşte cu un ceas mai devreme, (cursurile 
încă nu începuseră) pe viitorul meu Magistru, dar 
şi pe Poetul ale cărui versuri erau de mult „trepte 
pentru templul meu”, a conţinut, desigur, o surpriză 
nesperată, o bucurie incomensurabilă.

Am urcat în tăcere dealul din spatele Operei, 
fi ecare din noi strângea subsuoară o mapa în care 
adunasem, cu speranţă, tot ce consideram a fi  demn 
de atenţie.

Blaga mi-a întins o mână parcă imponderabilă 
şi i-am strâns, sfi os, degetele. Apoi, nc-a poftit să 
ne aşezăm. Cu mişcări egale, calme, s-a îndreptat 
spre birou. Ne-a privit cu atenţie, oprindu-şi, pe 
rând, ochii pe fi ecare. De sub sprân¬cenele puternic 
trasate, ca nişte streşini, ne fi xau, hipnotic, nişte ochi 
parcă arzând, o privire percutantă. M-am înfi orat. Se 
pare că Blaga a înţeles emoţia care mă decima, pentru 
că buzele retrase în sine, abia schiţate pe acel chip 
faunesc, sculp¬tural, în care totul era proeminent, 
voluntar (fruntea, nasul, bărbia), s-au destins într-un 
surâs blând, amical.

- Imediat, vine cafeaua. Beţi o cafea, nu?
Nu l-am văzut, atunci, prima oară. I-am mai 

ascultat o conferinţă despre Mahatma Gandhi la 
Colegiul Academic. Ca şi la cursuri, cum aveam 
să-mi dau seama nu peste mult, Blaga nu căuta să 
convingă prin elocinţă, prin gest, prin oratorie. Avea 
o voce unicordâ, fără culoare, fără sublinieri, fără 
nuanţe, fără pauze sau ritmuri schimbate. De altfel, 
în aceeaşi manieră îşi va citi şi cursul de Filosofi a 
culturii, în acel an, „Aspecte antropologice”. Blaga 
citea alb, el „lectura” pagină după pagină. Rar, foarte 
rar îşi ridica ochelarii pentru cale o scurtă paranteză 
sau completare Ia textul scris. Li toată atitudinea 
Iui se simţea o aversiune organică pentru efectele 
exterioare (sau, pur şi simplu, nu avea vocaţie 
retorică), întreaga sa atenţie era îndreptată spre 
sensuri, spre revelarea conţinutului pe care avea să-1 
comunice. Astfel, Blaga solicita întreaga capacitate 
de receptare a auditoriului său. Altfel, nu putea fi  
urmărit.

 După câteva luni coborând dealul după o nouă 
vizită, Miron Radu Paraschivescu m-a întrebat:

 - Ai avut şi tu senzaţia că te caţeri pe un 
perete de

gheaţă?
Nu ştiu ce i-am răspuns, dar M.R.P. a 

completat:
 - Când zici că ai ajuns sus, că te poţi prinde 

mai
bine, te şi trezeşti alunecat la poalele zidului, 

la punctul de
pornire ...
Fără discuţie, un sâmbure impenetrabil stătea 

ascuns în miezul fi ecărui monolog blagian. Câteodată 
părea, într-adevăr, prea ascuns în sine, lipsit de orice 
disponibilitae faţă de vreo atingere. Nu atât prin 
tăcerile lui, opriri înfi orate în faţa tainelor lumii, cât 
prin nedefi nit.

Dar, atunci când i-am călcat, pentru întâia oară, 
pragul cu toată emoţia care mă încerca, şi, poate, 
tocmai de aceea, Blaga mi-a lăsat impresia unui om 
sobru, dar neeeremonios, comunicativ şi amabil. 
Lunga sa carieră diplomatică (Varşovia, Praga, 
Berna, Viena, Lisabona etc) i-a creat deprinderea 
stabilirii unor contacte umane spontane, de a putea 
vorbi pe limba unor oameni foarte diferiţi.

 - De unde vii? - m-a întrebat?
 I-am răspuns.
 - Chiar din oraş sau din împrejurimi?
Cunoşteam bine concepţia blagiană despre 

sat, acel potenţial paradis primordial concentrând, ca 
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într-un focar de lupă, toate luminile; în afara satului, 
orice redobândire a plenitudinii şi a integrităţii 
devenea incertă. Numai satul poate asigura singurul 
refugiu în eternitate, numai el poate favoriza starea 
ecstatică... Dar eu, produs deplin conştient al 
civilizaţiei citadine (şi încă industriale! fi ind cât se 
poate de mândru de urbea mea glorifi cată şi în prima 
plachetă care tocmai văzuse lumina tiparului), nu 
simţeam încă în nici un fel nevoia „regresiunii”. 
Mă consideram pe atunci un poet al vieţii urbane, 
moderne, deschis valorilor civilizatorice, înnoitoare 
şi nu eram cât de puţin dispus să reinventez tradiţii, 
să mă reapropii de „vârsta de aur”, să mă retrag în 
stările primordiale, să mă întorc spre valorile morale 
şi spirituale create de mileniile de viaţă naturală. 
La această necesitate de „regresiune” voi ajunge 
mult mai târziu, la manifestări de o virulenţă de-a 
dreptul inexplicabilă, soldate cu cumpărarea unei 
bucăţi de pământ, undeva lângă o pă¬dure şi o baltă, 
cu preocupări pomicole şi de stupărit, cu hoinăreli, 
fără de sfârşit prin păduri sau canalele de trestii ale 
bălţilor. Dar pe atunci, prin acei ani, consideram satul 
„o etapă depăşită”, secretul civilizaţiei fi ind conţinut 
în urbani¬zare. Oricât aş fi  vrut să nu-1 decepţionez 
pe Blaga, am răspuns cu mândrie:

- Chiar din oraş. De la Reşiţa.
Nu-mi amintesc cuvintele prin care Dlaga 

şi-a exprimat regretul de a nu fi  putut cunoaşte satul, 
elogiind frumuseţea peisajului şi pitorescul satului 
bănăţean. Oraşul, şi mai ales cel viciat de industrii 
cum e acela din care veneam, schilodeşte sufl etul, 
îl văduveşte de mister, dimensiunea unui orizont 
mitic numai satul o mai poate păstra. A început, apoi 
să rememoreze scene din propria sa copilărie de la 
Lancrăm...

Dintr-o dată s-a întrerupt, întrebându-mă dacă 
am luat ceva cu mine.

Cu vocea gâtuită de emoţie, am început 
să citesc „Noapte de octombrie”, un poem de un 
covârşitor mimetism maiakovskian, încercând un 
tablou al nopţii de octombrie la Smolnâi. Trăiam pe 
atunci sub o dublă zodie: pe de o parte, mă fascina 
Maiakovski, prin patosul noului, prin forţa versului 
său; pe de alta, în clipele de autoînţelegere, de 
linişte, de singurătate, de nevoie de poezie şi taină, 
reluam Blaga. Dihotomia era ireconciliabilă pentru 
acea vreme, solicitând opţiuni tranşante. Dar eu voi 
pendula încă mult timp sub astrul dublu. Pe de o 
parte, o poezie-refugiu asimilată, mulată organic pe 
temperamentul şi spiritul meu, o poezie fără de care 
nu pot exista; pe de alta, o dorită conştient-visată 
„poezie nouă”, care să-mi exprime atitudinile şi 
opţiunile social-politice atât de strălucit reprezentate 
de Maiakovski.

 Blaga n-a comentat poemul. După ce am 
terminat, s-a ridicat, a scos din raftul bibliotecii La 
curiile dorului şi cu vocea abia şoptită a citit:

„Mâine bălaia va-ncepe din nou. Fii inimă-
lemn,
Când fi ecare-n tăcere se-ntreabă: care pe 
munte
Cădea-va întâiul? - Când fi ecare pe cealaltă 
frunte 
Ar vrea să citească un semn”.

 - Vezi am scris şi eu „1917”...
Am înţeles. Comentariul era conţinut. Acelaşi 

cu cunoscutul dicton blagian: „O poezie se naşte 
întotdeauna din realităţi psihologice, sociale şi 
materiale, în condiţii fi reşti, dar ea n-are voie să 
poarte pe corpul ei nici o urmă ombi¬licală”.

Şi aparent, fără nici o legătură, a început 
un alt mono¬log despre necesitatea transgresării 
concretului. Poezia în superioara sa dezvoltare devine 
metafi zică, deci fi losofi c. Tot astfel cum fi losofi a în 
cel mai înalt stadiu al ei trece în metafi zică, deci în 
poezie.

- L-ai citit pe Hölderlin? Citeşte-l - mi-a spus 
la despărţire.

5. PROFESORUL LUCIAN BLAGA

Când i-am devenit student, uneori singur, 
alteori cu alţi colegi, mi se oferea privilegiul de a-l 
însoţi până pe Popa Fărcaş, pe Dealul Feleacului. 

Avea o mare încredere în noi, îi plăcea să discute cu 
noi, deschis, fără ştaif, fără ceremonial, străduindu-
se vizibil să risipească orice ,,distanţă”. Gusta 
anecdotele, „bancuriile”, calambururile. Îi plăcea, 
pur şi simplu, să ne palpeze pulsul gândului, să ne 
pătrundă mecanismul motivaţiilor, să înţeleagă cum 
judecăm, să vadă prin noi încotro se îndreaptă lumea. 
Spre deosebire de alţi profesori care-şi încredinţau 
seminariile asistenţilor, Blaga, cu toate că nu-şi 
ascundea simpatia şi încrederea în asistentul său 
Ovidiu Drimba, - „Ovidius”, cum îi spunea -, îşi 
conducea singur seminariile. Cu totul surprinzătoare 
pentru un gânditor şi poet de talia şi mai ales de 
formaţia lui Blaga, pe care nu-l puteam despărţi 
de o lume a abstracţiunilor, era aplecarea acestuia, 
cu rigoare, metodă şi parcimonie, spre concretul 
treburilor administrative. Dar climatul din seminar, 
dialogul, mai mult decât cursul, a fost pentru Profesor, 
cred, principalul mijloc de instrucţie în formarea 
intelectuală a tânărului. Acolo, în seminar, Blaga îşi 
dădea seama de posibilităţile studentului, de curajul 
său de a emite idei, de şansele unei interpretări 
personale. Dacă alţi Magiştri cereau ucenicului o cât 
mai fi delă repetare a învăţăturii transmise (De câte 
ori nu l-am auzit pe Vianu întrebând: „Asta unde 
ai citit-o?”), Blaga solicita gândirea studentului. În 
bibliografi ile pe care le recomanda pentru lucrările 
de seminar, fi gurau întotdeauna numeroase cărţi de 
ştiinţă. Blaga nu concepea Filosofi a în afara Ştiinţei. 
Oricât de ciudat ni s-ar părea astăzi, marele orgoliu al 
lui Blaga nu se ridica nici pe cele trei Trilogii, nici pe 
sistemul său fi losofi c, nici pe opera sa poetică, Blaga 
se considera, înainte de toate, savant, om de ştiinţă. 
E adevărat: îşi luase cu brio la Viena doctoratul în 
biologie; studiile sale de antropologia culturii, teoria 
sa cosmogonică marcau în ştiinţa vremii paşi înainte. 
Bun…

 Blaga era un convorbitor deferent, răbdător 
şi interesat de o altă opinie, de un punct de vedere 
diferit. Devenea, însă, lipsit de orice maleabilitate, 
ferm şi intransigent, atunci când era pus în situaţia 
de a-şi apăra propriile idei. În polemică, omul care 
conversa cu eleganţă şi politeţe devenea violent, 
necruţător. Nesiguranţa alternativelor, lipsa de 
hotărâre sau modestia şovăitoare făceau loc, uneori, 
unei rare durităţi (vezi polemicile cu Bota), dar şi 
unui, sui generis, fair play.

 Ţinea la studenţii săi şi nu rareori îşi punea la 
bătaie autoritatea pentru a-i sprijini. În primăvara lui 
’48, reporterul de la Lupta Ardealului, care eram, am 
comis, se pare, „o greşeală incalifi cabilă”, denotând 
„lipsă de răspundere”. Am fost exclus din colectivul 
redacţional şi, cum o sancţiune trăgea după sine 
alte, ca o explozie în lanţ, mi s-a suspendat cartela 
de la cantină, mi s-a interzis să mai stau la cămin, 
am fost „demascat” la gazeta de perete a facultăţii 
ca un „element duşmănos, care împrăştie confuzie”, 
şi, ca să preîntâmpin şi darea afară din facultate, 
mi-a fost sugerată ideea să mă retrag de bună voie. 
Eram la capătul oricărei speranţe. Toate porţile mi se 
trântiseră în nas brusc, fără menajamente şi fără să se 
poată întrevedea cea mai fi ravă rază de lumină. Blaga 
a fost acela care, la încheierea seminarului, făcându-
mi discretul semn să-l însoţesc, mi-a reîntors, în 
cele 50 de minute cât ţinea plimbarea cu obişnuitele 
halte de la Universitate la Popa Fărcaş, din nu ştiu ce 
tainiţe ale spiritului meu, o cerbice voinţă de a mă 
elibera din prizonieratul aparenţelor, de a redeveni 
încrezător în dreptatea mea. A doua zi, la Rectorat 
a obţinut să nu se ia împotriva mea nici un fel de 
măsuri administrative, să-mi pot da examenele şi, 
după sesiune, să mă transfer la Bucureşti. La 24 iunie, 
am aşteptat să intru la ultimul examen, cu speranţa 
de a-l putea însoţi, poate, pentru ultima oară. După 
ce mi-a înscris în index în dreptul rubricii „fi losofi a 
culturii” cu obişnuita cerneală neagră califi cativul 
„foarte bine”, s-a ridicat şi, cu dreapta sa sprijinită 
ocrotitor pe umărul meu, m-a condus până la uşă, 
rostind acolo cuvintele pe care abia mai târziu aveam 
să le înţeleg în adevărata lor semnifi caţie: „Să ne 
păstrăm integritatea spiritului, să credem în puterea 
regeneratoare a poeziei. Scrie-mi cât mai des. Ştii că 
ai la Cluj un prieten…”

 M-am întors repede, luând-o la fugă. N-aş fi  
vrut să-mi observe lacrimile şiroind pe obraz.

Ultima scrisoare din 1948

Fireşte, i-am scris imediat. Mi-am recâştigat 
încrederea. Priveam cu optimism întâmplările din 
viaţa literară bucureşteană şi i le comunicam. 

După câteva luni, poştaşul avea să-mi depună 
o scrisoare cu totul neaşteptată. Sub rândurile de un 
calm şi o limpezime olimpiene, răzbăteau ecourile 
unei incomensurabile tragedii.

Iat-o:

„Dragă Maiorescule,
am primit rândurile D-tale şi m-am bucurat de 

toate veştile. M-aş bucura mai ales să se împlinească 
cele cu privire la literatură.

Eu n-am trăit decât pentru asta. Şi foarte 
greu aş putea, mai ales la vârsta mea, să trăiesc 
pentru altceva. Îţi închipui cât de mult mă bucură, 
când cineva îmi spune că putem spera un spor de 
înţelegere. Aici la Cluj – aproape nimic nou. Decât: 
ştii că nu mai am catedră la universitate? – E vorba 
să fi u numit la un institut de cercetări.

Şi când mă gândesc că ani de zile am fost 
stăpânit de iluzia că ţineam cursuri frumoase? 
Vezi, cât de tare ne putem înşela asupra activităţii 
noastre?!

Scrie-mi cât mai adesea.
Îţi urez de anul nou numai bine, ca unui bun 

prieten.

Lucian Blaga.
29.XII.1948”.

Îmi putea trece vreodată prin cap o enormitate 
de atari dimensiuni? Eu să fi u ultimul student pe 
care l-a examinat Profesorul! Nici cel mai îngrozitor 
coşmar n-ar fi  putut plăsmui ceva asemănător.

 Să-i răpeşti catedra lui Blaga la 53 de ani, în 
plină forţă de creaţie!

 Catedra de „Filosofi a culturii”…
 Şi el să se întrebe cu candoare: „Vezi, cât de 

tare ne putem înşela asupra activităţii noastre?!”
 Of, Doamne! Ce altceva aş mai putea 

adăuga?”
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Regretatul etnofolclorist prof. univ. dr. DHC 
GHEOGHE PAVELESCU  şi-a trăit întreaga sa viaţă 
nu numai în admiraţia şi preţuirea faţă de maestrul 
său Lucian Blaga (la care a susţinut două doctorate), 
dar şi în dăruirea (de înalt profesionalism) faţă de 
tradiţiile spiritualităţii româneşti, investigând zone 
etno-folclorice de mare rezonanţă spirituală, precum 
Apusenii sau Valea Sebeşului.

Autorul acestei impresionante monografi i 
s-a format în mediul academic clujean de altădată, 
având printre mentorii săi pe Ion Muşlea, directorul 
Arhivei de Folclor a Academiei din Cluj.

Prima din cărţile postume, Pasărea-Sfântă, a 
apărut prin grija fi icei sale Amalia Pavelescu şi cu 
sprijinul Consiliului Judeţean Alba (Editura ALTIP, 
Alba Iulia, 2009). Este un studiu de antropologie 
culturală indo-europeană al cărui motto îl omagiază 
pe Ion Muşlea “care mi-a descoperit vocaţia de 
folklorist şi mi-a publicat primul studiu despre 
Pasărea-Sfântă, în 1942”. De la apariţia acestuia, 
în urmă cu mai bine de şaizeci de ani, autorul nu 
a renunţat la tematică, adâncind cercetările. Să 
menţionăm că autorul, născut în frumosul sat 
Purcăreţi din munţii Sebeşului (dincolo de Căpâlna, 
unde am putut ajunge şi noi), a putut cunoaşte în 
amănunt acest obicei legat de ritualul înmormântării 
şi a meditat îndelung asupra semnifi caţiilor ce le 
implică.

*
Cum să nu impresioneze această neobosită 

râvnă şi dăruire, răsplătite cu premii şi titluri 
academic (e adevărat, cam târziu)!?...

Prima consemnare privind Pasărea-Sufl et este 
găsită la Simion Florea Marian (Înmormântarea la 
români, 1892): e vorba de un vechi obicei, legat de 
ritualul de trecere, de a se pune pe stâlpul de la capul 
răposatului o pasăre cioplită. Prezent şi în ariile etno-
folclorice din Hunedoara, Alba şi Sibiu, acest obicei 
vorbeşte despre “un cult al morţilor şi al sufl etului” 
(interesul pentru această temă i-a fost stimulat şi de 
piesa lui Maurice Maeterlinck, Pasărea albastră, dar 
şi de studiul Psyche al lui Erwin Rhode). 

Dar un îndemn categoric i-a venit autorului 
din partea lui Lucian Blaga, care amintea în “Spaţiul 
mioritic” (1936) de “porumbelul sfânt” (ce coboară 
printre mormintele din cimitirele româneşti) şi de 
“Pasărea-Sfântă” (1926) întruchipată în aur de 
sculptorul Constantin Brâncuşi (vezi “Măiestrele” şi 
“Păsările în spaţiu”). Un alt îndemn i-a venit autorului 
din partea maestrului Ion Muşlea, directorul arhivei 
clujene şi autorul unei circulare-chestionar din 20 
februarie 1940, prin care se solicitau informaţii din 
satele Transilvaniei (circulară reprodusă la pag. 
53-55). Cercetând şi fotografi ind primele “păsări”, 
începând din satul natal Purcăreţi, Gh. Pavelescu 
reîntâlneşte obiceiul şi în alte localităţi: Căpâlna, 
Loman, Şugag. Dispărând un timp, obiceiul 
reapare în sate mai retrase din Alba şi Hunedoara, 
precum Cugir, Mujeşti, Călene, Pianul de Jos, 
Răchita, Săsciori, Cioara, Vaidei (în ultimele două 
sate hunedorene se pun pe stâlpul funerar câte doi 
porumbei).

Chestiunea fusese abordată de autor într-un 
studiu complex, Arta funerară din zona Sebeşului 
(1945), rămas, din varii motive independente de 
voinţa autorului, nepublicat. Se cunoaşte şi perioada 
de dizgraţie din timpul regimului communist, când 
autorul a avut de suferit pe nedrept…

•  
În ceea ce priveşte vechimea obiceiului la 

români, acesta poate fi  întâlnit în cultura dacilor 
(din care provine şi stâlpul funerar cioplit – v. pr. 
cercet. Dumitru Bălaşa, De la Zamolxe la Iisus 
Hristos, 1994……), cea mai veche atestare la noi 

fi ind pasărea de bronz găsită la cetatea dacică de la 
Piatra Craivii, însă prezentă şi în siturile din Munţii 
Orăştiei, la Feţele Albe, şi în Braşov, la Râşnov. Este 
citat, în sprijin documentar, cercetătorul istoric Dan 
Olteanu cu “Religia dacilor” (2002), care leagă tema 
de mai vechea idee a lui Platon privind “sufl etul-
înaripat” din dialogul Phaidros.

Şi romanii aveau credinţa că “după moarte, 
sufl etul se ridică la cer sub forma unei «păsări», crezul 
Păsării-Sufl et fi ind întâlnit şi „în Dacia Romană, la 
oamenii de rând”, după cum poate fi  văzut pe vasele 
greceşti de lut sau de metal încă din sec. al IV-lea 
î.e.n.

“Motiv dominant” în arta dacică, Pasărea-
Sufl et are o străvechime imemorială, fi ind atestată la 
noi încă din prima vârstă a fi erului, pe carele votive 
descoperite la Orăştie sau pe obiecte din sanctuarul 
circular de la Sarmisegetuza Regia.

Se fac referiri de tot interesul la obiceiul 
priveghiului, exprimând bucuria sufl etului eliberat, 
(pe alocuri „veselie” ca în nordul Moldovei sau la 
Săpânţa, în Maramureş) – un obicei „des întâlnit în 
zonele intracarpatice, adică acolo unde civilizaţia 
dacică a fost mai viguroasă”. Este adusă în discuţie 
credinţa în „nemurirea sufl etului” nutrită de 
„Geţii nemuritori” (Herodot), dar şi acea jelanie 
numită „Cântecul zorilor” („model poematic al 

ceremonialului de înmormânttare”), cu menţiunea că 
din vechea noastră civilizaţie a lemnului s-a născut 
şi arta funerară, cu variantele amenajării locului de 
veci străjuit de brazi…Să reţinem şi consideraţiile 
privind practica incineraţiei (înainte de epoca 
burebistană, în arealul intracarpatic) şi inhumaţia în 
cel extracarpatic, inspirată de caracterul chtonico-
epifanic atribuit zeului Zalmoxis.

Admirabilă sub aspectul investigaţiei 
documentare, lucrarea lui Gh. Pavelescu despre 
Pasărea-Sufl et este subintitulat „Studiu de 
antropologie culturală indo-europeană”. 

Rod a „peste opt decenii” de cercetare şi 
documentare în zonele centrale şi sud-transilvanice 
(Alba, Hunedoara, Făgăraş), cartea regretatului Gh. 
Pavelescu s-a bucurat de aprecieri venite din lumea 
mare a specialiştilor (Petru Caraman, Harald Krasser, 
Tache Papahagi, Romulus Vulcănescu, Mihai Coman 
ş.a.). De fapt, obiceiul acesta funerar, atât de bine 
reprezentat în civilizaţia noastră daco-romanică, 
era cunoscut în lumea veche, de la longobarzii din 

Italia, până la ceramiştii de pe Volga, ba chiar în 
Orient, până în China şi Japonia, la populaţia ainu, 
mai târziu la triburile din nordul Canadei. Cea mai 
veche reprezentare a unei păsări-sufl et o reprezintă – 
observă cercetătorul – picture de pe fântâna peşterii 
Lascona din Dordogne (Franţa) – sec. XV î.Ch.

În secţiunea „Pasărea-Sufl et” în contextual 
etnocultural indo-european, autorul extinde 
observaţiile şi asupra altor mitologii arhaice (India, 
Egipt, Mesopotamia, Grecia, Europa, ba chiar la 
unele triburi din America şi chiar din Australia). E 
un tur de orizont cultural de o formidabilă intuiţie 
argumentativă, ceea ce ne îndreptăţeşte să vedem în 
Pasărea-Sufl et un motiv universal, prezent, aşadar, 
nu numai în legendele şi întreaga noastră mitologie 
etno-folclorică. În acest sens, autorul reproduce 
comentariile unor specialişti, precum Ivan Evseev 
(care în “Dicţionarul de mitologie românească”, 
1998, considera Pasărea Măiastră drept “cea mai 
cunoscută pasăre miraculoasă” din etno-folcloristica 
românească), Romulus Vulcănescu (axat pe 
sugestia funerară stiliformă şi pe simbolismul 
transcendenţei), Martti Haavio (un excurs în istoria 
culturii şi civilizaţiilor asupra Păsării-Sufl et ca 
sinteză a ritualului de trecere)…

Lucrarea este prevăzută cu rezumate în 
limbile engleză, franceză şi germană. Bibliografi a 
selectivă numără 33 de titluri esenţiale, iar la Anexe 
sunt reproduse documente din corespondenţa 
autorului cu Ion Muşlea, răspunsuri la chestionare, 
extrase din studii şi anuare, dar şi Strigarea zorilor 
(o variant culeasă de S. Mangiuca şi publicată într-
un Calendar iulian, gregorian şi poporal roman pe 
anul 1883). Indicele de nume este urmat de alt Indice 
de informatori. O secţiune fi nală cu ilustraţii în alb-
negru (27 fi le) reproduce imagini cu Pasărea-Sufl et, 
o alta cu ilustraţii color (24 poziţii) ne oferă sugestive 
cadre cu stâlpul funerar şi pasărea-sufl etului din 
cimitirele Lotman, Săpânţa, ba chiar unele stilizări 
artistice (Curtea de Argeş), cea dintâi fi ind desigur 
celebrul desen rupestru de la Lascona (sec 15 î. Ch., 
Franţa).

Benefi ciind de ajutorul universitarului din 
Köln, Ion Taloş (prestigiosul nostru colaborator) 
şi de al profesoarei Maria Sass de la Universitatea 
“Lucian Blaga” din Sibiu (traducerea din germană 
a unor studii mai greu de găsit), dar şi de ajutorul 
dlui Ion Dumitrel (preşedintele Consiliului Judeţean 
Alba), nonagenarul Gh. Pavelescu îşi încheie 
lucrarea în primăvara anului 2008 (la 31 martie), 
nemaiajungând s-o vadă publicată (a decedat în oct. 
2008). 

Apreciem gestul universitarei sibiene Amalia 
Pavelescu, atât ca vie cinstire adusă tatălui cât şi 
ca „recuperare” a primei monografi i ce se dedică, 
în cultura română, acestei teme de o străvechime 
multimilenară şi universalistă.

Dan Radu ABRUDAN

gheorghe pavelescugheorghe pavelescu
“Pasărea-Sufl et”

Studiu de antropologie culturală indo-europeană
(Ed. Al  p, Alba Iulia, 2009)

Restituiri
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Piteşti, 13 apri-
lie 1982. Universita-
tea populară (pagină 
de jurnal). Conferinţa 
„criticului total” - de 
artă, literar, traducător, 
eseist etc. Dan Grigo-
rescu despre Artă şi 
calitatea vieţii. Asta 
taman acum când ca-
litatea vieţii e la pă-
mânt... Cozerie uşurică 
despre toate şi nimic. 
Cam ce-i trece criticu-
lui prin cap. După con-
ferinţă, am fost rugată 

să-i ţin de urât până la plecarea trenului. Curioasă 
să-l „pipăi” intelectual, am rămas. Ce să discute doi 
români care au preocupare arta? Inevitabil se ajunge 
la Brâncuşi. Nu ştiu cum, discuţia se răsuceşte spre 
Cuminţenia Pământului, „Creată în ţară, în 1914.” 
- zice Dan Grigorescu. Mă uit lung la el şi mă întreb 
dacă să-i replic sau nu. Până la urmă, cu glas blând îi 
zic: „Expusă în ţară. Şi nu în 1914, ci în 1910.” Ochii 
săi exoftalmici m-au fi xat ca pe o insectă enervantă. 
Repetă apăsat acelaşi text, doar el e critic de artă cu-
noscut, iar eu, ia acolo, o provincială. Spusele sale 
nu pot fi  puse la îndoială de te miri cine. De astă dată 
nu am chef să înghit bâlba doctă. Politicos, dar ferm 
îi spun că lucrarea a fost executată la Paris dintr-o 
piatră provenind din catacombele capitalei franceze, 
„un calcar crinoidal, lucru semnalat de Barbu Breze-
ianu în monografi a Brâncuşi şi confi rmat în experti-
za geologică. Ştiţi, e de pe vremea când se ducea la 
furat piatră împreună cu Modigliani”. Mormăie ceva 
îndoielnic în genul „posibil”, după care virează dis-
cuţia în altă discuţie. Acasă, verifi c datele şi constat 
că n-am greşit. 

Tot scormonind prin vieţile şi operelor mari-
lor artişti, mi-am format treptat convingerea că acolo 
unde divinitatea a pus în genă sămânţa unui talent, 
alături de el răsar încă unul-două, sau chiar mai mul-
te talente secundare. Cel mai puternic cotropeşte în 
mare parte atenţia artistului, însă nu de puţine ori, 
după o vreme, ies la iveală al doilea, al treilea, ba 
chiar al patrulea care îşi reclamă şi ele dreptul la ex-
primare. Aşa este cazul lui Michelangelo care a fost 
înainte de toate sculptor, dar şi pictor, şi arhitect, şi 
poet, strălucind egal în toate cele patru arte. În arta 
modernă, Picasso a repetat într-o oarecare măsură 
exemplu fl orentinului făcând cam de toate, de la pic-
tură şi sculptură, la grafi că şi ceramică, ba şi decoruri 
în teatru. Victor Hugo era un împătimit al desenelor 
şi laviurilor în tuş. Văzându-le, mi s-a părut că are 
mai multă expresivitate în ele decât în literatură. De-
gas a pictat şi a sculptat, dar în ceasurile de răgaz 
compunea sonate - „Ce meserie blestemată” - zicea 
el - „mi-am pierdut o dimineaţă întreagă ca să scriu 
câteva versuri.” Jurnalul lui Delacroix vădeşte talent 
literar, iar portretele şi crochiurile în cuvinte sunt 
adesea ucigătoare. Şirul exemplelor de artişti şi oa-
meni de litere care au cochetat cu celelalte arte musai 
să-i cuprindă pe pictorii-poeţi, sau poeţii-pictori de 
care sunt pline artele şi literele chineze şi japoneze 
în care cele două moduri de exprimare făceau corp 
comun. Cel mai strălucit exemplu e cel al lui Basho, 
care era un desăvârşit haijin, dar şi un foarte bun pic-
tor. În artele plastice, pictura şi sculptura fac parte 
din aceeaşi mare familie a formelor. Cu toate aces-
tea, modul de exprimare complet diferit-bidimensi-
onal în pictură, tridimensional în sculptură - a creat 
o graniţă greu de trecut dintr-o parte în cealaltă. Nu 
culoarea e cea care le desparte - în arta greacă anti-
că atât arhitectura cât şi sculptura erau colorate - ci 
mijloacele de expresie. În pictură au existat tentative 
de construire a volumului prin modelarea (modeleu) 

formelor în clar-obscur, după cum şi în sculptură a 
existat tentativa picturalităţii prin frământul lutului 
la modelaj; turnate în bronz, astfel de sculpturi dau 
naştere unui joc spectaculos de lumini şi irizaţii cu 
aspect pictural. Însă e al naibii de greu să treci de la 
suprafaţă la volum sau invers, aceasta pretinzând o 
schimbare spontană şi radicală în modul de a gândi.

Şi totuşi, au existat în arta modernă o serie de 
pictori care şi-au încercat forţele şi în sculptură. De-
gas a făcut printre primii pasul, de nu mă înşel. În vi-
trina de la Muzeul Orsay pot fi  văzute câteva dansa-
toare ale sale admirabil modelate. Alături de ele stau 
basoreliefurile din perioada „sălbatică” a lui Gaguin. 
Matisse, maestrul petei plate, a făcut şi el sculptu-
ră. Picasso a făcut din sculptură un al doilea mod de 
exprimare. În afara „Capului de arlechin” (perioada 
roz), al capetelor de femei, în manieră cubistă (cel din 
1914) sau în volume sinteză (cel din 1941), al tenta-
ţiei constructiviste din „Sculptură dintr-un singur fi r 
de sârmă”, au rămas celebre „Capra” şi „Cocorul” 
executate în deşeuri recuperate de la pubelă - „artis-
tic trash” - şi mai cu seamă „Bărbatul cu capra” o re-
plică modernă la anticul „Moscofor”. Salvador Dali, 
mânat de geniu şi orgoliul universalităţii, a făcut şi el 
cam de toate, inclusiv sculptură de mai mici ori mai 
mari dimensiuni, bineînţeles în manieră suprarealis-
tă. În acelaşi timp trinitatea sculpturii modernă, Ro-
din, Bourdelle şi Maillol, nu au ocolit culoarea, însă 
gena dominantă şi-a spus cuvântul. Vorba lui André 
Salmon, „Bourdelle a vrut să fi e pictor, iar acuarelele 
lui Rodin vădesc ciuda de a nu fi  pictor...” Despre 
pictura lui Maillol, cam la fel.

Modigliani sculptor este însă un caz aparte. 
Frenezia cu care s-a aruncat asupra sculpturii înce-
pând din 1909, modul de concepere a volumului şi 
„la taille directe”, coplirea fără intermediarul model 
în lut, arată limpede că în ADN-ul său exista gena 
unui sculptor. Iar scrisoarea din 1913 adresată pri-
etenului şi susţinătorului său, colecţionarul Paul 
Alexandre, în care mărturiseşte că „Momentul îm-
plinirii se apropie (...). O să fac totul în marmură”, 
că sculptorul din el îşi reclama imperativ dreptul la 
exprimare. Privind alternativ picturile şi sculpturile 
sale, nu prea şti ce să crezi: a fost mai bun ca pictor? 
sau ar fi  fost mai bun ca sculptor? Pictura lui e ad-
mirabilă, foarte expresivă, luminoasă şi caldă, însă 
preferinţa sa pentru portrete şi nuduri, felul de a le 
închide compoziţional, ca şi faptul că a evitat tot tim-
pul compunerea cu mai multe personaje (după ştiinţa 
mea există în pictura lui doar două duble portrete, cel 

intitulat „Soţii” şi portretul cuplului Jaques şi Berthe 
Lipchitz) trădează o viziune sculpturală de care nici 
măcar el nu era conştient până în momentul întâlnirii 
cu Brâncuşi şi arta neagră.

Dacă şansa i-ar fi  fost favorabilă, dacă întâl-
nirea astrală cu Brâncuşi ar fi  avut loc mai devre-
me şi mai cu seamă dacă ar fi  avut parte de o bună 
sănătate, în mod cert Modigliani ar fi  fost unul din 
numele de referinţă ale sculpturii moderne. Avea 
simţul volumului, viziunea întregului pe care îl citea 
în blocul de piatră brută, nu era ezitant în a obţine 
cea mai puternică expresivitate prin deformare, lucru 
de alminteri evidenţiat de picttura sa. Nu se împie-
dica de sâcâietoarea realitate şi îşi concepea sculp-
tura în absenţa modelului, mintal, aşa cum proceda 
şi Brâncuşi, ceea ce demonstrează o gândire plastică 
elevată, liberă. Afl at sub puternica infl uenţă a sculp-
torului român, nu l-a copiat, s-a exprimat pe sine. 
Avea simţul compunerii volumelor „în bloc” şi s-a 
avântat fără ezitare pe calea propusă de Brâncuşi, 
cea a tăierii directe. Din păcate toate aceste calităţi şi 
intenţii artistice au fost în fi nal sabotate de sănătatea 
şubredă. Escalada tuberculozei meningeale de care 
suferea a pus un termen existenţei sale artistice  şi 
fi zice în luna ianuarie a anului 1920. Din scurtul său 
răgaz de viaţă, a dedicat cel puţin trei ani sculpturii.

Pe Brâncuşi, Modigliani l-a cunoscut, pare-se, 
în 1908 prin intermediul medicului Paul Alexandre. 
Iubitor de artă, spirit deschis şi colecţionar avizat, 
doctorul a fost cucerit de pictura livornezului şi foar-
te repede a devenit unul dintre susţinătorii pictorului. 
Întâlnirea dintre pictor şi sculptor a avut loc, proba-
bil, la una dintre reuniunile de sâmbăta - „Les sa-
medis du Delta”, de pe strada cu acelaşi nume, unde 
medicul şi fratele său, farmacistul Jean Alexandre le 
organizau pentru boema artistică pariziană într-o vilă 
pe care Primăria Parisului o lăsase spre vremelnică 
folosinţă, până la apropiata demolare, artiştilor.

Reuniunile de la  „Les samedis du Delta” 
era o adunare pestriţă de boemi din toate domeniile 
artistice şi literare, agrementate din plin cu alcool, 
haşiş, dar şi discuţii incitante pentru viitorul artelor. 
Un subiect era la acea dată pe buzele pictorilor şi 
sculptorilor moderni în devenire: arta neagră. Adică 
sculptura africană care prin spiritul ei frust, esenţia-
lizat şi maximă expresivitate îi cucerise mai pe toţi. 
interesul pentru genul acesta de artă începuse să se 

MARIANA ŞENILĂ VASILIUMARIANA ŞENILĂ VASILIU
Maestrul şi ucenicul; Brâncuşi şi Modigliani

„Eram pictor. Cred că sunt sculptor.”
Modigliani
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manifeste încă din 1904, 1905 când pen-
tru doar câţiva franci se putea cumpăra 

o sculptură de la un oarecare Heymann care ţinea 
dugheana „Au vieux rouet”. Matisse care tocmai 
cumpărase una, a dat fuga să i-o arate lui Gertrudei 
Stein. Picasso, care era de faţă, a fost entuziasmat şi, 
de îndată „toţi aleargă să cumpere câte una”. Deşi 
îşi făcea urechea tobă când era întrebat de arta nea-
gră - „Arta neagră? Nu cunosc.” -, Picasso a fost cel 
dintâi care şi-a modifi cat viziunea picturală sub in-
fl uenţa ei scandalizând întreaga sufl are artistică cu 
hăcuita viziune din „Donmişoarele de la Avingnon”. 
Arta „popoarelor sălbatice”, cum numeşte Brâncuşi 
artefactele primitive înrudite cu arta africană, a avut 
infl uenţă şi asupra lui. Anul 1907, anul marii coti-
turi din pictura modernă, a fost şi anul marii coti-
turi în sculptură. „Rugăciunea” nu a fost însă decât 
o jumătate din această mişcare, pasul făcându-l abia 
cu „Sărutul” şi cu „Cuminţenia pământului”, două 
lucrări care au marcat desprinderea de modul de a 
gândi sculptura până la el.

Modigliani, care la acea dată încă nu-şi cris-
talizase defi nitiv stilul în pictură-portretele realizate 
de el între 1906-1098 sunt la limita dintre oarecare 
conformism şi un dram de îndrăzneală - a fost iute 
cucerit şi de arta neagră(sub numele de artă neagră, 
la acea dată era cuprinsă şi arta oceaniană sau a al-
tor popoare), şi de sculptura şi de personalitatea lui 
Brâncuşi. Relaţia dintre ei era atât de strânsă, încât 
în vara anului 1909 Brâncuşi a fost invitat acasă la 
Livorno la mama lui Modigliani. Este probabil ca 
Modigliani să-l fi  însoţit pe sculptorul român şi în 
vizitele pe care le-a făcut în 1909 la Louvre, Muze-
ul Cluny, Muzeul Guimet, ori Nôtre-Dame, locuri în 
care putea fi  admirată arta veche egipteană, asiatică 
sau gotică. Pe Brâncuşi, cum era şi fi resc, l-au inte-
resat acele popoare şi acele perioade istorice care au 
cultivat în mod special sculptura (cu excepţia Gre-
ciei antice clasice) şi care au practicat-o ca materi-
alizare a unei idei. Intr-unul din aforisme vorbeşte 
de „naturalitatea în sculptură” care, în opinia sa ar 
conta în „gândirea alegorică, simbol şi sacralitate”, 
iar în altul pomeneşte de statuile sale ca „ocaziuni 
ale meditaţiei”. Credinţa şi instinctul volumului le-a 
descoperit cu deosebire în sculpturile egiptene, in-
diene şi kmere, în arta negrilor şi gliptica creştinilor 
primitivi. „Arta - poate cea mai desăvârşită, a fost 
concepută în timpul copilăriei umanităţii” - zicea 
Brâncuşi. După care, în altă parte tranşează dihoto-
mia arta nouă şi arta veche: „Arta nu este nici mo-
dernă, nici veche - este Artă...”

Între 1908-1913, anul ultimei sale sculpturi, 
Modigliani a asistat la naşterea şi cristalizarea sculp-
turii moderne. Incontestabil, apropierea de Brâncuşi, 
guru spiritual şi artistic, a contat cel mai mult în for-
marea lui, nu doar în sculptura pe care a practicat-o 
vremelnic, ci şi pentru pictura sa portretul „Femeii 
cu pălărie” datând din 1918, în fapt portretul iubitei 

sale Jeanne Hebuterne, este tributar, conştient sau 
ba, „Domnişoarei Pogany”. Acelaşi oval, acelaşi gât 
alungit şi acelaşi gest de a-şi duce mâna la faţă. Încă 
o uşoară înclinaţie a capului femeii în stânga şi ges-
tul ar fi  fost identic. Oricum, portretele pictate după 
contactul cu arta brâncuşiana au câştigat mult în 
simplifi care şi mai cu seamă în expresivitate datorită 
deformării formei prin alungire, au ieşit din înţepe-
neala mondenă anterioară, au mişcare şi graţie. Fără 
ucenicia pe lângă Brâncuşi, probabil că şi pictura 
lui Modigliani ar fi  evoluat mai lent şi poate diferit 
faţă de ceea ce a făcut. Modul de a gândi volumul 
în sculptură i-a infl uenţat forma în pictură. mânuirea 
dălţii i-a întărit spiritul şi i-a fl exibilizat ductul liniei 
care a devenit pură; esenţializarea ovalelor sculptate 
care primesc şi refl ectă lumina, i-a înluminat culoa-
rea obrajilor şi a nudurilor.

Între Brâncuşi şi Modigliani relaţia a fost în 
duh şi nu mentală, iar durata uceniciei pictorului 
arăta trăinicia ei. Prin atelierul lui Brâncuşi au tre-
cut destui alţi tineri sculptori printre care Dumitru 
Anghel şi Romulus Ladea, însă asupra lor infl uenţa 
gândirii maestrului a fost minoră sau chiar inexisten-
tă aşa cum a fost în cazul lui Ladea care a intrat chiar 
în confl ict cu el. Irina Codreanu a învăţat câte ceva, 
dar n-a avut forţa necesară să-şi aleagă calea pro-
prie rămânând la suprafaţa lucrurilor. Miliţa Petraşcu 
l-a înţeles, l-a admirat - ideea încredinţării comen-
zii pentru ansamblu de la Târgu-Jiu lui Brâncuşi i-a 
aparţinut - însă nu l-a urmat apucând-o pe calea fi -
gurativului monumental ai cărei maeştrii erau Bour-
delle şi Mestrovici. W. Lehmbruk, care l-a frecventat 
şi el pe sculptorul român în 1911, a fost marcat de 
„Rugăciune”, lucru vizibil de la o poştă în „Femeia 
îngenunchiată”. Drumul său artistic prea scurt - s-a 
sinucis în 1919 - a fost marcat de infl uenţa acestei 
lucrări şi ceea ce a sculptat ulterior nu lasă îndoială 
că s-ar fi  distanţat de sintetismul brâncuşian. Singu-
rul care a fost în duh artistic cu viziunea brâncuşi-
ană, cel mai apropiat de ea, a fost Modigliani. Cu 
toată diferenţa aparentă, capetele de femei sculptate 
de Modigliani sunt înrudite cu muzele adormite şi 
cu cele 13 imagini ale „Domnişoarei Pogany”; ace-
eaşi detaşare faţă de adevărul anatomic - pentru cei 
doi nu există decât adevărul artistic -, aceeaşi linie 
pură a ovalului feţei, acelaşi mod de a concepe legă-
tura volumetrică frunte-nas în linie dreaptă precum 
sculptura antică greacă, aceeaşi minimă atenţie dată 
gurii tocmai pentru a nu distruge puritatea întregu-
lui. Într-un singur loc se despart: în timp ce sculptura 
lui Brâncuşi, „rotundă” oferă aceeaşi atenţie spatelui 
lucrării - ce minunat este sculptată coafura în trepte 
a „Domnişoare Pogany”!-, Modigliani se opreşte la 
jumătate de drum practicând vechea tehnică a sculp-
turii adosate, adică ignorând spatele lucrării. În timp 
ce în jurul „Domnişoarei Pogany” se poate da un 
ocol descriind un cerc complet, în cazul portretele 
lui Modigliani privirea descrie doar un semicerc.

Când a intrat în atelierul artistului român, 
pictorul habar n-avea de sculptură, nu modelase ni-
ciodată şi nu pusese mâna pe o daltă vreodată. Să-
rind etapele plicticoase ale obişnuinţei ucenicii în 
sculptură, ale modelajului şi ghipsului, Modigliani 
a trecut direct la cioplirea în piatră. Şi cum situaţia 
fi nanciară nu îi permitea să comande piatră, a făcut 
o serie de escapade prin catacombele Parisului în 
căutarea unor blocuri potrivite cu intenţiile sale. Se 
zice că Brâncuşi l-ar fi  însoţit în câteva dăţi. Oricum, 
calcarul crinoidal în care e cioplită „Cuminţenia pă-
mântului” atestă provenienţa pietrei din acel loc. În 
„Viaţa pasionată a lui Mogigliani”, A. Salmon, con-
temporan şi prieten cu pictorul, dedică un capitol 
întreg pictorului livornez amintind printre altele şi 
despre furtul de pietre din subteranele Parisului. În 
paranteză fi e spus, extracţia de pietre din subsolului 
Parisului pentru construcţiile medievale şi chiar mai 
târzii l-a transformat într-un labirint de cocă plin de 
goluri, pe care canalizarea şi săparea metroului în 
secolul XIX l-a mărit şi şubrezit. Într-atât, încât e de 
mirare că rezistă în continuare.

Dar Modigliani nu a lucrat în piatră doar la 
Paris, ci şi la Livorno, în verile anilor 1909 şi 1913. 
În 1984, trei tineri sculptori din Livorno au pus la 
cale o farsă cioplind în piatră trei capete în stilul lui 
Modigliani, prezentându-le drept originale bazându-
se tocmai pe faptul că pictorul sculptase şi acasă, la 
mama lui. Farsa a prin în mass-media totdeauna avi-
dă de noutăţi, nu însă şi în rândul specialiştilor care 
au identifi cat falsul.

Temele predilecte în sculptură ale lui Modigli-
ani au fost portretele de femei şi cariatidele. Desenele 
pregătitoare, executate în linia pură tipică sculptori-
lor şi în mod special lui Brâncuşi (a se vedea desenul 

lui între 1909-1914, dar şi după această dată) arată 
limpezirea formei şi căutarea soluţiei sculpturale, a 
închiderii compoziţionale a mişcării. Mişcarea elico-
idală din „Cariatida” îngenunchiată din 1913-1914 
aminteşte de tensiunea sculpturală michelangioles-
că, dar formele clare şi ductul liniar sigur prin care 
delimitează volumele este incontestabil de sorginte 
brâncuşiană.

Momentul cel mai fericit din cariera de sculp-
tor a lui Modigliani a fost incontestabil „Salonul de 
toamnă” parizian din 1912, când i-au fost acceptate 
un grup de capete, după unii şase, după alţii opt şi 
după alţii şapte la număr. Sculptorul lituanian Jaques 
Lipchitz, care l-a cunoscut pe Modigliani în acea pe-
rioadă, a lăsat o mărturie pe viu a acelui moment: 
„Parcă văd şi acum: aplecat peste capetele acelea, 
îmi explica faptul că, în mintea sa, ele trebuiau să 
formeze un tot unitar. Mi se pare că au fost expu-
se câteva luni mai târziu, în acelaşi an, la Salonul 
de Toamnă, aşezate în scară asemenea tuburilor de 
orgă pentru a explica muzica ce invada spiritul.”

Succesul de la salon i-a dat aripi, Modigliani 
visând cu ochii deschişi o carieră de sculptor - „o să 
fac totul în marmură” -, dar destinul a decis altce-
va. Subminat de boală, după ce realizase doar do-
uăzeci şi patru de sculpturi în piatră şi una în lemn, 
Modigliani a fost nevoit să pună jos dălţile şi să se 
reapuce de pictură. Înarmat cu ceea ce dobândise în 
timpul când sculptase, sub înrâurirea libertăţii artis-
tice cultivate în el de Brâncuşi, forma şi culoarea au 
căpătat alte valenţe şi, în primul rând, mai multă ex-
presivitate. Cu toată izbânda lui în pictură, dragostea 
ratată pentru sculptură trebuie să fi  rămas ca o rană 
nevindecată; prea sperase multe şi prea brutal i se 
luase totul deodată. Cine ştie, în beţiile din ce în ce 
mai dese, în înecul sistematic în alcool şi starea lui 
permanentă de harţag dintre 1914 şi 1920, durerea 
cauzată de nerealizarea ca sculptor poate să fi  jucat 
un rol nu tocmai de neglijat.

În cimitirul parizian Pêre-Lachaise, o lespe-
de conformist tăiată, acoperă dublul mormânt al lui 
Amedeo Modigliani şi al iubitei sale Jeanne Hebu-
terne uniţi în moarte precum în viaţă. Dincolo de 
tragedia umană, ea acoperă şi drama artistului care 
s-a visat sculptor, care ar fi  putut fi  un bun sculptor, 
căruia soarta i-a jucat cea mai crudă şi tristă festă: 
să aibă talent de cioplitor şi să i se smulgă dalta din 
mână în plin avânt creator. 
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Am plecat într-o 
călătorie în căutarea sensului. 
Trebuia să mă conving că merită 
să trăim. M-am gândit la facerea 
lumii. Dumnezeu a creat lumea 
şi i-a dat viaţă. Vreau să cred 
că fi ecare om trebuie să creeze 
o mică lume, un univers al lui. 
Avem datoria de a transforma 
nimicul în tot. În fi ecare zi 
trebuie să luptăm pentru a da 
sens. Doar aşa ne câştigăm locul 
în eternitate.

Copilul
„ - Mamă, ce era la început, înainte de a exista 

lumea?
-     Nu era nimic.
-Şi cum arăta nimicul?
-Ce întrebare fără sens, pui!? Nimicul e nimic.”

*
Sunt copil. M-am trezit, dar refuz să deschid ochii. 

Bunicii mei nu sunt în casă. E linişte. Aştept....şi apoi, 
dintr-odată: a venit tata! Stupoare. Zarvă. Îi aud vorbind în 
camera vecină. Aud hârtii foşnind. Oare ce mi-a adus? Îmi 
bate inima... Cineva a intrat în cameră. E el. Aştept să mă 
îmbrăţişeze. Ce fericire ! Trebuie doar să deschid ochii...

M-am trezit, dar refuz să deschid ochii. În casă nu e 
nimeni. Linişte. Simt prezenţa mobilei şi a fructelor întinse 
pe masă la uscat. În rest, nimic.

Iubirea 
Sisco era acolo. Stătea pe pat şi se uita la televizor. 

Râdea ca un copil. Îl hraniserăm pe Motănescu, fi delul pisoi 
vagabond care încremenea sub fereastră până îşi primea 
porţia de mâncare. Târziu, în noapte, când Sisco fuma 
lângă geamul deschis, îl auzeam pe Motănescu miorlăind 
îndrăgostit şi leneş.

*
Era noapte. Nu se auzeau decât câţiva greieri. 

Motănescu îşi încheiase monologul. Sisco doarme, dar mă ţine 
bine strâns de mână. O singură margine a ferestrei rămăsese 
neacoperită de draperie. Vedeam luna şi câteva stele. Adorm 
şi visez. Sală de bal. Petrecerea cu măşti a durat un timp. Am 
valsat nebuneşte, am râs, am ignorat. Ne vedeam în oglinzi 
multiforme şi ne proiectam viitorul. După ce am ameţit bine, 

ţi-am dat liniştită masca jos şi am privit: o altă mască. Am 
repetat gestul şi …n-a mai rămas nimic. 

Non-sensul 
Am obosit. Nimicul e pretutindeni şi e în mine. Am 

visat o cădere în gol. Alunecam rapid printr-un tunel vertical. 
Voiam să mă prind cu mâna de ceva, dar nu găseam nimic. 
M-am trezit ţipând. În faţa mea - luna plină şi magică, 
încadrată de fereastră. Nu vreau să mă despart de această 
lună. Dacă aş reuşi să o înghit, atunci lumina ei s-ar revărsa 
în mine.

*
Am dispărut. Cineva trăieşte în locul meu. Noua 

locatară a acestui corp e ahtiată după certitudini şi siguranţă. 
A pornit în căutarea adevărului absolut. Săraca... Duduia 
caută ceva ce nu există. Şi, dacă ar exista, cine ar avea nevoie 
să ştie tot?!

Nimicul 
Defi niţie: gol, întuneric, linişte. S-a sfârşit.

*
Ieri am fost chemată la o înmormântare. A plouat. 

Biata femeie ! I-am văzut o fotografi e din tinereţe – tânără 
absolventă de arte plastice. Acum – un corp rece şi ţeapăn, 
asemenea unei frumuseţi împăiate. A plouat pe ea. Oare nu 
s-a supărat că au îngropat-o udă?

*
Dimineaţă friguroasă de februarie. Mă afl u în grădina 

unei noi locuinţe închiriate. O văd pe  vecina clătinându-se 
pe picioare. Un tablou halucinant, în care balerina diafană de 
pe vremuri execută un dans compus din mişcări frânte. Pare 
mai degrabă o apariţie de pe altă lume, decât o prezenţă reală. 
Îmi răspunde stins la salut şi face câţiva paşi spre pomişorii 
îngheţaţi din faţa casei. Fiecare mişcare a ei  pare o înfrângere 
a gravitaţiei.

„ – Atât de mult îmi doresc să dorm, dar mă strigă 
întruna afară!”

„ – Cine?”
Nu m-a auzit sau m-a ignorat. În loc de răspuns, se 

răsuceşte uimitor de repede pe călcâie şi intră în casă. 
Oare cine o strigase? În grădină nu mai era nimeni. 

*
M-am aşezat la pian şi am cântat Jardin de Dolly, a 

lui Fauré. 
*

Dacă tot murim, ce rost mai are? Poate că nimicul 

de dinainte de facerea lumii s-a ascuns în fi ecare dintre noi. 
Când nimicul distruge sensul, se instalează moartea. Nici 
măcar nu e nevoie să călătorim spre cealaltă lume. Putem 
fi  nişte morţi reuniţi chiar aici, pe pământ. Ne mişcăm, 
anesteziaţi, pe străzi şi la serviciu. Mimăm viaţa, sentimentul 
şi credinţa. Devenim atât de falşi, că nu mai rămâne nimic de 
murit în noi.

*
Mai bine tac. Mai bine cânt. Capul meu a devenit o 

cutie muzicală. Mâna misterioasă răsuceşte cheiţa imaginară, 
iar muzica din  Jardin de Dolly nu mai încetează.

Jardin de Dolly
A venit primăvara. Vecina mea, fosta balerină, pare 

să-şi fi  regenerat forţele. Am văzut-o astăzi în grădină. A 
curăţat pomişorii de uscături. Într-o lume în care totul se 
termină, primăvara are curajul şi perseverenţa de a se întoarce 
în fi ecare an.

O pisică a nimănui s-a instalat la noi în curte. Am, din 
nou, pe cine hrăni.

*
Un moment în grădina lui Dolly.  Păşesc printre tufele 

de trandafi ri.
*

Am făcut o listă cu lucrurile pe care le-am iubit şi le-
am pierdut. M-am gândit, apoi, că lucrul în sine s-a sfârşit, 
dar nu şi iubirea pentru el. Aşadar, îmi demonstrez încântată 
că nu totul se termină.

*
Astăzi  m-am decis. Vreau să schimb nimicul în tot. 

Trăiesc. Sunt vie. Afară e primăvară şi nu îmi mai este frică 
de sfârşit. Vreau să descopăr lucrurile care durează o veşnicie 
şi să mă hrănesc cu ele. 

*
      Mai cânt încă o dată Jardin de Dolly. Anihilează 

orice urmă de nimic. Grădina cu trandafi ri a lui Dolly e un 
tot etern. 

*
Mi-am hrănit pisica. Mănâncă rapid, iar apoi se aşază 

pe genunchii mei. Mă priveşte şmecheră şi îmi toarce. După 
ce ne-am alintat reciproc, am luat-o în braţe şi am ieşit în 
grădină, la soare. Deasupra, cerul albastru împăcat pe deplin 
cu norii care-l brăzdaseră. Şi, deasupra cerului, sensul etern, 
sau, altfel spus, cineva care are grijă de noi.

Al SALEH

JARDIN  DE  DOLLYJARDIN  DE  DOLLY

În tradiţia ţărănească, simbolul principal al fântânii 
este  cel de pomenire a  defunctului. 

Cel ce bea apă, îşi amintieşte de cel plecat în 
„lumea fără dor”, cinstindu-i astfel memoria. Totodată, 
ofranda de apă simbolizează şi pomana dată de familie, 
în amintirea mortului. 

În oglind apoi se mai refl ectă cerul cu nori, păsări 
în zbor, chipul omului aplecat peste ghizdul fântânii, 
sau noaptea, luna şi stelele. Uneşte astfel fântâna, prin 
intemediul ei, pământul cu cerul şi poate fi  omologată cu 
tunelul şi arborele cosmic? Cred că aici putem aduce în 
discuţie unele considerente interesante. Când cineva sau 
ceva se refl ectă în fântâna, pare că cerul coboară, cum ar 
zice Blaga, sofi anic, până în oglinda apei. Acum oglinda 

pare poarta lumilor, făcând trecerea de la apa terestră la cea celestă, refăcând unitatea lor 
primordială, dinainte de ziua separării lor  de către Dumnezeu, în ziua a doua a Genezei. 
Prin acest aspect, oglinda fântânii poate simboliza şi o poartă. Dacă ne gândim că axa 
lumii/arborele cosmic sunt simboluri masculie (falice), solare,  prin partea lor afl ată la 
suprafaţă (în lumină), fântâna întunecată simbolizează regimul nocturn al imaginarului, 
iar prin formă, femininul (organul reproducător) care ar putea echivala simbolic cu 
partea de susţinere a coloanei sau cu rădăcina arborelui cosmic. Aşa cum axa lumii/
arborele cosmic au o componentă chtoniană şi fântâna poate avea una solară, când, la 
zenit, o rază de soare sau de lună pătrund/cad în fântână. Apa este elementul germinativ 
prin excelenţă, ca şi rădăcina arborelui cosmic. Apa şi umezeala sunt şi ele simboluri ale 
feminităţii. Găleata care scoate la lumină apa din adâncuri, revelează misterul. Acum 
se poate compara fenomenul scoaterii apei din fântână cu defularea inconştientului în 
conştient. Într-adevăr, în tradiţia ţărănească se considera că dacă îţi refl ecţi chipul în 
apă, el rămâne acolo memorat, ca şi cum, ar fi  imprimat pe un fi lm fotografi c sau pe 
un suport electronic. Se credea că apa are memorie. Dacă îţi refl ecţi chipul înt-o apă 
curgătoare, aceasta ţi-l fură şi vei rătăci toată viaţa căutându-l. În apa stătăoare însă, 
chipul rămâne acolo, captiv, pentru totdeauna. Avem de a face în acest caz, din punct de 
vedere psihanalitic,  cu arhetipul încastrării şi cu complexul lui Iona.

Brâncuşi a vrut să facă ma multe fântâni: la Hobiţa, în memria ostaşilor localnici 
căzuţi în primul război mondial; la Ploieşti, cinstind memoria lui Caragiale şi la Bucureşti, 
pentru Spiru Haret. Tretie Paleolog afi rma că sculptorul voia să amplaseze şi în jurul 
Coloanei infi nite, şase fântâni /1/.

Din păcate nu s-a realizat decât macheta Fântânii lui Haret, care se afl ă în cadrul 
atelierului reconstituit la Mezeul Naţional de Artă Modernă din Paris, centrul Georges 
Pomipdou. Acest proiect ne dezvăluie simbolistica fântânii în viziunea genialului 
nostru artist plastic. Interpretarea, după mine cea mai completă făcută până în prezent 
a intenţiilor brâncuşiene din acest proiect a făcut-o regretatul exeget Ion Pogorilovschi. 
Macheta din ghips arată că ghizdul fântânii ar fi  fost alcătuit din ovoide (care după 
Ion Pogorilovschi ar fi  reprezentat capetele învăţăceilor), iar cumpăna ar fi  fost bustul 
cruciform al profesorului Spiru Haret (învăţătorul sătenilor), care ar fi  purtat pe 

umerii săi tot un cap ovoidal, ceva mai mare. În oglinda apei fântânii s-ar fi  refl ectat 
capete ovoidale ale profesorului şi învăţăceilor, simbolizându-se astfel  transmiterea 
cunoştinţelor de la dascăl la elevi (tot după acelaşi exeget). Să cităm din interpretarea 
făcută de Ion Pogorilovschi: „Să ne imaginăm: aplecat asupra ochiului de apă, cel însetat 
vede căzută-n adânc umbra simbolică a dispărutului; se sprijină, ca să bea, cu podul 
palmelor de formele ovoidale; bea, simte răcorea apei, îi aude amintirea fără sfârşit; la 
urmă, o vreme, palmele vor mai păstra amintirea ovoidelor, ca pe un fel de anamneză 
tactilă a Începutului...” /2/

Brâncuşi a folosit mult oglindirea, fi e prin discuri de metal polisat, în care să se 
refl ecte sculpturile sale Peştele, Noul născut etc, fi e prin şlefuirea majorităţii sculpturilor 
sale în care se refl ectă ambientul atelierului şi vizitatorii.

În Templul eliberării, de forma Coloanei sărutului cu dublu capitel (din păcare 
nerealizat), proiectat pentru maharadjahul Yeswant Rao Holcar de Indor, Brâncuşi urma 
să introducă un bazin pătrat sau dreptunghiular cu apă în care să se refl ecte trei Păsări 
în spaţiu (de bronz, de marmură albă, de marmură neagră), Regele regelui/Spiritul lui 
Buddha şi omul afl at în reculegere. Intrarea în templul brâncuşian s-ar fi  făcut printr-
un pasaj subteran, ca în Templul lui Solomon iar iluminarea incintei sacre s-ar fi  făcut 
printr-un orifi ciu circular practicat în tavan. 

Exegeţii susţin că, la zenit, razele soarelui ar fi  căzut pe Pasărea de bronz iar 
refl exele ei ar fi  transfi gurat încăperea. Pentru mine, momentul revelaţiei ar fi  fost 
mult mai complex. Interpretarea dinamică a fenomenului am făcut-o în cartea mea 
MOMENTUL REVELAŢIEI ÎN TEMPLUL BRÂNCUŞIAN AL ELIBERĂRII (De ar 
fi  fost să fi e) – Editura Double P Press Production, Baia Mare, 2004. 

Îmi imaginez că vizitatorul, ar fi  găsit în camera de meditaţie, practicate în 
marginea bazinului, duuă locaşe pentru fl uierele picioarelor, invitându-l să îngenuncheze. 
Când razele soarelui ar fi  pătruns în încăpere, căzând oblic pe Pasărea de bronz, lucirea 
ei orbitoare ar fi  făcut ca omul să-şi coboare privirile în bazinul cu apă. Ar fi  descoperit 
aici, cu uimire, chipul său refl ectat alături de cele ale: Păsării de bronz (simbolizând 
Duhul Sfânt), Păsării din marmură albă (simbolul vieţii), Păsării din marmură neagră 
(simbolul morţii) şi Regelui regilor (Dumnezeu). La zenit, toate imaginile s-ar fi  întâlnit 
într-o cruce iar chipul refl ectat al omului ar fi  fost plasat în dreapla chipului Tatălui, 
pe locul Fiului. Când razele soarelui ar fi  părăsit incăperea aceste chipuri refl ectate ar 
fi  dat impresia că se înalţă la cer, furate de lumina care pleacă. Astfel,  oglinda apei, 
cu chipurile refl ectate, ar fi  mijlocit simbolic, eliberarea sufl etului pelerinului de trupul 
muritor şi contopirea cu lumina divină.

Prin faptul că oglinda apei bazinului ar fi  jucat rolul de poartă de trecere a lumilor, 
şi că templul ar fi  unit pământul, apa şi cerul, construcţia ar putea fi  omologată prin 
simbolurile echivalente conţinute cu fântâna şi chiar cu axis mundi.

Note:
1. Tretie Paleolog – DE VORBA CU BRÂNCUŞI DESPRE „CALEA SUFLETELOR EROILOR”  

Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1976;
2. Ion Pogorilovschi – Fântâna lui Haret (BRÂNCUŞIANA & BRÂNCUŞIADA), Ed. Eminescu, 

Bucureşti, 2000.
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Aproape toţi cei care l-au cunoscut personal 
pe Lucian Blaga şi l-au ascultat la cursuri vorbesc, în 
amintirile sau în interviurile lor, cel puţin cu reserve 
(dacă nu chiar negându-le) despre calităţile lui de 
professor. Iată câteva opinii în acest sens, începând cu 
cele ale unor studenţi ai săi:

St. Augustin Doinaş: ”Ca profesor era extreme 
de calm, distant, nu “captiva“ şi nici nu voia s-o facă. 
Ţinea doar să comunice, aproape la modul detaşat 
un text, parcş n-ar fi  fost al său. La catedră Blaga era 
monoton, lipsit de vocaţie didactică“(!)

Prof. Maria Enescu, foarte apreciată studentă a 
lui Blaga: ” Îşi citea cursurile cu o voce egală, aproape 
monotonă. Uneori intervenea cu câte o explicaţie“.

Scriitorul Teohar Mihadaş: ”Fără elocvenţa 
oratorului de catedră îşi citea prelegerile la curs, fapt 
care indispunea”.

Eugen Todoran: ”Conferinţele erau mai bune 
decât cursurile. Ca profesor, era într-adevăr monoton: 
Îşi ţinea cursurile fără a coborî (?) la condiţia de 
profesor cu vocaţie didactică (…). Monotonia expunerii 
şi greutatea urmării ideilor (…) au dus cu timpul la o 
simţitoare reducere a auditorilor la Universitate“.

I.D. Sârbu – pe un ton pe cât de tranşant pe atât 
de surprinzător de absurd: ”Nu-l interesau cursurile 
(?). Le citea fără să adauge nimic“ (?).

Criticul Ovidiu Cotruş: “Blaga citea cu voce 
egală şi monotonă elaborările sale intelectuale (…) 
foarte puţin preocupat de ceeaa ce se petrece în sală“.

Profesorul de estetică Liviu Rusu, de la aceeaşi 
facultate: ”Blaga nu era un vorbitor de catedră, 
prelegerile sale reau gata redactate şi le citea, iar felul 
lui dea citi nu excludea o anumită monotonie“.

Istoricul Vasile Netea, comentând prelegerea 
inaugurală a lui Blaga din 1938: ”A citit, fără a da vocii 
sale nici o nuanţare, citind într-o formă monotonă (…). 
Blaga nu era un vorbitor (…) iar acest fapt a mai scăzut 
interesul pentru cursurile lui“. Istoricul literar D. 
Micu – după ce asistase la conferinţa lui Blaga despre 
Titulescu:”Citea fără nici un patos, chiar fără intonaţie, 
cu o voce egală, ca şi cum ar fi  parcurs o “ bucată” 
dintr-o carte de şcoală“. Iar Gr. Popa, poet şi fi losof 
eseist, fost asistent al lui D. D. Roşca, - deşi un timp 
admirator al lui Blaga, de astă dată în aprecierile sale 
asupra profesorului Blaga lasă să se reverse o undă, 
cel puţin supărătoare, nu de răutate ci de-a dreptul de 
venin: ”Blaga ca professor era foarte slab. Vorbesc 
în sens didactic (…) El lua cartea, cursul, ce avea el 
acolo şi citea (…). Să nu vă închipuiţi că la el mergea 
lumea la cursuri. Nu! Fiindcă o plictisea (…). Blaga 
citea monoton. Iar la seminar n-avea  nici o iniţiativă 
(?), Blaga putea să facă un curs foarte interesant. Dar 
n-a făcut. Eu zic, din comoditate. Însă ce făcea nu era 
interesant. Deloc nu era interesant…“

După asemenea aberaţii şi enormităţi, să ne 
oprim aici cu citatele, care, în fond, subliniază doar 
faptul că profesorul respingea oratoria de efect facil. 
Într-un interviu din 1982, eu însumi spuneam că 
profesorul nu făcea nici o concesie de effect căutat; 
că ceea ce citea, cursul adică, “era îndelung gândit 
şi perfect formulat, până la ultimele nuanţe ale 
expresiei“; curs despre care “s-ar putea chiar spune că 
era conceput spre a fi  tipărit, nu rostit“; că “pe professor 
nu-l interesa talentul oratoric“ şi că în privinţa aceasta 
îmi amintesc că mi-a spus odată, textual: “Dintre toate 
artele, oratoria este arta cea mai găunoasă“; că pe L. 
Blaga “îl interesa, nu să delecteze publicul (în speţă, 
studenţii săi), ci să-I comunice gândurile proprii (…), 
respactându-i curiozitatea intelectuală autentică“, - 
fi ind convins că pe acest public studenţesc “îl putea 
capta numai printr-un mod de expunere cu cât mai 
sobră cu atât mai efi cientă”.

Dar de aici, de la această densitate de gândire 
a conţinutului prelegerilor, de la această sobrietate a 
expunerii şi demnitate intelectuală a ţinutei cursului(o 
modalitate etichetată, cum am văzut, uimitor de 
simplist şi de greşit drept “monotonie“), - şi până la a-i 
pune în discuţie calităţile de professor şi chiar de a-i 
nega “vocaţia didactică“, este o confuzie nepermisă şi 
o greşeală  cu totul inadmisibilă. Este de neînţeles cum 
chiar foşti studenţi ai săi dintre cei mai eminenţi au 
putut afi rma că L. Blaga era “lipsit de vocaţie didactică“ 
( Şt. Aug. Doinaş), că pur şi simplu “nu-l interesau 
cursurile“ (I. D. Sârbu), sau că “nu cobora(?) la condiţia 
de professor cu vocaţie didactică“(E. Todoran); ca să 

nu mai vorbim de aprecierile şi califi cativele atât de 
dure şi inepte cu care îl gratifi ca, după cum am văzut, 
Gr. Popa.

E adevărat că (după cum nota Mircea Eliade) 
“Blaga vorbeşte rar, aproape silabisind fi ecare cuvânt“. 
E adevărat că nu improviza, ci îşi citea cursul; de 
altminteri, la fel făcea şi marele profesor al Universităţii 
din Königsberg, Immanuel Kant! (Spunea odată Blaga 
– făcând aluzie la unii colegi ai săi, profesori pe care 
noi, studenţii, îi ironizam pentru caracterul simplist al 
cursurilor lor. “Îmi citesc cursul ca să nu spun prostii”). 
E adevărat că nu ţinea deloc să fi e un bun orator, un 
vorbitor de succes la public; că la catedră dispreţuia 
retorismul spectacular de tipul cursurilor lui Iorga sau 
G. Călinescu; şi că, în defi nitiv acest “deosebit respect 
faţă de cuvântul rostit îl întâlnim şi la Maiorescu şi la 
Pârvan, profesori care îşi învăţau cursul pe dinafară“.
(O. Cotruş). Dar, din toate aceste motive, este oare 
permis să identifi căm talentul oratoric cu aptitudinile 
autentic profesorale? E admisibil să facem o astfel de 
confuzie, să facem o astfel de confuzie, să acceptăm o 
asemenea prejudecată? Şi, pe baza acestei nepermise 
confuzii, se poate să îi negăm, pur şi simplu, lui Blaga, 
“vocaţia didactică”? Ba chiar să afi rmăm – inepţie 
incredibilă! – că “nu-l interesau cursurile”, - propriile 
lui cursuri? În amintirile persoanelor citate mai sus 
revine mereu califi cativul “monoton“. Unul  dintre cei 
mai înzestraţi elevi ai profesorului Blaga, regretatul 
Ovidiu Cotruş, clarifi că cu o

Remarcabilă fi neţe situaţia pe care am adus-o, 
acum şi aici, în discuţie, scriind: “Blaga ignora orice 
ethnică de captare a publicului (…), cursurile sale fi ind 
lipsite de orice surpriză. În ce constă totuşi farmecul 
lor inimitabil, prin care fi losoful se singulariza ca 
professor? Urmărind curgerea monotonă a vorbelor, 
simţeaică, dincolo de ele, gândurile se înlănţuie 
nu numai în funcţie de logoca lor interioară, ci se 
alcătuiesc de la sine într-o construcţie muzicală 
asemeni arhitecturilor pitagoreice. Pauzele lui Blaga, 
tăcerile lui încărcate de tâlcuri adevereau cu gravitate 
caracterul musical al construcţiilor sale(…). Audierea 
cursurilor lui Blaga, era importantă îtrucât scotea în 
relief organicitatea gândirii sale“.

În problema “vocaţiei didactice”, a aptitudinilor 
pedagogice ce se cer unui profesor, se uită prea 
adeseori, - cum se întâmplă şi în cazul dezbătut aici 
– că nu cursul pe care îl ţine un profesor este totul; 
că un rol cel puţin tot atât de important (dacă nu 
chiar mai mult) în procesul de formare intelectuală, 
ştiinţifi că, profesională, de specialitate a unui student 
îl are seminarul. Căci, în defi nitiv, un seminar este un 
compement, de importanţă capitală, al cursului. Un 
complement care poate avea o funcţie, preeminent, fi e 
informativă (adiţională, de completare de cunoştinţe), 
fi e o funcţie – mai importantă – formativă: adică cea 
care stimulează şi urmăreşte, cu atenţie şi exigenţă, 
formarea, exprimarea, evoluţia gândirii studentului. 
Or, pe profesorul Blaga îl interesa aceasta a doua 
funcţie; drept care, ţinea neapărat să ţină el seminariile 
cu studenţii săi, iar nu asistentul. Şi dacă în cursul său 
profesorul urmărea să comunice studenţilor sistemul 
său fi losofi c, tezele sale, rezultatele gândirii sale 
în câmpul fi losofi ei culturii, în schimb la seminar el 
urmărea să-i determine pe studenţi să valorifi ce aceste 
teze printr-o încercare personală, printr-un exerciţiu 
propriu de interpretare stilistică a marilor creaţii ale 
umanităţii; îndemnându-i pe studenţi să identifi ce şi 
să analizeze un stil anumit de gândire caracteristic 
şi dominant într-o anumită epocă şi în anumite ţări, 
- şi să insiste în special asupra legăturilor interne 
ale fenomenului cultural (de pildă, să descifreze, să 
descrie, să explice un determinat stil clasic, baroc, 
romantic, simbolist etc. – aşa cum acesta se exprimă 
în mod coerent în creaţiile culturale ale timpului, - în 
literatură, în arte plastice, în muzică, în fi olosofi e sau 
în ştiinţă).

Un alt distins fost student al profesorului Blaga, 
Toma George Maiorescu, îşi aminteşte; „Climatul 
de seminar, dialogul, mai mult decât cursul, a fost 
pentru Profesor, cred, principal mijloc de instrucţie în 
formarea intelectuală a tânărului. Acolo, în seminar, 
Blaga îşi dădea seama de posibilităţile studentului, de 
curajul său de a emite idei, de şansele unei interpretări 
personale. Dacă alţi Magiştri cereau ucenicului o cât 
mai fi delă repetare a învăţăturii transmise (…), Blaga 

solicita gândirea studentului. În bibliografi ile pe care 
le recomanda pentru lucrările de seminar, fi gurau 
întotdeauna numeroase cărţi de ştiinţă. Blaga solicita 
gândirea studentului. Blaga nu concepea Filosofi a 
în afara Ştiinţei”. Acelaşi Ovidiu Cotruş, descrie 
acest eminent laborator de gândire şi de formare 
intelectuală, culturală, fi losofi că, a studentului, care 
era seminarul lui Blaga. La începutul anului şcolar, 
la prima oră de seminar, profesorul făcea o scurtă 
expunere asupra temei ce urma să fi e dezbătută în acel 
an. Se stabileau subiectele lucrărilor şi se distribuiau 
referenţilor, la libera lor alegere. „Profesorul asculta 
lucrarea referentului şi discuţiile consecutive lecturii 
(…), cu aceeaşi linişte aparentă sub care se citea însă 
încordarea refl exivă. Nu lua parte activă la discuţii, 
probabil din dorinţa de a nu stingherii

Desfăşurarea argumentaţiei studentului (…). 
Lucian Blaga voia să descifreze mecanismele de 
gândire ale fi ecărui ins (…). Blaga avea o calitate care 
lipsea multor profesori iluştri – lui Iorga, de pildă: ştia 
să-i asculte pe ceilalţi nu numai pe sine, lăsându-i să-
şi dezvăluie capacităţile sau incapacităţile lor reale 
(…). În seminarii, Blaga stabilea un contact foarte 
strâns cu fi ecare student în parte, dorind să-i cunoască 
cât mai exact potenţialul specifi c”. La urmă, „după 
ce se terminau intervenţiile studenţilor, profesorul, 
prin cuvinte simple şi precise, rostite rar, şi cu o 
gravitate lipsită de afectare, stabilea cumpăna dreaptă 
a lucrurilor (…), lăsând concluzia să se impună de la 
sine ca o înoronare a seminariilor”.

La sfârşitul şedinţei săptămânale de seminar, 
întotdeauna profesorul „se interesa asupra referentului 
de săptămâna viitoare, rugându-l să-l însoţească în 
drumul său spre casă. Discutând asupra subiectului ce 
urma să fi e dezvoltat, L. Blaga îi sugera, în mod extrem 
de prevenitor (…), calea nimerită pentru ase apropia 
cât mai efi cient de problema respectivă. Trebuie 
să precizăm că indicaţiile priveau doar aspectele 
metodologice ale lucrării, nicidecum concluziile ei 
teoretice, Spunea că însuşirea  şi aplicarea de către 
studenţi a metodei analizei stilistice va avea consecinţe 
binevenite în dezvoltarea subtilităţii lor şi în lărgirea 
receptivităţii lor faţă de fenomenul cultural”.

Un alt lucru asupra căruia profesorul ţinea 
neapărat să atragă atenţia studenţilor săi era 
imposibilitatea de a se da o explicaţie deplină şi 
categorică fenomenului creaţiei, actului creator, 
procesul generator al unei opere de cultură – fi losofi că, 
literare, artistice sau ştiinţifi ce. L. Blaga nu înceta să 
reamintească studenţilor, să repete mereu: „Misterul 
darului creator ne scapă în întregime”. La seminar, mai 
mult decât la curs, studentul era stimulat să cerceteze 
cu modestie şi prudenţă, era îndemnat să mediteze 
îndelung asupra acestui mister, al creaţiei operei de 
cultură; şi îndeosebi să caute să descopere legăturile, 
corespondenţele stilistice, afi nităţile ascunse dintre 
opere reprezentative aparţinând unor domenii diferite 
ale culturii; să încerce – cu “spirit de fi neţe” şi de subtil 
discernământ – analiza stilistică a celor mai inseminate 
şi mai semnifi cative creaţii ale culturii româneşti şi 
universale. În acest sens şi cu un rezultat esenţial, 
seminariile lui Blaga se constituiau într-o “adevărată 
şcoală a spiritului critic”, - totodată dovedind în felul 
acesta cât se poate de clar superfi cialitatea şi falsitatea 
unor aprecieri prea grăbite şi necugetate; cu alte 
cuvinte, dovedind eroarea fundamentală a celor care 
au vorbit despre o pretinsă “lipsă de vocaţie didactică” 
a profesorului Lucian Blaga.

LUCIAN BLAGA – PROFESORUL
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E în destinul creatorilor de mare rezonanţă 
publică să fi e încercuiţi în defi niţii sau formule strâmte, 
sau în prejudecăţi eronate. S-a spus despre poezia lui 
Lucian Blaga că e pur şi simplu un “epifenomen” al 
sistemului său de gândire (ba s-a afi rmat şi inversul!) 
– fără să se vadă că între fi losofi a şi opera sa poetică 
nu e nici un raport de interdependenţă genetică, nici 
de intercondiţionare, ci doar o inerferenţă ce trădează 
un fundal originar comun.

S-a mai spus apoi că fi losofi a lui e lipsită 
de fi losofi cul speculative rigid, fără să se observe 
că dacă Lucian Blaga uzează de o gândire mitică, 
de speculaţii metafi zice pe un plan de mit, - 
totuşi”Cenzura transcendentă “ e scrisă pe o solidă 
bază de construcţii logice. Mai mult chiar: în “Eonul 
dogmatic “ găsim un strat de gândire rece, severă, 
utilizând chiar şi concluziile gândirii ştiinţifi ce.

Tot atât de mult (şi tot atât de fals) se vorbeşte 
mereu de “L. Blaga poet trdiţionalist “

Sau despre “L. Blaga fi losof gândirist“ . Cel  
puţin în accepţiunea curentă a termenilor, Lucian 
Blaga  nu e nici tradiţoinalist, nici gândirist. Răspunsul 
său la discursul de recepţie la Academie a lui Nichifor 
Crainic a fost o nouă ocazie de confi rmare.  

 De la început ar trebui înlăturată defi nitive 
eroarea potrivit căreia Nichifor Crainic singur ar 
sintetiza gândirismul. Şi o altă eroare: proclamarea – 
chiar dac-ar vre-o mentorul ei – gândirismului ca un 
current ortodox, căci în ciuda manualelor de liceu, 
gândirismul n-a fost un curent ortodox. “Gândirea 
a avut câteva linii de conduită, atitudini, orientări, 
dar la curţile ei, spune L. Blaga, personalitatea 
creatoare n-a suferit niciodată vreo îngrădire “.

Gândirea a avut o unitate poliderecţională  
de sensuri. “Pe drumul “Gândirei“, fatal fi ecare e 
răsleţ şi izolat“- se notează încă în primele numere 
ale revistei.

Fenomen cu un peisaj foarte variat, 
gândirismul poate fi  redus totuşi – cum o face 
Gh. Vrabie – la trei puncte ideologice esenţiale: 
1. tradiţionalismulautohton; mitul etnic, al  
sângelui – cum se şi face obişnuit – prin optica 
autorului”Punctelor cardinale în haos “, - nu e mai 
puţin adevărat că poziţia lui Lucian Blaga faţă de ele 
e sensibil diferită.

Când prin eseul “Sensul tradiţiei” care defi nea 
ideologia, Nichifor Crainic declara continuarea 
“Sămănătorului “, nu uita să-i lărgească doctrina 
artistică, dându-I şi semnifi caţie, în perspectivă 
istorică, de mit etnic, iar în perspectivă actuală, 
de mit folkloric. Iar când va numi tradiţia “o forţă 
dinamică“,nu paseistă, nu statică, - nu va face 

altceva decât să o asocieze cu un sentiment istoric, - 
acel “sentiment al tradiţiei istorice“ de care vorbeşte 
Blaga în discursul său. Dar cât de îndepărtat e acest 
punct de tradiţionalismul anistoric profesat în “ 
Spaţiul mioritic“, de anistoricitatea tradiţiei din 
concepţia blagiană! Atitudinea lui Lucian Blaga deci 
nu e aceea a gândirismului offi cial.

“Tinereţe fără bătrâneţe e însuşi sângele 
acesta care se ramifi că în noi toţi şi, prin a cărui 
taină vie ne simţim solidari între noi… Fizionomia 
culturii româneşti o va da acest sânge misterios“. 
Acestui mit etnic, mit al sângelui proclamat de 
“sensul tradiţiei“, şi care sub unghiul estetic, sub 
unghiul unei realizări artistice va trebui să devină 
mit folkloric, - acestui mit îi opune Lucian Blaga 
matricea stilistică. Ceea ce în concepţia primului 
e un fundal cu aparenţe biologice, îi corespunde 
la al doilea aşadar o bază mai spiritualizată. Mitul 
ca motiv artistic care pentru N. Crainic apare ca 
un imperative categoric(căriua de altfel observaţi 
că nu i s-au supus nici Gib I. Mihăescu de pildă, 
nici Matei I. Caragiale, amândoi vechi gândirişti) 
– la Lucian Blaga e o fatalitate stilistică. “Singure 
categoriile abisale, scrie el în “Artă şi valoare“, 
suntde fapt nişte factori care fac punte între “artă“ 
şi “etnie“. Evident, prin gândirea lor, prin viziunea 
şi prin tiparul lor stilistic, miturile sunt astfel ca 
predestinate să fi e întruchipate în artă”; dar totuşi, 
Lucian Blaga îşi întregeşte, îşi clarifi că concepţia 
depăşind insufi cientele certitudini ale gândirismului: 
“conţinutul artei nu poate fi  limitat nici la miturile 
entice nici la subiectele naţionale“. Iată astfel că 
nici al doilea character al gândirismului nu-l poate 
încadra pe fi losoful nostru.

Dar Lucian Blaga nu se lasă încadrat nici în 
dimensiunea ortodoxismului, atât de cert anunţată 
de autorul acelei superbe “Nostalgii a Paradisulu“ 
(carte care “este cea mai promptă replică pe 
care ortodoxia de pretutindeni o dă teologiei 
protestante de mare prestigiu“); coordonată, deşi 
nu fundamentală a românismului, căreia ortodoxia 
nu-i poate circumscrie însă creaţia de artă. Chiar şi 
în cadrele culturii populare “determinantele stilistice 
ale ortodoxiei,scrie Lucian Blaga în”Spaţiul 
Mioritic“, au găsit o înfl orire şi dincolo de ceea ce 
este dogmatic şi canonic fi xat “. Avem atâtea opera 
de artă populară cu o bază nu numai neortodoxă ci 
chiar categoric păgână. Dar oare capodopera liricei 
noastre culte,”Luceafărul “, n-are atâtea aderenţe 
– Vianu pretinde chiar surse – cu mitologia şi o 
teogonie greacă?

Şi era fi resc să ajungem în plină eterodoxie 

din moment ce preconizezi mitul ca motiv artistic; 
după cum e tot aşa de fi resc ca frumosului şi artei 
gândiriştilor Gib Mihăescu sau Cezar Petrescu să nu 
le poţi conferi un sens teologic după concepţia lui 
N. Crainic „în nici un caz nu poate fi  bănuit (cum 
scria undeva vechiul său  prieten) că ar fi  făcut din 
această revistă de artă şi idei o anexă a catedrei de 
apologetică ortodoxă”. Şi nici “n-a şovăit niciodată, 
scrie L. Blaga în continuare, să-mi publice nici 
poezia, nici dramele şi mai ales studiile fi losofi ce, de 
multe ori foarte eterodoxe“. Şi tot aşa de categoric 
se exprimă L. Blaga înc-odată în răspunsul său, - 
de astă dată referindu-se la sine şi în genere: “alţii 
şi-au îngăduit, sub privirea uneori mustrătoare a 
directorului, o anumită libertate creatoare faşă de 
motivele creştine, convertindu-le în mituri şi viziuni 
inedited, urmând, poate fără de a şti, îndemnurile 
spre eresuri ale imaginaţiei şi gândirii populare. 
Deopotrivă de româneşti sunt fără îndoială atât 
creaţiile celor ortodoşi cât şi ale celora care spărgând 
conformismul plăsmuiau din duhul eresului, 
din acel duh care împrumută atâta nebănuită şi 
uluitoare spontaneitate geniului popular…Poeţii 
de la“Gândirea“ s-au lăsat fecundaţi de ortodoxie, 
dar şi…de acele eresuri, înfi orate de penumbră, care 
au avut darul să-l încânte odinioară aşa de mult pe 
Eminescu“. De altfel în ceea ce priveşte ortodoxia, 
ortodoxia canonică a operelor sale fi losofi ce, teologii 
îşi au rezervele lor, care s-au şi exprimat, ca în cazul 
“Diferenţialelor divine“.

Atunci, mai e Lucian Blaga un gânditor 
ortodox? Nu. Un creator gândirist? Răspunde 
dilema: sau Nichifor Crainic singur circumscrie 
domeniile gândirismului, - şi atunci Lucian Blaga 
nu e un gândirist; sau N. Crainic îşi susţine doar un 
strălucit şi foarte inspirat punct de vedere personal, 
- şi aceasta e soluţia justă. Dar aici intră în discuţie 
însăşi ofi cialitatea gândirismului.

În eseistica lui Nichifor Crainic nu se exprimă 
întreg gândirismul, aşa cum în faimoasa şi fastuasa 
“Artă poetică” a lui Boileau nu se exprimă întreg 
clasicismul francez, - deşi acesta îi este mai fi delă. 
Gândirismul e un curent mult mai complex decât 
formula „ortodoxie”; aşa precum e mai complexă 
atitudinea lui Lucian Blaga decât să poată fi  redusă 
atât de uşor la un numitor comun. Concepţia celui 
mai activ teoretician al gândirismului nu dă un unic 
şi total colorit, nu direcţionează net şi exclusiv, nu 
limitează şi nu încadrează toată creaţia literară a 
colaboratorilor revistei. Pentru că Nichifor Crainic 
nu e “ un şef“; şi  nu e “un şef“ pentru că gândirismul 
e un curent, nu o şcoală, - iar curentele n-au “şefi “.

A fost Lucian Blaga un Gândirist?
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tucu moroşanutucu moroşanu

         Istoria Moroşenilor se confundă cu istoria 
Bucovinei înseşi vreme de un veac şi jumătate. 
Primii dintre ei, veniţi din Maramureş, s-au stabilit 
pe dealul Bodea din Câmpulung Moldovenesc, pe 
care nu l-au mai părăsit. Aici s-au născut şi au vieţuit 
generaţii întregi de Moroşeni, bucuroşi că soarta i-a 
hărăzit să trăiască „Pe-un picior de plai,/ Pe-o gură 
de rai” – după cum spunea balada ajunsă până în 
această parte de ţară. Despre femeile moroşene nu 
se ştie mare lucru. În schimb, despre bărbaţii lor 
cu plete haiduceşti şi brâie late se ştie că au fost 
oieri renumiţi şi oameni la omenie. E drept, unii au 
lucrat la pădure, câţiva au trecut prin şcoli, fără ca 
steaua lor să strălucească prea tare. Singur George 
Moroşanu şi-a depăşit cu mult condiţia. Format la 
şcoala lui G. Ibrăileanu, acesta a devenit unul dintre 
cei mai preţuiţi poeţi bucovineni, deşi a trăit o parte a 
vieţii pe alte meleaguri. Însă dorul de locurile natale 
şi talentul poetic au fost atât de puternic imprimate 
în gena colectivă a familiei, încât s-au transmis – 
blestem şi har totodată – unui nepot care face din 
rădăcini emblema creaţiei sale. Despre el este vorba 
în rândurile ce urmează.

*
         Tucu Moroşanu nu este nici oier, nici ţapinar 
ci patronul unei cabane turistice cu nume de poveste: 
„Lacul de argint” – loc renumit în zonă, pentru că 
aici se poate servi păstrăv afumat. Fără birul plătit 
negustoriei n-ar fi  fost posibile cele patru volume 
de versuri apărute până acum sub semnătura sa. Dar 
curioasa realitate a devenit loc comun în literatura 
noastră, celebre fi ind cazurile unor înaintaşi ca I.L. 
Caragiale sau Constantin Dobrogeanu- Gherea. 
Într-un fel, Tucu Moroşanu reface acest traseu al 
scriitorului roman, dedicând literaturii clipele sale 
cele mai inspirate.
         Debutul editorial cu Drumuri de rouă s-a 
produs în 2000, sub sigla Editurii Fundaţiei Culturale 
„Alexandru Bogza” din Câmpulung Moldovenesc. 
În cadrul aceleiaşi edituri îi apare în 2003 placheta 
Exilat în toamnă, pentru ca volumul tipărit în 2008 
să marcheze o ruptură de scrierile sale mai vechi în 
ceea ce priveşte oraşul de reşedinţă a editurii. Iarna 
în bucătăria de vară apare aşadar în 2008 în cadrul 

Editurii „Princeps Edit” din Iaşi, urmat un an mai 
târziu de Fiare vechi şi-nmiresmate, volum purtând 
sigla editurii ieşene „Feed Balk”.

*
         Este interesant e observat că volumul de debut 
se deschide cu o Scrisoare de dragoste, în care 
peisajul, iubirea şi obiceiurile (cu rădăcini creştine) 
formează un triptic de motive precumpănitoare în 
creaţia sa. „Ninge peste obcini fastuos, solemn” 
este peisajul admirat de autor care cheamă, parcă 
celelalte motive îngemănate: „Îmi lipseşti doar 
tu şi-un colind la geam”. De altfel, legătura de 
substrat cu „poezia chtonică” interbelică ste uşor de 
remarcat, deoarece mitul este translat totdeauna spre 
real pentru a păstra ceva din orizontul primordial, 
caracterizat prin puritate, mister şi autenticitate. În 
Baladă pentru Nichifor Lipan şi Pe-un picior de 
plai, explicit sadoveniene, o legătură profoundă 
se produce cu solul natal, văzut concomitant ca 
izvor şi mormânt vremelnic al vieţii, căci dragostea 
generaţiilor successive pe tărâmurile de basm ale 
Bucovinei rămâne eternă. Idei adiacente transpar în 
Decor. Ca într-o fotografi e făcută de mult, cu fi guri 
aproape şterse, copacii, nominalizaţi de altfel („Par 
fagii reci coloane-ntr-un templu mineral”) pregătesc 
trecerea spre ireal şi feeric, fără ca din peisaj să 
lipsească oierii, adevărate valori arhetipale. Tocmai 
de aceea confruntarea adevărului propriu – poetic, 
de bună seamă – cu descoperirile ucigătoare şi 
realităţile de ultimoă oră se soldează, ca în Grâu pe 
Aldebaran cu versuri de extracţie nouă: „Aud urlând 
atomul în desfrâu,/ Dar eu, ţăran roman, gândesc la 
grâu...” Descrierile fastuoase a căror prelungire în 
vers echivalează cu păstrarea fi orului poetic (Amurg) 
cedează locul constatării că Bucovina nu se poate 
lipsi de mituri şi că poetul trăieşte printer ele. Ideea 
apare în 0 arcă – Bucovina, în care ţinutul fagilor 
este văzut „în legănare tandră către mit”.
         În numeroase creaţii elemental descriptive este 
precumpănitor. Urmaşul oierilor de odinioară reface 
poetic geografi a locurilor strămoşeşti, situând Rarăul 
printer pilonii de rezistenţă ai Bucovinei eterne: „În 
Rarău zeii poartă baltag”. Poezii ca: În Rarău, Iarna, 
Curg turmele etc. sunt subsumate aceleiaşi viziuni, 
numai anotimpul descries este altul. De fi ecare 
dată, însă, apar turmele de oi şi păstorii, formând un 
fundal cu reverberaţii luminoase şi ecouri mioritice: 
„Ei vin tăcuţi dinspre tărâmuri vaste,/ Blândeţea 
lor şi toamna prea târzie,/ Ciudată-mperechere de 
contraste/ în sat câte-o legendă reînvie”.
         Drumuri de rouă este, sub aspect prozodic, un 
volum al căutărilor. Versuri cu lungimi diferite, scrise 
în ritm iambic sau trohaic certifi că faptul că Tucu 
Moroşanu caută sonorităţi noi care să-l conducă spre 
formula predilectă. O singură dată – ca o curiozitate 
– autorul recurge la ritmul anapestic într-o poezie 
descriptivă. Este vorba despre În Rarău, creaţie deja 
menţionată.

         O altă constatare de natură prozodică se poate 
face în legătură cu versurile albe grupate în ultima 
parte a cărţii. Tehnica aranjării textului în pagină 
aminteşte de maniera lui George Moroşanu, care şi-a 
infl uenţat şi în acest fel nepotul.

*
         În volumul Exilat în toamnă (2003), poeziile 
reţinute pentru primele pagini (La căpătâiul viselor, 
Pe unde eşti) se întâlnesc sub auspiciile misterului. În 
toamna cu „Speranţa spânzurată de-o răchiţă”, poetul 
visează la „tihna moale/ Din livada părintească”, 
unde şi-ar ascunde iubita virtuală sau, poate, spiritual 
locului, de care s-a cam înstrăinat. Din poezia 
imediat următoare, Ne-ntoarcem, afl ăm că e vorba 
de-o despărţire, căreia îi va urma o alta, deoarece 
destinul poetului este acum iremediabil legat de 
oraş. Familia se rezumă la mamă („Oare o vom 
găsi pe mama vie?”), dar nici morţii nu sunt uitaţi. 
Gândurile poetului îmbracă expresii elegiace, dintre 
acestea cele mai reuşite fi ind cele cu tentă erotică. 
Satul bucovinean devine pentru Tucu Moroşanu 
vatra adevăratei poezii („Mi-am botezat cuvintele 
aici,/ În sufl etul bătrânelor izvoare”), intrănd el însuşi 
în substanţa basmelor devenite realitate: „Şi-o vreme 
prin basme am tot rătăcit/ Îndrăgostit de-a nu ştiu cui 
crăiasă” (Azi pe la focuri).
         Structura sufl etească îi cere aşadar să idealizeze 
satul bucovinean, dar realitatea îi impune o altă 
viziune. Ideea aceasta, evidentă în Sătenii, capătă 
o nuanţă ironică în Oaspeţi occidentali şi Spaţiul 
Schongen. Aici datele oferite ce dărnicie de mit şi 
tradiţie sunt abandonate în favoarea cuvintelor: 
„hamburgeri”, „pizza” precum şi a expresiei „Totul 
va fi  O.K.” – stindarde ale prezentului globalizat, care 
va duce într-un timp nu prea îndepărtat la dispariţia 
totală a specifi cului naţional. Cu mijloace specifi ce, 
dar oarecum arhaice, propunând revenirea la cutume 
şi la credinţă (socotite „Mituri somnoroase”), Tucu 
Moroşanu este o voce singulară, aproape anacronică 
în puritatea ei, crezând încă în ideal şi adevăr, într-o 
vreme când mimarea poeziei este la îndemâna oricui. 
Sentimentul exilului este foarte puternic la poetul 
bucovinean, iar asocierea lui cu toamna sugerează 
idea de pierdere, aşa cum apare ea mai ales în primele 
poezii ale cărţii.
         Tocmai de aceea, în contextual menţionat 
poezii ca Hidalgo întârziat şi Cu François Villon 
nu-şi găsesc locul decât cu greu, contrapunând 
mitul autohton, de natură folclorică, unor mituri din 
literatura universală, prin urmare de natureă cultă. 
Singurul element de legătură internă se dovedeşte 
a fi  vinul, - un fel de baghetă magică la chemarea 
căreia răspund oameni din secole diferite. Oricum, 
vinul va fi  şi în volumele ulterioare semnate de Tucu 
Moroşanu o punte de apropiere între visători, un 
fel de reper sufl etesc autentifi cat cu multe secole în 
urmă de Li Tai Fe. 
         Cu vagi ecouri eseniene, lirica erotică din Exilat 

UNCHI ŞI NEPOT
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în toamnă impune un poet autentic, 
mândru de obârşia sa ţărănească, dar 
universal prin trăire şi exprimare. Aici 
lirismul este la el acasă, necontrafăcut 
şi sincer, căruia muzica versului clasic 
îi dublează valoarea.

*

         Iarna în bucătăria de vară 
(2008) este un recurs la propria 
viziune. Tucu Moroşanu observă că 
prăpastia dintre cele două planuri (real 
şi ideal) se adânceşte prin intrarea în 
viaţa bucovinenilor a unei civilizaţii 
agresive, că aceasta desfi de obiceiurile 
şi normele morale impuse de străbuni. 
Totuşi, atâta vreme cât acestea există, 
înainte de a cădea în deriziune trebuie 
reciclate, asemeni “Câinilor ciobăneşti 
rămaşi pe dinafară/ Când n-a mai fost 
transhumanţă” (Ocupaţii, II).
         O schimbare de atitudine se simte 
şi în discursul poetului, căci acum 
ironia capătă valenţe noi. Întâlnirea  
“pensionarilor cârcotaşi” cu tinerii, de 
pildă, se produce  “Când ţara-i potopită 
de nămeţi/ Ca-n basmele de care-şi râd 
nepoţii”. Prin urmare, în Ocupaţii, III, 
Tucu Moroşanu sugerează că aproape 
tot ce era sugerat cândva – întru cât 
făcea parte din zestrea spirituală a 
colectivităţii – cade acum în deriziune. 
Nu e de mirare, deci, că raportul 
dintre cele două planuri s-a modifi cat 
ireversibil, apropierile şi combinaţiile 
insolite nu mai miră pe nimeni: 
“Ciobanii beau printre turişti”. Tot aşa, 
regretul pentru o iluzie sfărâmată (de 
natură erotică) îi determină în “Când am 
trecut pârâul” anularea sentimentului 
însuşi. Dar important de constatat cu 
acest prilej este faptul că în lirica de 
factură erotică Tucu Moroşanu recurge 
la versul disciplinat, de extracţie 
clasică, în care apar de obicei acorduri 
grave şi muzicale. 
         Scepticismul este o altă caracteristică 
a poeziilor din acest volum. În 
“Povestea rămâne”, de pildă, autorul 
se arată sceptic în privinţa perpetuării 
spiritualităţii populare în vechile ei 
forme. “Acum mioriţei i se va face 
pedichiura” – notează Tucu Moroşanu 
cu umor puţin forţat – şi chiar dacă 
“povestea rămâne” ea “Va fi  vopsită în 
nuanţe mai puţin europene”.

         O perspectivă apropiată – a 
omisiunii prevestind negarea – revine 
şi în “Tocmai acum”. Poetul recunoaşte 
că şi-a găsit găsit un timp nepotrivit ca 
să-şi “mângâie tărâmul montan/ Rămas 
cu ceva urşi ocrotiţi” într-o vreme când 
“oraşele etalează destine încâlcite”.
         Pe de altă parte, poezia lui Tucu 
Moroşanu este o spovedanie încontinuă 
a unui hâtru duios care încearcă să se 
familiarizeze cu percepţia modernă 
a lumii (“Gânduri la odihnă”). Un 
vers ca acesta: “Doar un haiduc – 
poet întristat” este sufi cient pentru a 
sugera legătura (voit organică) dintre 
un trecut legendar (dar incert) şi 
un prezent indiferent, care produce 
întristare. Finalul poeziei “Pădurea 
din fundal” exprimă o idee similară: 
“Mocnea o blazare atotcuprinzătoare/ 
Pe sfârşitul altei lumi/ Şi întâmplările 
mureau molcom/ Nemumifi cate la 
suprafaţă”. În aceste condiţii, poezia 
însăşi este considerată un balast: 
“Îmi port poemul fără de bucurie”. 
Un succint comentariu trebuie făcut 
şi poeziei care dă titlul volumului din 
2008. Aici Tucu Moroşanu face elogiul 
spaţiului intim (“bucătăria de vară”), 
degajând căldură şi viaţă, în contrast 
cu sufrageria, sugerând răcoarea şi 
nemişcarea, - atribute ale morţii. Sunt, 
în cele din urmă, cele două planuri 
contrastante care-şi găsesc originea 
în “dubla postulare” baudelairiană, 
specifi că omului modern. Cu limite 
impuse de spaţiul bucovinean în care 
birtul poate fi  perceput ca “paradis 
pierdut”, deoarece înlesneşte întâlnirea 
vinului cu poezia, Tucu Moroşanu se 
vrea un rapsod al lor, dar mai ales 
al familiei. El înţelege prin familie 
nu neapărat părinţii originari, ci 
necunoscuţii ascendenţi, recunoscuţi 
de memoria sa ultra-sensibilă: “În 
memorie cu bunicul contemplând/ 
Vremelnicia rezemat în baltag”.
         Organizarea interioară a volumelor 
de până acum şi plasarea poeziilor sub 
diferite titluri certifi că preocuparea 
pentru privirea de ansamblu şi 
continuitate. Tucu Moroşanu poate fi  
comparat cu o albină care instinctual 
are vocaţia construcţiei, a simetriilor şi 
a valorii produsului ultim. Astfel, dacă 
primul volum se referea metaforic 
la “rouă” – fenomen care se produce 

foarte des vara în regiunile montane 
– al doilea conţine cuvântul toamnă 
chiar în titlu. Următorul se referă la 
alt anotimp, ce individualizează poetic 
iarna. Totul presupune o alunecare 
spre moarte, astfel încât titlul pentru 
volumul din 2009 este fericit ales dar 
capătă conotaţii poetice numai prin 
raportare la cele anterioare: “Fiare 
vechi şi-nmiresmate”. Altfel spus, 
din tot ce era până mai ieri falnic şi 
luminos a rămas un morman de fi are 
vechi, e drept, amintind prin mireasmă 
de trecut.
         Tema aceasta, însuşindu-şi motivul 
familiei creatoare şi păstrătoare a 
tradiţiilor, este reluată în poezia 
luminară intitulată “Din acea stirpe”. 
Ea este dedicată unchiului său, poetul 
George Moroşanu, frate cu “bunicul 
Costan”, oierul care “Săruta copita 
oilor şchioape”. Este invocată aici 
trecerea, dar aceasta este fundamental 
legată de îngrijorarea autorului că 
“Acum din acea stirpe,/ Numai eu mai 
umbresc/ Cu inima strunga,/ Poate şi 
Dumnezeu...” Tot ce a fost frumos în 
viaţa şi sufl etul bucovinenilor capătă 
forme ideale, deşi tot mai abstracte. În 
Lustrul păstorilor, de pildă, cosmosul 
este imaginat ca înălţare a Bucovinei 
spre stele şi mai ales ca loc al 
păstoritului anceastral strămutat într-
un imaginar fabulos.
         Aceeaşi realitate poate permite 
două interpretări diferite, cum se 
întâmplă în Vechi sicriu, în care sicriul 
atrage automat imaginea morţii. Dar 
moartea este un dat existenţial pe 
care-l înţeleg cei bătrâni, - nu însă şi 
copiii. La vederea sicriului aceştia se 
comportă în nota ştiută de acceptare 
zgomotoasă a unui obiect în viaţa lor.
         Conştientizarea a ceea ce este util şi 
moral în viaţa colectivităţii devine acum 
preocuparea de căpetenie a poetului, un 
fel de traducere liberă a evenimentelor 
pe care acesta le traversează. Oarecum 
vecine este refuzul colectivizării şi al 
consecinţelor sale. Poetul surprinde 
sadismul noilor stăpâni care înlocuiesc 
legea după bunul plac, terfelind de 
fapt seculara aşezare a lucrurilor şi 
adevărul însuşi. Iar în Altă rugăciune, 
deşi Tucu Moroşanu (ca bun creştin) 
solicită iertarea “nemernicilor de 
tot soiul”, el nu uită să protesteze 

împotriva impostorilor 
care desfi gurează natura 
Bucovinei.
         Caracterul protestatar al 
multor versuri de factură clasică se 
transformă în pamfl et în versurile 
albe din Filosofi a resemnării sau 
Recensământul lichelelor. Ele se afl ă 
spre sfârşitul volumului şi conţin, 
din păcate, tonalităţi false, străine 
lirismului practicat îndeobşte de Tucu 
Moroşanu.
         Deocamdată, pe alt plan, fi reşte, 
poetul încearcă să concilieze trecutul 
cu prezentul, domeniul ales fi ind cel al 
limbii. Interesant în poezia Clonă este 
faptul că neologisme de ultimă oră 
(“teleportat”, “clonă”) stau alături de 
cuvinte aparţinând unor vremi revolute 
(“paloş”, “demonul”). S-ar putea spune 
că volumul în ansamblul său probează 
pendularea lirică între trecut şi prezent. 
Totuşi, din trecut autorul păstrează 
numai ce este valoros, pe prim-plan 
situându-se bunurile culturale perene, 
cum sunt nestematele folclorice 
ori zidirile mănăstireşti. Adesea, 
infl uenţa realităţii asupra liricii sale, cu 
vulgaritatea ei de nestăvilit se manifestă 
şi în cadrul poeziei de dragoste. În 
Casa dintre nori, de exemplu, nota de 
vulgaritate deosebeşte această creaţie 
de cele cu temă similară grupate în 
volumele anterioare. Este cert că Tucu 
Moroşanu se afl ă la capăt de ciclu 
şi în această secţiune a liricii sale. 
De fapt, o mărturiseşte el însuşi în 
Visând la savană şi Altă poveste, în 
care dorinţa de altceva se impune cu 
acuitate. “Setea de sânge” a poetului 
afl at in diferite ipostaze traduce – ca 
şi revolta prozodică – tocmai această 
necesitate a evadării dintr-un univers 
sufocant. Încotro va vira creaţia lui 
Tucu Moroşanu din moment ce ultima 
componentă din volum (Alt cer) conţine 
sintagma “poemul a ostenit”? Nu ştim, 
pentru că poezia este imprevizibilă. 
Dar avem încredere în miracolul 
creaţiei, care determină gândurile “Să 
golească de mister alte ceruri”.

Adrian VOICA

De dincolo de zădărnicie
Cununi de zgomote senile hotărăsc
vicleanul belşug
de drepturi viermuind
pe căile demonicei înţelegeri.
Nostalgii făţarnice
moţăie prin psalmii zăbreliţi
de murdare superstiţii.
De dincolo de zădărnicie
încă mai vin mucenici
să dezlăcomească somnul 
atîtor minuni tîlhărite
de rîvna ţîfnoasă
a înnegurării.                                     

Arca platitudinii
  
Închipuire hoinară,
limanul împăturit
în zmeurişul orizontului.
Arca platitudinii
spintecă evlavioasâ
miresme de neguri fl uide.

Adîncul rîvnit de goliciuni
sortite să moară 
în sălbăticie
scheaună la viziuni curtate
de magnetismul atletic
al descumpăniri.  

Podoabe de-ntuneric
Tot mai în ton cu nevrednicia,
vina grăbită să te-ncoroneze
psalmist slugărnicit 
de vehemente chinuri
la periferia umbrei...
Valul amarei solitudini
implorînd tării –
vultur izbit de resemnări
monahice;
Visezi să ţi se milostivească
glasul
de armonii confuz decomprimate
din arcul avar
al desăvîrşirii.
Fiori de sex împăcat
cu lipsa de miez a orizontului

edenic
imită bucuria  
fărădelegii lucrînd 
podoabe de întuneric. 

Ritmuri perfi de
Descompunerea vidului în colinde
complică
pofticioasa nevinovăţie
a frigidelor năluci –
prostituţie astrală caligrafi ată
de consternate iluzii.
Din clopotniţa putregăirii
aventuri norocoase
lansează baloane din piele
de virtuţi interzise;
ritmuri perfi de
imită scîncetul plăcerii;
încă stelar,
spiritul nevederii hărţuite 
de incisive-ndoieli
umple fără-de-hotare cercuri
fumegînd în clipă.   

La margine de poeţiLa margine de poeţi
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Nu intenţionăm în 
demersul nostru să repetam 
în vreun fel abordarile deja 
bine cunoscute ale lui Sorin 
Dumitrescu; domnia sa con-
sideră opera de faţă drept  
“singura scriere în care nu 
intervine nici o dizlocare 
spectaculoasă a timpului, 
spaţiului ori a personalităţii 
umane”- a se vedea prefaţa 
la volumul La Ţigănci şi 
alte povestiri-.I.P. Culianu 
în monografi a Mircea Eli-

ade, distinge în proza fantasticaă a marelui maestru trei 
cicluri: 1) ciclul eroului şi al quest-ului, 2) ciclul idiotului 
şi al call-ului , 3) ciclul criptografi ei şi al spectacolului. 
Proza la care ne referim, Şarpele, apărută în 1937, se pli-
ază, credem noi, perfect pe fi ecare din aceste cicluri; avem 
aici nu doar căutare, ci şi chemare , ba chiar şi spectacol.

Dar nu numai atât; se întrezăreşte în ea şi ceea ce 
Culianu numea  jocari serio (jocul serios), în cartea sa Io-
cari serio , dedicată ştiinţei şi artei în gândirea Renaşterii. 
Mesajul adevărat al Şarpelui, nu este clar fără completă-
rile din altă proză eliadescă: Nopţi la Serampore, apărută 
în 1940. O tânără comentatoare din Bacău, Mariana Cră-
ciun, consideră şarpele „ca fi ind iubitul ce-şi caută jumă-
tatea, bărbatul metamorfozat într-un animal biblic, simbol 
al seducţiei Evei”(vezi Revista 13 Plus nr.131, pag.11). 
Domnia  sa preferă abordarea intertextuală, deconstruc-
tivistă a textului eliadesc şi apelează parţial şi la nume-
rologia simbolică. Ne-am permite o mică adăugire, care, 
de fapt, se vrea o precizare referitoare la numărul 15 al 
capitolelor acestei proze: se pare că numărul 15 , este unul 
al ascensiunii spirituale, adică litera ebraică samech, care 
însăşi simbolizează şarpele astral (hieroglifa şarpelui, adi-
că a diavolului)- a se citi şi: viaţa fi zică şi fatală, mişcarea 
perpetuă, marele agent magic.

Greu de spus, dacă exorcizarea şarpelui ţine de 
magia albă sau neagră, cu atât mai mult cu cât exorcistul 
prin răceala sa şi prin extraordinara, nefi reasca putere de 
seducţie nu pare a fi   doar o fi inţă mundană, ci, mai degra-
bă, una luciferică, purtătoare  de lumină astrală, un demon 
căzut. Dar, s-ar putea la fel de bine, ca Andronic să nu 
fi e  un simplu bărbat, chiar şi în varianta de homo virilis, 
pentru noi el este mai degrabă un hierofant, un magician, 
un maestru al jocului erotic şi al iniţierii, poate chiar, la 
polul opus, un Metatron Sarpanim, al luminilor, prinţ al 
luminilor- nu intenţionăm deloc să comitem sacrilegii-.( a 
se consulta Eliphas Levi, Chei Majore şi Pentacolul lui 
Solomon).Uneori toată ştiinţa este într-un cuvânt şi toată 
forţa într-un nume. Fie şi numai fi indcă ele, cuvintele nu 
sunt decât formule care slujesc la fi xarea voinţei.

Deoarece operăm, volens-nolens, uneori cu sim-
boluri, trebuie să fi m atenţi la riscurile şi posibilităţile 
oferite de o iniţiere în latura practică a magiei pure, a 
artei vechilor magi. I.P. Culianu ne dezvăluie un lucru 
tulburător despre relaţia lui Mircea Eliade cu practicile 
magice: în lucrarea Folclorul ca instrument de cunoaş-
tere,  maestrul ia o poziţie mai mult decât explicită în pri-
vinţa faptelor supranaturale, a căror posibilitate o admite 

pe deplin. Simbolul şarpelui este unul bivalent, complex, 
al binelui şi al răului deopotrivă, al inţelepciunii divine 
şi al seducţiei luciferice- vezi Dicţionar de simboluri, 
autori J.Chevalier, A.Gheerbrant -. În Dicţonarul de te-
osofi e-esoterism-metafi zică-masonerie, Ed. Herald, B., 
şarpele este văzut  ca simbol al raţiunii şi al nemuririi, 
dar şi drept simbol al celui mai subtil dintre elemente, 
eterul, akasha. Tot acolo gasim  la titlul uroboros: şar-
pele simbolic care îşi muşcă singur coada, el reprezintă 
întoarcerea individului la unitatea sintetică al cărei sim-
bol este cercul. În Bestiarul Mitologic Românesc, autor 
Mihai Coman, EFCR, B., 1996, pag. 208-215, avem date 
suplimentare, complete despre şarpele, văzut ca prezenţă 
temută şi malefi că, având posibilitatea metamorfozarii în 
balaur zburător -transmutare miraculoasă-; el posedă o 
mărgică fermecată; la vremea rutului şarpele ştie fi erbe 
piatra scumpă; aceasta îl ajută pe cel care o posedă să înţe-
leagă graiul păsărilor şi al celorlalte animale, plante/fl ori; 
în lumea de dincolo este paznic/vameş al sufl etelor celor 
dalbi, cel care mănâncă un şarpe fi ert în lapte, şi ştie 
rosti vorbele potrivite, întinereşte; pe stindardul dac era 
un şarpe, draco, blestemele trimit la târâitul şarpelui-cel 
mai chinuitor mod de înaintare, aproape o negare a ideii 
de mers-; din cauza muşcăturii este vânat şi omorât, cu 
atât mai mult cu cât el, doar zarit fi ind de către un om, îi 
ia acestuia toată puterea; 9,17, 25 martie sunt datele din 
calendarul popular când  se fac ritualuri de alungare a 
şerpilor; şarpele poate fi  alungat şi prin descântece de 
şarpe, un fel de blesteme inversate; iar bâta de alun îi 
este fatală.

Marele iniţiat, Vasile Lovinescu avertizează: Sun-
tem fi i Marelui Şarpe, ai Balaurului Ceresc (n.n. nu cum-
va şi ai Căii Lactee, ai Ouroborusului care scrie când îşi 
muşcă propria coadă, semnul infi nitului şi al eternităţii) şi 
necesarmente mersul nostru trebuie să se facă de-a lungul 
spirelor lui, care sunt acelea ale Vortexului Sferic Univer-
sal.(Însemnări iniţiatice, pag.213). Cercetătorilor le-a 
scăpat un fapt deosebit  de relevant, anume că, invocarea 
şarpelui se face în limba sanscrită.

La început, paradoxal, cel care o linişteşte pe Do-
rina, că în pădure nu sunt şerpi, este Andronic. Apoi el 
însuşi îl invocă pentru a-l trimite tocmai pe insula din 
mijlocul lacului, paradisul, insula fericiţilor. S-a observat 
de către comentatori că scrierea eliadescă are ca element 
paratextual acel descântec popular în care este invocat ca 
agent erotic şarpele (de fapt, în descântece şarpele nu este 
supus doar unei invocatio, el suportă acea operatio magi-
că, şi, în fi nal, ca ultim moment al ritualului, vin rigorile 
celei de-a treia operaţii: remisio, adică trimiterea sa în lu-
mea de unde a venit, la chemarea exorcistului). Celelalte 
personaje cred că vor asista la un truc, la o scamatorie. 

Jocul şarpelui se desfăşoară pe lună plină, la miezul 
nopţii, fi ind precedat/urmat de cel cu gajuri, de jocurile de 
cuvinte, de jocul de-a v-aţi ascunselea, de jeu d’amour, 
de jocul de carţi. Basmul Arghirei, adevarata fată a Mo-
ruzeştilor, oferă lectorilor atenţi deschideri către mitul lui 
Orfeu, rolurile fi ind inversate, fata încalcă tabuul de a nu 
privi în urmă. 

În riturile orfi cilor este de asemenea prezent şarpe-
le, acolo însă ca agent aducător de moarte- moartea este 
fi gurată la ebraici prin litera mein, adică cifra treisprezece- 

a se citi: renaşterea, nemurirea prin schimbare, respectiv, 
transmutaţia. Şi, fi indcă veni vorba de transmutaţie, se ştie 
că, în general ţinta alchimiştilor este aceea de a transmuta 
metalele grosiere în aur, căutarea longevităţii şi a elixiru-
lui de nemurire/piatra fi losofl ă, respectiv, dobândirea pu-
terii de a zbura, precum şi transformarea spirituală.

Căci aceia care trec prin rigorile unui ritual iniţiatic 
suferă de o maladie iniţiatică, urmată de o moarte şi o 
rînviere rituală.La fi nele acestora este hierogamia, nunti-
rea, atât la metale cât şi la oameni. Dorina i se dăruieşte 
total lui Andronic şi nu căpitanului Manuilă.Spre deose-
bire de Arghira, ea nu întoarce capul/privirea şi nu trebuie 
să aştepte iubitul  1000 de ani.

Un alt tabu pe catre ea nu îl încalcă este acela de a 
nu vorbi, de a păstra tăcerea, la fel ca o eroina din Insula 
Şerpilor de Carmen Sylva, care, fi indcă a  tăcut tot 1000 
de ani, adică nu a minţit, revine la statutul de femeie din 
acela de şarpe şi are acces in rai la cei şapte copilaşi ai ei. 
Amica lui Ovidiu, şerpoaica, numită Colubra ratează din 
cauza infi delităţii, metamorfoza, rămânând din nou şarpe; 
iubitul ei era, de asemenea, şarpe.

Ea minte că îl iubeşte pe poet  şi rămâne şerpoaică 
încă 1000 de ani; abia atunci îl va reîntâlni pe primul iu-
bit, ca să rămană împreună pentru vecie. Suntem convinşi 
că în scrierea reginei-poete a românilor, avem camufl at în 
subtext un ritual sabazic. Scrie undeva P.Culianu: Con-
form câtorva scriitori creştini (Clement din Alexandria, 
Arnobius şi Firmicus Maternus) , cel mai impresionant 
rit de iniţiere în misterele lui Sabazios consta în contactul 
adeptului cu un şarpe ( aureus coluber), care era pus mai 
intâi  pe pieptul  - poetul metamorfozelor, Ovidiu îl poartă 
la gât ca talisman, n. n.- (per sinum ducunt), iar apoi tras 
în jos spre organele sale genitale.(vezi Culianu, I. P., Cult, 
magie, erezii, pag 128).           

Revin la afi rmaţia din incipitul eseului nostru: şi în 
Nopţi la Serampore întâlnim motivul simbolic al şarpe-
lui.Ritualul tantric se desfăşoară tot noaptea pe lună plină.
Aici autorul aduce alte  lămuriri. La fel ca şi eroilor din 
Şarpele, personajelor li se tot aminteşte să bage de seamă 
la şerpi. Iniţiaţii în tehnicile tantra, Suren Bose şi Swami 
Shivananda, săvârşesc ritualuri greu de supotat pentru 
nişte europeni;  primul execută un ritual tantric, al doilea 
îi induce naratorului transa hipnotică, dar acesta nu mai 
doreşte să repete experienţa ieşirii din timpul şi spaţiul 
mundane şi retrăirea împrejurărilor legate de uciderea ti-
nerei soii a lui Nilamvara Dassa. Naratorul are o discuţie 
cu Bogdanoff, tocmai despre Marele Şarpe, Sarparaja, 
sarpapati, sarparishi, sarpeshvara. Spune Bogdanoff: Să 
ne rugăm lui Dumnezeu să nu-l întâlnim niciodată. Nici 
pe pământul înveninat al Indiei, nici pe tărâmul celălalt, 
în iad.

La al doilea avertisment, legat de faptul că eroii 
ar trebui să se ferească de şerpi , Buddge le replică: prin 
pădurile (din alt timp,n.n.), unde aţi umblat voi azi-noapte 
şerpii  de mult nu mai muşcă.

Cum lumina astrală este, se pare, însuşi seducăto-
rul universal, fi gurat de Şarpele din Geneză, să ne rugăm, 
aşadar, instanţelor superioare, celeste, să reverse, acum 
la fi nal, asupra noastră acea dantescă lumină intelectuală 
plină de iubire/la luce intellettuale piena d’amore.

Romulus Iulian OLARIU

Cam prea devreme...
De pe această curbă expirată
a picăturii mele de talent
prefer să mă mînii,
Doamne,
pe riscul ospitalier
de a fi  numit
cam prea devreme
Poet.

Sînt ,precum numai Tu
îmi îngădui,
fîntînar dăruit
cu oarba îndrăzneală de a crede
că tot scurmînd
uimiri de necuprins
găseşte
licori de beznă somnambulă
sau amintiri despre
dezgustata lumină...
         
Unde rînjetul magnetic
al învolburării
              se-nfi ripă 
din mlădieri de-amar şi murmure
de spirit nepereche,
arcaşii cuvintelor mele
caută trofee protejate
de puţinătatea cărărilor strîmte.

Seamănă scrum
Nimic mai de folos decît
să fi i prizonierul
roditoarei magme a cuvintelor
clocotind în scrîşnet de oglinzi...
Adagio furnicat de
panica obositelor confuzii
sporeşte neprevăzutul
cu trosnete de ruguri pîlpîind
în timpanele
sinelui metafi zic.

Despovăratele margini ale
nevederii
seamănă scrum de rîvnă cucernică
pe căile evadării
din utopia glacialelor obîrşii.

Resemnări chinuindu-se
Mă trag dintr-un obicei încărcat
de resemnări chinuindu-se
să sterilizeze
avîntul deprimant
al boabelor de neghină.
Ce importanţă are

că nu mi-am turat la maximum
elanul  cosmodinamic ?
Înţelepţitoare zbateri

fumegă în pieptul
unui uragan de fl ăcări 
priponit pe limba 
răbdătorului amnar...

Tainele pustiirii
Mai ales ţie, libertate urinîndu-te
în eprubete negru vestitoare,
ţi s-a hărăzit
să te laşi devălmăşită
de haita lacomei complicităţi
din culisele orbirii.
Fragmente de amor platonic
din viaţa mamoşilor disidenţi
pulsează pe Internet
în ritmul nopţilor îmbulzite
de abuzive descinderi 
în tainele pustiirii. Dinu ELEODOR, 

Ostia-Italia
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ARGHEZI ÎN LATINĂARGHEZI ÎN LATINĂ
TESTAMENTUM

Post mortem nulla bona tibi dabo,
Nisi inscriptum nomen
quodam libro.
Seditioso vespere qui venit
A patribus usque ad te, mi fi li, 
Per ripas atque altas fossas,
Ascensas meis senibus in genu,
Quae, tener, te ascendere aspectant,
Est meus liber unus gradus.

Sed pone eam et pulvillum
Est primum vestrum documentum
Servorum manticis cum plenis
In me fusorum ossium maiorum.

Ut primum hodie mutemus
Rostum in stylum, sulcum
in atramentum
Maiores bovibus legerunt
Sudorem milia annorum.
Ex verbis ad iumenta incitanda
Creavi verba concinnata
Et cuneas heredibus perdomnis.
Vocabula subacta mille menses
In versus et imagines converti.
Ex pannis, feci gemmas et coronas.
Coactum fel, ego in mel mutavi,
Vim suam servans dulcem et intactam.
Et sumpsi probrum atque nevi lente
Ut ira nunc delectet, nunc obiurget.
Levavi mortis cinerem ex foco
Et fi nxi eum in petroso deo,
In alto limite, doubus mundis
Et vigil tuae muneris in alto.

Dolorem nostrum surdum et amarum
Iam una chorda fi dium cantavi,
Quo audito, dominus saltavit,
Ut hircus iugulo perfosso.
Ex ulcere, mucedine, lutoque
Inveni formas et virtutes novas.
Flagellum passum vertitur in verba
Et, puniendo, liberat nunc lente,
Omnium natum criminis viventem.
Est iustus ramulum obscurum,
In nemore, ad lucem ortum,
In vertice, racemum verrucarum,
Fructum doloris saeculis adferre.

Iacens in lecto et ignava,
In meo libro, domina nunc dolet.
At verbum urens,
atque verbum cusum,
In libro meo iuncta nubunt
Ut calens ferrum forcipes est captum.
Hunc servus scripsit, dominus, perlegit.
Ignorans in profundo libri
Maiorum iram tacitam iacere.

MELANCHOLIA

Sumo horam convenire
Cum se turbat alto lacu
Et in gracila cortina,
Stella fi xit suam acum.

Dum puella non pervenit
Et spectavi voto lucem.
Hora tunc necata suam
Filam cum permagno fi lo.

Et nunc specto venientem
In semita solitara,
Longe sentio dolorem,
Mi desiderem videri.

PSALMUS

Valde sum solo, Domine, oblique
Arbor oblita-n campo vagans,
Fructus amarus, folium perdurum
Spinosi atque obstinate crescunt.

Velim nunc passerem garrulum
Ex calle sua sistere in ramo,
In me cantare, deinde volare
Per umbra mea sicut fumus.
…………………………….
Et candelabrum altum, vigil terrae;
Veniunt stellae gradibus exardent
In ramis pronis super aras.
Te servio, sed usque quando?
……………………………..
In mea vita, me oblitus semper
Ex radice laboro sanguinosus.
Mitto ad me, remotionis signum,
Unum puerum angeli ex coelo.

El albus volet tunct sub luna
Et mihi det praecepta tua bona.

NUNQUAM AUTUMNUS…

Nunquam autumnus tam iucundus fuit
Animo nunc nostro cupienti mortem.
Campus sericatus pallide videtur,
Arbores contexunt nubibus hlamydes.

Domus congregatae, sicut urceoli
Lutei concretum vinum continents,
Stant in ripa rivi caerula solaris
Et ex cuius lustris aurum potavi.

In occasum, aves nigrae nunc advolant,
Velut frons aegrota nubilae carpini
Quae nudatur solus et concutit sursum
Folia in caelum.

Qui nunc vult lugere atque lamentari
Veniat ut audiat monitum obscurum
Atque spectans fl ammam populorum 

sanctam
In earum umbris umbram suam condat.

PSALMUS

Mea rogatio est sine verbis
Et cantus, Domine, sine voce.
Non nihi peto, tibi reminiscor,
Nam aevo tuo sum nec hora quidem.

Fortasse precem nunc non
esse precem,
Nec hominem non esse nunc humanum.
Ardesco lente-ad coelum sicut carbo,
Te quaero mutus, cogito, te fi ngo.

Oclus est vivus integer potestas,
Et scrutor nunc per tuam vestem albam
Ut mea mens percipere te possit
Naturae nostrae adhuc non prostata.

Sagitta noctis culmen suum rumpit,
Cotidie completur cum metallo.
Animus meus septem cupas habens,
Exspectat ortus tuus ex crystallo.
Cum cingulis luminis in mantile.

Dic mihi nocte, testes ex smaraldo
In qua nunc fl ore et in qua iam stirpe
Fermentat sucus fructus sui caldi?
Parata mensa est pro cina,
Remanet usque prandium intacta.

Sum, Domne, circumsessus sicut hortus
In quo nunc equulus depascit.

EX LIBRIS

Liber formosa, honor cui te scripsit,
Lent’ meditate, suave pensata.
Es sicut fl os quae nunc infl orens
Minibus meis qui te ia aperta.

Es ut viola, sola, cantans
In una chorda tot amorem
Et tuae paginae – vox veritatis – 
Cum sacris litteris sunt imprimatae.

Ex monte alto, homo capit lutum,
Phantomam suam magnam facit
Ex somnio et umbra et aroma
Ac vivam inter nos descendit.

Videtur sacrifi cium in vano
Quam cantus libri est formosus…
Liber amata, sine usu,
Ad questiones mihi non respondes.

FLORES MUCEDINIS

 Domino Al. Rosetti

Scripsis eos  versus cum unguibus in 
tectorio,
In pariete vacui zothecae,
In tenebris, in solitudine,
Cum meis viribus, sine auxilio
Nec tauri, nec leonis, nec vulturis
Qui laboraverunt circum
Lucam, Marcum et Johannem.
Sunt versus sine anno,
Versus fossae
Et sitis aquae
Et famis fuliginis,
Versus de nunc.
Cum meus unguis angelicus mi hebescit
Relinqui eum crescere,
Sed non crevit
Sive non eum cognovit…

Erant tenebrae. Pluvia longe et foras
Et me dolebam manum, velut unguis
Qui non poterat stringere,
Et me coegi scribire cum unguibus manus 
sinistrae.

INSCRIPTIO IN AMPHORA

Gradite lente, fi li, et cum tacente cura
Et ne calcetis umbram nec fl ores tiliarum,
Ille vocatus omnium et ille perhumanus
Se tinxit suum stylum in Vesperis corola.

LITANIA
 
 Paraschivae

Amarum mihi dolor est,
Non possum credere ut sis defuncta.
Mihi scivisti esse tantum tempus prope
Ad res secundas et adversas
Et nunc tu sis nihilne?
In meo brachio te dormiscebam
Et dormis nunc in coelo Dei.
Certe, te sentis praeter illum magis bene
Quam tu fuisti praeter me.
Est imperator ille, sursum gestas
Gratium tuam in haremo suo.

pag. 48

Traduceri   în limba latină de 
Prof. univ. dr. Traian DIACONESCU, Iaşi
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TESTAMENT

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după
moarte,
Decât un nume adunat pe-o carte.
În seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine,
Prin răpi şi gropi adânci,
Suite de bătrânii mei pe brânci,
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă,
Cartea mea-i, fi ule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţă căpătâi, 
Ea e hrisovul vostru cel dintâi, 
Al robilor cu saricile pline 
De osemintele vărsate-n mine.

Ca să schimbăm, acum, întâia oară,
Sapa-n condei şi brazda-n călimară,
Bătrânii-au adunat, printre plăvani,
Sudoarea muncii sutelor de ani.
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite,
Eu am ivit cuvinte potrivite
Şi leagăne urmaşilor stăpâni.
Şi, frământate mii de săptămâni,
Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane.
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.
Veninul strâns l-am preschimbat în
miere,
Lăsând întreagă dulcea lui putere.
Am luat ocara si, torcând usure,
Am pus-o când să-mbie, când să-njure. 
Am luat cenuşa morţilor din vatră 
Si am făcut-o Dumnezeu de piatră, 
Hotar înalt, cu două lumi pe poale, 
Păzind în piscul datoriei tale.

Durerea noastră surdă şi amară 
O grămădii pe o singură vioară 
Pe care ascultând-o, a jucat 
Stăpânul, ca un ţap înjunghiat. 
Din bube, mucegaiuri şi noroi 
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi. 
Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte 
Şi izbăveşte-ncet pedepsitor 
Odrasla vie-a crimei tuturor. 
E-ndreptăţirea ramurei obscure, 
Ieşită la lumină din pădure 
Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi, 
Rodul durerii de vecii întregi.

Întinsă leneşă pe canapea, 
Domniţa suferă în cartea mea. 
Slova de foc şi slova făurită, 
Împărechiate-n carte se mărită, 
Ca fi erul cald îmbrăţişat în cleşte.                                                                       
Robul a scris-o, Domnul o citeşte, 
Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei 
Zace mânia bunilor mei.

MELANCOLIE

Am luat ceasul de-ntâlnire 
Când se turbură-n fund lacul 
Si-n perdeaua lui subţire 
Işi petrece steaua acul.

Câtă vreme n-a venit 
M-am uitat cu dor în zare. 
Orele şi-au împletit 
Firul lor cu fi rul mare.

Şi acum c-o văd venind 
Pe poteca solitară, 
De departe, simt un jind 
Şi-aş voi să mi se pară.

PSALM

Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş! 
Copac pribeag uitat în câmpie, 
Cu fruct amar şi cu frunziş 

Ţepos şi aspru-n îndârjire vie.

Tânjesc ca pasărea ciripitoare 
Să se oprească-n drum, 
Să cânte-n mine si să zboare 
Prin umbra mea de fum.

Nalt candelabru, strajă de hotare,
Stelele vin şi se aprind pe rând
În ramurile-ntinse pe altare -
Şi te slujesc; dar, Doamne, până când?

În rostul meu tu m-ai lăsat uitării 
Şi mă muncesc din rădăcini şi sânger. 
Trimite, Doamne, semnul depărtării, 
Din când în când, câte un pui de înger.

Să bată alb din aripă la lună,
Să-mi dea din nou povaţa ta mai bună.

NICIODATĂ TOAMNA...

Niciodată toamna nu fu mai frumoasă 
Sufl etului nostru bucuros de moarte. 
Palid aşternut e şesul cu mătasă. 
Norilor copacii le urzesc brocarte.

Casele-adunate, ca nişte urcioare
Cu vin îngroşat în fundul lor de lut,
Stau în tărmu-albastru-al râului de
soare,
Din mocirla cărui aur am băut.

Pasările negre suie în apus,
Ca frunza bolnauă-a carpenului sur 
Ce se desfrunzeşte, scuturând în sus 
Foile,-n azur.

Cine vrea să plângă, cine să jelească
Vie să asculte-ndemnul nenteles, 
Şi cu ochii-n facla plopilor cerească 
Să-şi îngroape umbra-n umbra lor, în şes

PSALM

Ruga mea e fără cuvinte,
Şi cântul, Doamne, mi-e fără glas.
Nu-ti cer nimic. Nimic ti-aduc aminte.
Din veşnicia ta nu sunt măcar un ceas.

Nici rugăciunea, poate, nu mi-e
rugăciune,
Nici omul meu nu-i, poate, omenesc.
Ard către tine-ncet, ca un tăciune,
Te caut mut, te-nchipui, te gândesc.

Ochiul mi-e viu, puterea mi-e întreagă
Şi te scrutez prin albul tău veştmânt
Pentru ca mintea mea să poată
să-nţeleagă
Nengenunchiată fi rii pe pământ.

Săgeata nopţii zilnic vârfu-şi rupe
Şi zilnic se-ntregeşte cu metal. 
Sufl etul meu, deschis ca şapte cupe, 
Aşteaptă o ivire din cristal, 
Pe un ştergar cu brâie de lumină.

Spune tu, Noapte, martor de smarald,
In care-anume fl oare şi tulpină
Dospeşte sucul fructului Său cald?
Gătită masa pentru cină,
Rămâne pusă de la prânz.
Sunt, Doamne, prejmuit ca o grădină,
In care paşte-un mânz.

EX LIBRIS

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, 
Încet gândită, gingaş cumpănită; 

Eşti ca o fl oare, anume înfl orită 
Mâinilor mele, care te-au deschis.

Eşti ca vioara, sigură, ce cântă 
Iubirea toată pe un fi r de păr, 
Şi paginile tale, adevăr, 
S-au tipărit cu litera cea sfântă.

Un om de sânge ia din pisc noroi 
Si zămisleşte marea lui fantomă 
De reverie, umbră şi aromă, 
Şi o pogoară vie printre noi.

Dar jertfa lui zadarnică se pare, 
Pe cât e ghiersul cărţii de frumos. 
Carte iubită, fără de folos, 
Tu nu răspunzi la nici o întrebare.

FLORI DE MUCIGAI
Domnului Al. Rosetti

Le-am scris cu unghia pe tencuială,
Pe un perete de fi ridă goală,
Pe întuneric, în singurătate,
Cu puterile neajutate
Nici de taurul, nici de leul, nici de
vulturul
Care au lucrat împrejurul
Lui Luca, lui Marcu, lui loan.
Sunt stihuri fără an,
Stihuri de groapă.
De sete de apă
Şi de foame de scrum,
Stihurile de-acum.
Când mi s-a tăiat unghia îngerească
Am lăsat-o să crească
Si nu a mai crescut -
Sau nu o mai am cunoscut.

Era întuneric. Ploaia bătea departe,
afară.
Şi mă durea mâna ca o ghiară
Neputincioasă să se strângă.
Şi m-am silit să scriu cu unghiile de la
mâna stângă.

INSCRIPŢIE PE AMFORA LUI

Păşiţi încet cu grijă tăcută, feţii mei.
Să nu-i călcaţi nici umbra, nici fl orile
de tei,
Cel mai chemat s-alinte, din toţi, si cel
mai teafăr
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în
luceafăr.

LITANIE
Paraschivei

Mi-e dor amar de tine,
Să cred că ai murit nu-mi vine.
Cum ai ştiut să fi i atâta timp cu mine
Si la noroc si la nenoroc,
Si-acum să nu mai fi i deloc?
Te adormeam pe braţul meu
Si-acuma dormi la Dumnezeu.
Desigur, lângă el te simţi mai bine
Decât fuseseşi lângă mine.
El e-mpărat şi graţia ţi-o porţi
Sus, în haremul lui cu morţi.
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Cu trei decenii în urmă, activând în sistemul 
instituţiilor de cultură din Gorj, mi-am propus organizarea, 
la Târgu-Jiu, a unui Festival Naţional „Tudor Arghezi” 
şi amenajarea, la Târgu-Cărbuneşti, a Muzeului „Tudor 
Arghezi”. Festivalul a fost organizat în 1980, la 100 de 
ani de la naşterea poetului, iar muzeul a fost inaugurat 
abia în 2007, în anul împlinirii a 40 de ani de la intrarea 
în nefi inţă a ilustrului înaintaş cu obârşie a familiei  pe 
Gilortul din Oltenia de Nord.

Iniţiativele porneau de la inscripţia-epitaf de pe 
mormântul lui Tudor Arghezi, care le justifi că: „Născut 
în Bucureşti, la 21 mai 1880, cu origini părinteşti în 
Gorj”.

Pentru realizarea, la Târgu-Cărbuneşti, a Muzeului 
„Tudor Arghezi”, au fost, de-a lungul anilor, unele piedici, 
între acestea fi ind, în primul rând, existenţa unui muzeu 
(din 1974), cu acest nume, la Bucureşti, în Casa „Mărţişor” 
a poetului, unde au fost expuse mărturii despre viaţa şi 
opera poetului. Şi, totuşi, am reluat vechea iniţiativă, 
căutând vechea casă a înaintaşilor lui Arghezi de la Tg-
Cărbuneşti, în Cărbuneşti-Sat, în fosta mahala Duţeşti, sau 
o locaţie a altei clădiri a familiei. În primăvara anului 2004, 
am anunţat demararea acţiunii de realizare a muzeului1, cu 
încuviinţarea fi icei poetului, doamna Mitzura Arghezi.

M-a susţinut un imbold al lui Tudor Arghezi pentru 
judeţul său, care este şi astăzi oportun şi înălţător: „Gorjul 
e sărac şi chinuit. Gorjul a dat pe Tudor Vladimirescu. 
Gorjul e viu! Gorjul gândeşte. Sus, Gorjule, sus!”2

*
Din Cărbuneşti-sat (cătunul Duţeşti), era bunicul 

poetului, cunoscut „căciular” care a trăit 113 ani şi avea, în 
zona actualului sediu al muzeului, din Târgu-Cărbuneşti, 
un mare atelier şi magazin pentru obiecte şi îmbrăcăminte 
din piele. Produsele sale se vindeau şi într-un stabiliment 
similar din Craiova, unde avea să se nască tatăl viitorului 
poet, Nicolae Theodorescu.

Deşi Tudor Arghezi – pseudonimul literar al lui Ion 
N. Theodorescu – s-a născut la Bucureşti (21 mai 1880), 
el se considera „o ţâră gorjean” şi era mândru de obârşia 
lui din Gorj. Cărbuneştenii sunt urmaşii ciobanilor care 
aveau turmele de oi şi vite pe muntele Cărbunele din zona 
novăceană a masivului Parâng, după cum locuitorii din 
satele Ştefăneşti şi Pojogeni, aparţinând aceluiaşi oraş 
Târgu-Cărbuneşti de azi, sunt urmaşii ciobanilor de pe 
munţii Ştefanul şi, respectiv, Pojogul,  dinspre izvoarele 
Gilortului, care curge şi dă frumuseţe neobişnuită naturii 
acestor locuri. Theodoreştii, familia veche a poetului, erau 
ciobani vestiţi de pe aceste meleaguri, purtători ai unor 
tradiţii milenare, pe care Arghezi le-a cunoscut bine.

Frumuseţea limbii artistice argheziene îşi are, 
desigur, sorgintea în Gorj, după cum şi Brâncuşi şi-a găsit 
rădăcinile artei sale în satele gorjene. Tudor Arghezi a 
fost apropiat judeţului său de obârşie. După publicarea 
primului volum de poezii – „Cuvinte potrivite” (1927) 
– a venit în judeţul său iubit, împreună cu câţiva poeţi, 
în 1929, a susţinut o seară de poezie într-o sală plină de 
conjudeţeni (la Teatrul Căldăruşe) şi a rămas încântat de 
primirea făcută. A avut prieteni dintre oamenii de cultură 
gorjeni, cel mai apropiat fi indu-i Jean Bărbulescu, director 
al ziarului „Gorjanul”, şi poeţii din Turcenii de pe Jiu 
(A.C. Calotescu – Neicu), pe care i-a vizitat la conacul lor 
boieresc, de mai multe ori.

Când a fost privat de libertate, în 1943, în urma 
pamfl etului „Baroane”, Arghezi a fost închis în Lagărul 
de deţinuţi de la Târgu-Jiu, unde a redactat mai multe 
poezii şi o piesă de teatru (Seringa), fi ind sub protecţia 
comandantului de închisoare. A simţit viaţa grea a 
gorjenilor, dar i-a admirat pentru calităţile lor.

Tudor Arghezi se considera gorjean.
*

Aşadar, având motivaţia şi propunându-i doamnei 
Mitzura Arghezi mijlocirea realizării unei colecţii originale 
de lucrări şi obiecte argheziene pentru un Muzeu „Tudor 
Arghezi” la Târgu-Cărbuneşti, domnia sa, încă din 2004, 
ne-a promis sprijinul şi am constituit colecţia obiectelor 
originale ale viitoarei instituţii de la Târgu-Cărbuneşti.

Primarul oraşului Târgu-Cărbuneşti după 
alegerile din 2004, domnul Cristian Pasti, deschis pentru 
binefacerile culturii şi admirator al poeziei argheziene, a 
îmbrăţişat iniţiativa şi, ajutat de consilierii locali, a stabilit 
clădirea-sediu a noului muzeu, în zona centrală a oraşului, 
pregătind-o în acest scop. Întregind colecţia muzeală, 
împreună cu Mitzura Arghezi şi Cristian Pasti, în scurt timp 
am pus în manoperă expoziţia de bază a colecţiei muzeale 
dedicată lui Tudor Arghezi, inaugurată la aniversarea din 
mai a poetului naţional, în anul de comemorare a acestuia. 
Au participat la vernisare membrii juriului şi laureaţii 
din acest an ai Festivalului Naţional „Tudor Arghezi”, 
precum şi iubitorii gorjeni ai creaţiei argheziene. În vara 
anului 2007, s-a inaugurat la Târgu-Cărbuneşti, Muzeul 
„Tudor Arghezi”, în prezenţa fi icei poetului naţional, 
Mitzura Arghezi. Noua instituţie de cultură are ca scop 
popularizarea, pentru noile generaţii, a operei şi vieţii 
1 BARCEANU, Mihaela, … La Cărbuneşti un muzeu în memoria lui 
Tudor Arghezi”, în : « Informaţia Gorjului », Târgu-Jiu, an VI, nr. 225, 
din 22 – 28 martie 2004.
2 MOCIOI, Ion, Tudor Arghezi şi Gorjul, în: « Gorjul literar », Târgu-
Jiu,1980

ilustrului înaintaş, care îşi are obârşia pe aceste meleaguri. 
Cine trece pragul acestui muzeu îl descoperă pe poetul 
care, încă din 1965, rostea cu dragoste „Bine te-am 
găsit, Cărbuneşti!”, urare reţinută emblematic pe primul 
număr de apariţie a revistei oltene „Ramuri”. Expoziţia 
de bază a muzeului cuprinde un patrimoniu cultural bogat 
şi original de peste 2000 de obiecte înregistrate, în zece 
săli amenajate tematic, prezentându-l pe Tudor Arghezi 
sub diferite aspecte de interes informaţional, privind 
etapele vieţii şi creaţiei sale, ale familiei lui, rolul lor în 
literatura română, noutatea şi rădăcinile româneşti ale 
artei argheziene.

Vizitatorul pătrunde într-un hol larg, pe pereţii 
căruia întâlneşte fi gura lui Tudor Arghezi şi „Testament”-
ul său literar, transcris în mai multe limbi. Urmând circuitul 
muzeal, vizitatorul întâlneşte obiecte privind tinereţea 
celebrului poet român şi aprecieri ale unor contemporani 
care conturează universul literar arghezian.

Sala a II-a a muzeului înfăţişează lucrările 
activităţii literare, imagini ale poetului de-a lungul vieţii 
sale şi texte despre diferitele etape ale creaţiei argheziene. 
Un bust al poetului, realizat de un sculptor gorjean 
(Gheorghe Plăveţi), este expus în aceeaşi sală. Operele 
literare argheziene sunt bine prezentate vizitatorului, 
care descoperă o uluitoare activitate artistică a celui de-al 
doilea poet naţional român după Eminescu.

Dintre ediţiile princeps ale operei argheziene – 
„Cuvinte potrivite” (1927), „Icoane de lemn (1929), 
„Poarta neagră” (1930), „Flori de mucigai” (1931), „Cartea 
cu jucării” (1931), Tablete din Ţara de Kuty” (1933), 
„Ochii Maicii Domnului” (1933), „Cuvinte potrivite... şi 
încrucişate” (1934), „Poezii” (1934), „Cărticică de seară” 
(1935), „Cimitirul Buna – Vestire” (1936), „Versuri” 
(1936), „Ce-ai cu mine, vântule” (1937), „Hore” (1939), 
„Lina” (1942), „Bilete de papagal” (1946), „Manual 
de morală, practică” (1946), „Una sută una poeme” 
(1947), „Drumul cu poveşti” (1947), „Prisaca” (1954), 
„Peizaje” (1907), „Pagini din trecut” (1955), „Cântare 
omului” (1956), „Stihuri pestriţe” (1957), „Din drum...” 
(1957), „Lume veche, lume  nouă” (1958), „Cartea mea 
frumoasă” (1958), „Versuri” (1959), „Tablete de cronicar” 
(1960), „Versuri” (1960), „Frunze” (1961), „Cu bastonul 
prin Bucureşti” (1961), „Poeme noi” (1963), „Cadenţe” 
(1964), „Silabe” (1965), „Bună dimineaţa, primăvară!” 
(1965), „Ritmuri” (1966), „Răzleţe” (1966), „Noaptea” 
(1967), „Litanii” (1967)” – multe sunt expuse în muzeu, 
altele urmează a fi  colecţionate.

Postum (între 1968 – 2005) au apărut volumele 
originale: „Teatru”, „Frunzele tale”, „Crengi”, „XC”, 
„Călătorie în vis”, „Desluşiri”. Din 1962 şi până azi au 
apărut unele din volumele adunate de autor, „Scrieri”, 
colecţie care continuă; muzeul expune toate aceste 
volume, dăruite de Mitzura Arghezi.

Editura Academiei Române şi Editura Univers 
Enciclopedic continuă publicarea creaţiei argheziene în 
colecţia „Opere fundamentale”, pe care muzeul va urmări 
să o achiziţioneze. Unele volume sunt bibliofi le.

Exponatele, ca şi ghidul muzeului, subliniază că, 
de la debutul literar în ziarul „Liga ortodoxă”, din 25 
iulie 1896, până la decesul său, în 14 iulie 1967, Tudor 
Arghezi a închinat creaţiei în poezie, proză, teatru, artă 
plastică, traduceri şi în publicistică, 71 de ani, din cei 87 
de ani ai vieţii sale, iar creaţia sa artistică este de excepţie 
în literatura română. Sala a III-a a muzului este dedicată 
activităţii de desenator a poetului. Unul din şevaletele lui 
Arghezi este expus în această sală, împreună cu unele 
desene. Este celebru între desenele sale „Autoprotret”-ul 
din 23 martie 1936. Dintre celelalte desene ale poetului au 
fost reţinute imaginile „Studii (privind mâna)”, „Schiţe” 
(şapte portrete), „Studii de portret”, portretul feminin 
„Étude”, autoportretul „Fribourg Leman” (1906), desenul 
„Femeie (la masă)”, „Schiţă de portret Gala Galaction” 
(din 10 august 1918), „Studii de portret” (Geneva, 1906), 
„Fată şezând”, „Portret de bărbat”, „Paj în mov” ş.a., 
puţin cunoscute până acum publicului larg. Sala a IV-a 
a muzeului refl ectă activitatea de ziarist a lui Arghezi. 
Dintre publicaţiile la care a colaborat Arghezi-„Facla”, 
„Viaţa socială”, „Rampa”, „Viaţa Românească”, „Seara” 
(era prim redactor al ziarului), „Gazeta Bucureştilor”, 
„Hiena”, „Cugetul românesc”, „Naţiunea”, „Adevărul 
literar şi artistic”, „Lumea”, „Gândirea”, „Lamura”, 
„Cuvântul”, „Contemporanul”, „Realitatea ilustrată”, 
„Mişcarea”, „Progresul social”, „Secolul”, „Dimineaţa”, 
„Arta”, „Vremea”, „Duminica”, „Argeş” ş.a. – unele sunt 
expuse în muzeu în această sală a presei argheziene.

În aceeaşi sală sunt reliefate preocupările lui 
Arghezi pentru punerea în valoare a activităţii şi aprecierea 
operelor lui Arghezi şi Brâncuşi – alţi doi geniali ai 
poporului român.

Mergând la Viena, unde Eminescu îşi completase 
studiile, Tudor Arghezi a scris versurile memorabile: 
„Păşiţi încet, cu grijă tăcută, feţii mei,/Să nu-i călcaţi nici 
umbra, nici fl orile de tei;/Cel mai chemat s-aline, din toţi 
şi cel mai teafăr,/Ş-a înmuiat condeiul de-a dreptul în 
Luceafăr”.

Arghezi se simţea fericit că avusese prilejul de 
a-l vedea pe Eminescu: „Mă numesc unul din oamenii în 

viaţă, care l-au văzut pe Eminescu în carne şi oase”3. L-a 
omagiat la radio (1964) şi în scris (1912, 1914, 1924, 1932 
şi 1934) şi într-o conferinţă (1943). Arghezi a fost primul 
român care l-a înţeles pe Brâncuşi ca înnoitor al artei, 
spunând că acesta reprezintă în artă „o undă nouă, unda 
Brâncuşi” (1912). Sala a V-a prezintă unul din birourile de 
lucru ale poetului, colecţia de „Scrieri” în ediţii defi nitive, 
distincţiile primite în ţară ca apreciere a activităţii literare 
şi un bust compoziţional adus din muzeul de la „Mărţişor”. 
Portretul lui Arghezi se conturează tot mai mult. Afl ăm că 
a avut familie, cu trei copii, din două căsătorii; a avut o 
gospodărie de tip ţărănesc, pentru a se întreţine; a avut o 
mică tipografi e proprie (1937 – 1947); a făcut închisoare 
pentru unele idei – întemniţat la Văcăreşti în 1919 în urma 
unui proces al ziariştilor, arestat şi internat în lagărul de 
deţinuţi politici de la Târgu-Jiu în 1943, pentru pamfl etul 
„Baroane”; a fost interzis pentru a, între 1948 şi 1954; a 
fost foarte bolnav în 1939...

Arghezi a primit, pentru valoarea creaţiei sale, 
unele premii în ţară – Premiul Naţional de Poezie (cu G. 
Bacovia, în 1934), Premiul Naţional pentru Literatură 
(la 50 de ani de activitate literară, în 1946), - distincţia 
„Meritul Cultural” (cls. I, 1946).

A fost sărbătorit de Academia Română la împlinirea 
vârstei de 75 de ani şi a fost ales membru al Academiei 
(1955). A fost sărbătorit pe plan naţional la împlinirea 
vârstei de 85 de ani (1965). Universitatea din Viena i-a 
decernat Premiul „Gottfried von Herder” (în 1965).

În această sală este constituită colecţia de „Scrieri”, 
cu opera defi nitivată de scriitor, colecţie de care se ocupă 
însăşi fi ica poetului, Mitzura Arghezi, şi este expusă o 
bibliotecă a diverselor mărturii despre creaţie. Simbolic, 
sunt amenajate într-o vitrină uneltele de lucru ale poetului: 
tocuri de scris, creioane, obiecte de uz personal din timpul 
lucrului la birou, chiar şi o tabacheră şi cutii de tutun.

Descoperim şi dicţionarul francez folosit de 
Arghezi de-a lungul vieţii.

Celelalte săli muzeale sunt, de asemenea, de mare 
interes pentru vizitator. Urmează două săli cu exponate 
originale, obiecte care au aparţinut familiei Arghezi, 
poetului şi soţiei sale, precum şi documente privind 
Muzeul „Mărţişor” şi Tipografi a de la acest muzeu.

Numeroasele obiecte au fost, ca şi altele din 
muzeu, donate de Mitzura Arghezi. Panoul cu fotografi i 
ale Paraschivei Arghezi, soţia poetului, dovedeşte 
liniştea familiei, sprijinul permanent dat creatorului şi 
iubirea lor care i-a legat totdeauna. O sală este dedicată 
copiilor familiei Arghezi, cu obiecte şi fotografi i de 
epocă aparţinând acestora. O sală muzeală este dedicată 
copiilor de pretutindeni, unde vor fi  cărţile pentru aceştia 
şi materiale privind creaţia argheziană despre animalele 
din gospodăria de la „Mărţişor”.

Interesul pentru copii este întâlnirea lor cu 
personaje îndrăgite – Zdreanţă, Zmeu, Ariciul împărat, 
Iepurii şi Crapii, Cei zece căţei etc. Ultima sală priveşte 
Festivalul Naţional „Tudor Arghezi”, laureaţii săi şi cărţi 
ale creatorilor gorjeni. Holurile muzeului sunt ilustrate cu 
mari tablouri fotografi ce privind personalitatea lui Tudor 
Arghezi şi relaţiile cu alte personalităţi cunoscute.

Muzeul deţine alte cincisprezece panouri moderne, 
gândite ca expoziţie itinerantă, privind viaţa şi activitatea 
poetului Tudor Arghezi. Pot fi  apreciate de mare interes în 
muzeu manuscrise originale ale lui Tudor Arghezi, reviste 
şi cărţi cu însemnări ale poetului, colecţii ale revistelor pe 
care le-a editat – „Bilete de papagal” –, fotografi i originale 
care cuprind numeroase momente din viaţa şi opera 
marelui Arghezi, o colecţie de poezii extrase din diferite 
volume ale lui Arghezi, care vor servi profesorilor care vor 
preda în muzeu lecţii despre numele marelui poet, lucrări 
literare care vorbesc despre viaţa şi opera lui T. Arghezi4. 
În muzeu sunt transcrise pe panouri extrase din ecourile 
critice ale unor personalităţi ale culturii române: Pompiliu 
Constantinescu, George Călinescu, Mihai Ralea, Tudor 
Vianu, Şerban Cioculescu, Perpessicius, Al. Phillipide, 
Pericle Martinescu ş.a. Din aprecierile din presă asupra 
muzeului, reţinem că obiectele muzeului „vorbesc despre 
complexa personalitate a celui ce a fost Tudor Arghezi”.

Muzeul „Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbuneşti 
este apreciat de vizitatori ca „o bijuterie culturală a 
Gorjului”5, respectiv „Este un loc deosebit în care te poţi 
încărca spiritual, în care simţi un fel de energie culturală 
şi spirituală”, pentru că „obiecte personale, fotografi i de 
familie, cărţi, amintiri, totul creează o atmosferă care te 
obligă să simţi aproape spiritul impunător arghezian”6.

Profesorii de limba şi literatura română şi elevii 
organizează în Muzeul din Tg-Cărbuneşti unele lecţii şi 
vizite, pentru cunoaşterea aprofundată a vieţii şi operei 
celui mai mare poet român de după Mihai Eminescu, 
Tudor Arghezi.

Dr. Ion MOCIOI
3 ARGHEZI, Tudor, Scrieri, vol.17, p.58.
4  PERŞA, Adriana, Muzeul “Tudor Arghezi” a devenit realitate, în: 
“Vertical”, Târgu-Jiu, an III, nr. 77, 23 – 29 mai 2007.
5  FÎCIU, Loredana, Muzeul “Tudor Arghezi” – o bijuterie 
culturală a Gorjului”, în: „Gorjeanul”, Târgu-jiu, an XVIII, nr. 
4692, 3 iulie 2007.
6 Ibid., loc.cit. Vezi şi: “Vertical”, Târgu-Jiu, III, nr. 77, din 23 mai 
2007, p.12.
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1. CONFUZII POSTDECEMBRISTE
După cel de-al doilea război mondial, timp de 

aproape o jumătate de secol,  nu s-a putut vorbi în 
presă despre Tezaurul României afl at la Moscova, 
acest subiect fi ind considerat un subiect tabu. Apoi, 
după 1989, când presa liberă a explodat brusc şi a 
început să se vorbească despre Tezaurul României de 
la Moscova, a intrat în subiect şi Tezaurul României 
ascuns la Tismana. Unele ziare însă, au făcut şi 
mai fac şi astăzi confuzie între cele două tezaure 
care au existat în două momente total diferite ale 
istoriei băncii naţionale. Articolele au apărut mai 
mult din goana după senzaţional, din considerente 
legate de tiraj, ele adâncind percepţia 
cvasi generală, fals creată, că tezaurele 
României au fost „luate de către 
ruşi”. O expresie simplistă, apărută 
în mass-media pe fondul modei 
anticomuniste ce demarase chiar în 
timpul evenimentelor decembriste, 
ca refl ex contra nomenclaturiştilor 
infi ltraţi în noua putere ce se prefi gura. 
Atitudine justifi cată sau nu, ea va lua 
totuşi amploare prin faptul că, iată, 
- ieri Iliescu, astăzi Băsescu – vechii 
comunişti ai aparatului de conducere 
PCR-ist, încă mai  conduc România. 
Cu toate acestea, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste sub sintagma scurtă 
Uniunea Sovietică, redevenea - după 
ce fusese „marele prieten eliberator” al 
României - conform ziarelor de după 
1989,  un latent pericol al întoarcerii la 
comunism, un duşman al României „aşa 
cum fusese şi în perioada interbelică”.

Menţinerea în rândul maselor a 
acestei percepţii a Uniunii Sovietice 
ca duşman, a folosit mereu guvernelor 
postdecembriste pentru crearea a tot felul de 
diversiuni. Gogoaşa furtului Tezaurului de la Tismana 
a fost una din ele.

2. TEZAURUL DE LA MOSCOVA

Tezaurul României de la Moscova a fost trimis 
la  păstrare de către guvernul român guvernului ţarist 
rus, în două reprize. În decembrie 1916, au fost 
transportate şi depozitate la Kremlin, 1738 casete 
conţinând aproape întregul tezaur în aur al BNR, 
precum şi două casete cu bijuterii ale fostei case 
regale. Casetele au fost depuse în Sala Armelor, într-
un compartiment special rezervat Băncii de Stat a 
României, iar în iulie 1917 s-a mai trimis un al doilea 
transport, conţinând 188 casete cu restul tezaurului 
în aur şi cu alte valori ale Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni. In total, 93.452 kg aur fi n, aproape 
în întregime format din monezi de aur şi o serie de 
valori istorice şi artistice.  Trimiterea Tezaurului 
României la Moscova a fost atunci un act benevol iar 
pentru intrarea în compartimentul din Sala Armelor 
aveau chei un reprezentant al regatului român şi unul 
al Rusiei ţariste niciunul neputând intra la tezaur fără 
celalalt.

Problemele pentru restituire nu au început 
când ţarismul a fost înlăturat deoarece Lenin, 
printr-o telegramă din 1918, îi scria lui V.A. Antonov 
– Ovseenko: “Bogatele valori ale guvernului român 
trebuie păstrate cu cea mai mare grijă spre a fi  predate 
în bună stare poporului român după doborârea 
contrarevoluţiei române”. Ca urmare, casetele în 
timpurile guvernului provizoriu s-ar presupune că au 
fost păstrate. Cu toate acestea, cei doi reprezentanţi, 
rus şi român, deţinători ai cheilor de la compartimentul 
tezaurului, nu s-au putut întâlni decât mult mai târziu, 
în anul 1935, după reluarea relaţiilor diplomatice 
dintre România regală şi Uniunea Sovietică. Atunci, 
a fost înapoiată o parte din lăzile depuse, conţinând 
arhiva, documente istorice şi opere de artă. Casetele 
de aur ale BNR n-au fost însă niciodată eliberate. 
deoarece ele au  făcut mereu obiectul unor „tocmeli” 
între cercurile conducătoare ale celor două ţări 
inclusiv după 1989. Iar după unele ziare, chiar recent, 
„sub bagheta marinarului cel violet, Băsescu”, care 
obţine promisiunea restituirii tezaurului cu condiţia 
să nu susţină numai proiectul Nabuco, agreat de 

Uniunea Europeană ca strategie de independenţă 
faţă de gazul rusesc ci şi proiectul conductei South 
Stream al campaniei ruseşti Gazprom.

Aşa au stat lucrurile dintotdeauna: având 
tezaurul în mână, conducătorii sovietici au încercat 
mereu să ne joace cum au vrut ei. Şi de fi ecare dată 
România, pusă în faţa unor jocuri inacceptabile, n-a 
cedat. Bunăoară, în anul 1922, România nu putea 
accepta ca, în schimbul tezaurului, să ofere Rusiei 
legitimitate asupra Basarabiei. Cu un teritoriu care 
a aparţinut din timpuri străvechi României, nu se 
putea face târg. Au venit apoi în România vremurile 
gândite de Lenin, de „doborâre a contrarevoluţiei 

române de către popor”. Cu toate acestea, abia în 
1956 ne-au mai fost restituite o parte din aceste 
lăzile afl ate la Kremlin. Tezaurul în aur al BNR, 
care reprezenta acoperirea monedei naţionale nu a 
fost restituit. Cu prilejul vizitei în URSS, între 3-11 
septembrie 1965, delegaţia de la Bucureşti formată 
din Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu şi alţii, 
au stat degeaba la aceeaşi masă cu Loenid Brejnev, 
A. N. Kosighin. N.V. Podgornii şi compania lor de 
„gheroi”, eroi ai Uniunii Sovietice. Echipa condusă 
de Leonid Brejnev nu numai că nu ne-a înapoiat nici 
un ban dar a scos dator statul român, invocând faptul 
că în arhiva lor există un document din care reiese 
că România regală avea datorii fata de Rusia ţaristă 
pentru livrări de armament şi alte lucruri în suma de 
300 milioane de dolari, ceea ce corespundea cu 274 
tone de aur. Ce va spune poporul rus, se întrebau 
retoric „gheroii”, cum s-ar putea explica partidului 
faptul că noi plătim sau dăm României aur care a 
fost primit de la un rege? (Sic!) „Este o chestiune 
foarte grea, spunea Brejnev. Întregul popor, întregul 
partid ştie ca reparaţiile de război de 300 de milioane 
de dolari plătite de România au fost doar simbolice. 
Oare pentru refacerea Crimeei sau Odessei au ajuns 
numai aceste 300 de milioane dolari?”

Ce-ar mai fi  putut spune, în acele vremuri, 
delegaţia comunistă dacă se invoca partidul şi 
poporul rus „eliberator”? Aşa că, abia după căderea 
lui Ceauşescu, discuţiile despre Tezaurul Românesc, 
transportat în Rusia în anul 1917, încep să reapară 
periodic. După căutarea temeiurilor juridice ale 
afacerii, miercuri, 8 aprilie 2004, guvernatorul BNR 
Mugur Isărescu, într-un simpozion dedicat temei, 
declară că nu renunţă la Tezaurul de la Moscova şi 
că este deja pregătit cu un dosar „beton” din punct de 
vedere juridic. Cu toate acestea, toate noile tentative 
de recuperare au rămas practic fără vre-un rezultat 
concret. Mai recent, guvernatorul Mugur Isarescu 
împreună cu  Cristian Păunescu şi Marian Ştefan 
scot la Editura Fundaţiei Culturale Magazin Istoric 
lucrarea  “Tezaurul Băncii Naţionale a României la 
Moscova” bazată pe dosare care au zăcut ani de zile 
în subsolurile Ministerului de Externe, socotindu-se 
că trebuiau să stea acolo pentru ca relaţiile României 
cu Rusia să nu fi e “infl amate” de acest subiect. 

Autorii, încă sub presiunea „postulatului 

infl amării”, scot un tiraj limitat: pentru Traian 
Băsescu ca şef de stat şi pentru alţi factori importanţi 
de decizie, în genere, celor implicaţi în CSAT - 
Consiliul Superior de Apărare al Ţării, atrăgându-se 
„cu grijă” atenţia că vorbind despre Tezaurul BNR 
aceasta nu presupune a gândi implicit doar aur, adică 
bani. Halal ofensivă BNR! Cu alte cuvinte, ar fi  bine 
de repetat istoria anilor 1935 şi 1965, când am mai 
putea recupera totuşi niscaiva ţoale regale! Vorba lui 
Brejnev făcând referire la existenta în lăzile familiei 
regale a încălţămintei, a unei cutii cu unt şi a unei cădiţe 
de spălat rufe.: “Untul să vi-l restituim?”  În carte, 
Mugur Isărescu şi confraţii ţin totuşi să precizeze: 

“Cum va constata cititorul şi din lectura 
acestui volum, Tezaurul românesc de la 
Moscova desemnează o realitate ce nu 
poate fi  exprimată decât prin cumulul 
accepţiunilor indicate de dicţionar, 
având deci o componentă ce nu poate fi  
exprimată decât prin măsurători (kg), dar 
şi una de natură cultural artistică (cărţi, 
manuscrise, opere de artă, documente 
de arhivă etc) a cărei valoare nu poate 
fi  stabilită decât în mod convenţional. 
Ea are însă, dincolo de toate acestea, 
o dimensiune sufl etească, defi nitorie 
pentru spiritualitatea românească”. 
Vorba aia: „Clasic românesc!”

Realitatea crudă este că Tezaurul 
BNR de la Moscova nu poate fi  
înapoiat pentru că se face mereu din el 
obiectul unor „tocmeli” între cercurile 
conducătoare din cele două ţări, la 
modă azi fi ind gazul rusesc contra aur.  
Tratative s-au tot iniţiat după 1989, 
ziarele relatând „discuţiile secrete” ale 
delegaţiilor române, de la cele din timpul 
lui Iliescu în anul 2003, (cu spectaculoasa 

delegaţie Hayssam - Iskandarani) vizând eterna 
chestiune a Basarabiei şi până la recentele „iniţiative 
economice” de care am amintit,  soluţii susţinute 
de Băsescu. Sub „iepoca” sa, vedem că astăzi nu 
se mai pune problema în termeni juridici. Termenii 
diplomatici au fost scoşi din dicţionar dar nici măcar 
nu se spune simplu şi cinstit „dăm ce ţi-am dat” ci 
se face o tocmeală ţigănească: îmi dai aurul, îţi dau 
nişte fabrici şi te las să treci cu conducta de gaze pe 
la mine. Ce se va întâmpla? La următoarele alegeri, 
alţi căpitani la cârmă, alte tocmeli.

  
3. OPERATIUNEA TISMANA 

Tezaurul României ascuns la Tismana, din 
anul 1944 şi până în anul 1947, nu a fost luat cu 
japca şi nici n-a ajuns vreodată la Moscova. El a stat 
bine mersi trei ani în Peştera Mânăstirii fără să fi  fost 
îmbarcat vreodată în „garnituri întregi de tren către 
Moscova” aşa cum scriau ziarele. Este chiar de-a 
dreptul hilară insistenţa ziarelor pe această temă. 
Este adevărat că întreaga cantitate de aur a BNR din 
anul 1944, cântărea nu mai puţin de 244,9 tone dar 
datorită densităţii aurului, Tezaurul de la Tismana ar 
fi  încăput într-un volum de doar 12, 675 m³ iar în 
casete din lemn de esenţă tare într-un volum de circa 
42 de m³. Practic, din punct de vedere al volumului 
ocupat, întregul tezaur era uşor de ascuns într-o grotă 
lungă de şapte metri, largă de trei metri şi înaltă de 
doi metri. Vom vedea că ideea depozitării aurului 
BNR într-o peşteră a fost, pe cât de simplă, pe atât 
de efi cace.   

Operaţiunea Tismana, de ascundere a 
tezaurului României spre sfârşitul celui de-al doilea 
război mondial, a făcut obiectul  Dosarului nr.20 
al Direcţiei Administrative afl at în arhiva Băncii 
Naţionale a României. Prin operaţiune s-a evitat 
repetarea greşelii de a se transporta tezaurul într-o 
ţară străină aşa cum a fost transportat în Rusia în anul 
1917, cu toate că după ocuparea oraşul Cernăuţi de 
către trupele sovietice, la 27 martie 1944 guvernatorul 
BNR prin scrisoarea nr. 318056 susţinea trimiterea 
tezaurului în străinătate. 

Guvernul român însă, presat de pericolul 
real al unei invazii sovietice, pregăteşte ascunderea 
tezaurului la Tismana având în vedere că în 
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1942 avusese loc aici un incendiu. Sub pretextul 
„reparaţiilor” se puteau începe lucrările de amenajare 
şi depozitare a tezaurului. Soluţia fi nală a fost însă 
amenajarea unei grote în Peştera Mânăstirii, la 
confl uenţa dintre stratul calcaros si rocile granitice 
prin care se prelingea pârâul subteran al Gurniei. 
Rocile granitice de la Tismana conţinând platină erau 
însă extrem de dure în porţiunea mijlocie a peşterii. 
De aceea, s-a preferat amenajarea grotei în ultimul 
strat calcaros care, evident, se putea sparge mai 
uşor. La începutul lunii iunie 1944, din dispoziţia 
Consiliului de Administraţie al BNR, “Planul de 
lucru pentru refacerea mănăstirii Tismana” era gata. 
Era întocmit de arhitect R. Dudescu şi supervizat de 
inspectorul general Zănescu. 

În cartea amintită mai sus, se spune: 
„Conştientizarea pericolului invaziei sovietice, 
sesizabilă la conducerea BNR, se pare mult mai 
devreme, chiar la sfârşitul anului 1943, determinase 
şi aceste măsuri prin care se ţintea preîntâmpinarea 
unei eventuale capturări a rezervei de aur a băncii de 
către trupele sovietice”.

La sfârşitul lui mai 1944, Forţa a 15-a 
americană intensifi că atacurile contra României. 
Bombardiere grele atacă Ploieştiul. În Moldova, la 
limita extremă a autonomiei de zbor, din cauza lipsei 
acute de benzină, Grupurile 2, 7 şi 9 de vânătoare ale 
Aviaţiei Române sunt mereu nevoite să aterizeze la 
Bacău în loc să ajungă la baza de la Tecuci. Situaţia 
este demobilizatoare şi cu toată vitejia piloţilor noştri, 
mereu în inferioritate numerică faţă de fl otilele aliate, 
rândurile lor se subţiază. Se va ajunge până acolo 
încât, în bătălia din 26 iunie, 17 avioane de vânătoare 
germane Messerschmitt BF 109 G conduse de piloţii 
români din Grupul 9 de vânătoare vor duce o eroică 
şi gigantică luptă aeriană cu peste 100 de avioane 
de vânătoare americane Mustang noi, superioare 
tehnic. 

Lucrurile se precipitau deci pe front şi în 
consecinţă, la 7 iunie, secretarul general al BNR 
emite o circulară în care făcea cunoscut ca atât 
Consiliul de Administraţie, cât şi Consiliul General 
al Băncii a aprobat mutarea parţială sau totală a 
tezaurului Băncii din Bucureşti şi depozitarea sa, în 
caz de nevoie, la mănăstirea Tismana.  

Ar fi  fost prea târziu mutarea tezaurului în 
străinătate, aşa că, paragraful din nota trimisă la 4 
iulie 1944, vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, 
Mihai Antonescu, prin care guvernatorul BNR arăta 
că în luna martie se pronunţase pentru „…punerea la 
adapost, în străinătate, a stocului de aur al BNR” nu 
rămăsese decât un act formal prin care guvernatorul 
BNR plasa, tehnic şi juridic, guvernului, toată 
responsabilitatea unui eventual eşec al operaţiunii. 
De altfel, scrisoarea avea menţiunea “Strict personal 
şi confi denţial”, guvernatorul BNR specifi când 
că lucrările de la Tismana “s-au executat în urma 
ordinelor date de guvern”. Ca urmare, se dispune 
ca Marele Stat Major să fi xeze garda necesară şi să 
disloce un batalion, care primeşte  ordin „să ocupe 
localitatea”. Astfel, din vara anului 1944 şi până în 
anul 1947, în valea Tismanei nu se va mai putea 
intra fără o legitimaţie. Şapte posturi fi xe pe şoseaua 
principală, pe uliţele şi cărările adiacente, precum şi 
patrulele permanente din pădurile Eroni şi Pocruia, 
făceau din zona Mânăstirii Tismana un perimetru 
intangibil pentru orice străin care ar fi  gândit să pună 
piciorul aici. 

La data de 8 iulie 1944, guvernatorul BNR 
a mai luat încă o decizie: “Domnii administratori 
Mihail Lozeanu şi Alexandru D. Neaga se deleagă ca 
- asistaţi de domnul cenzor Caribol - să supravegheze 
operaţiunile de transportarea şi depozitarea aurului 
la mănăstirea Tismana din judeţul Gorj”. În aceeaşi 
notă de plasare a responsabilităţii, conducerea BNR 
mai cere şi acordul scris al guvernului pentru a 
evacua tezaurul fără teamă şi cât mai rapid. După 
trei zile, la 11 iulie 1944, Ministerul Finanţelor, ca 
intermediar, face cunoscut guvernatorului BNR că 
guvernul României aprobă depozitarea tezaurului la 
Tismana: 

“Ministerul Finanţelor, Cabinetul ministrului 
Nr.1176

Domnule Guvernator,
Cu referire la adresa Dv. nr. 319309 din 4 iulie 

1944, pe care aţi înmânat-o domnului profesor Mihai 
Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, 
în ziua de 7 iulie 1944, vă facem cunoscut că guvernul 
este de acord ca Banca Naţională a României să-şi 
depoziteze stocul său de aur la mănăstirea Tismana, 
judeţul Gorj”.

La 23 august 1944, are loc ieşirea României 

din alianţa cu cel de-al Treilea Reich şi alăturarea ei la 
coaliţia Naţiunilor Unite. Prin semnarea Convenţiei 
de armistiţiu, la 12 septembrie 1944, şi instituirea 
Comisiei Aliate de Control  sub patronaj mai mult 
sovietic decât român, România intră pentru patruzeci 
şi şase de ani sub regimul de ocupaţie sovietică.

Vechii actori ai Statului, atât guvernul cât şi 
mareşalul Antonescu deveniseră istorie! Cu toate 
astea, conducerea Băncii Naţionale cu ajutorul 
Marelui Stat Major, acţionau în mare secret la 
Tismana „văzând că condiţiunile sunt prielnice”… 
Cum sună  şi „Procesul verbal, încheiat astăzi 16 
septembrie 1944”:

“Noi, Virgil Netta - cenzor BNR, delegatul 
Onor Consiliului de Administraţie al BNR, inginer 
inspector general Bruckner Victor şi arhitect 
Alexandru Antonescu - organe tehnice BNR, casier 
central Romulus Roman şi controlor D. Bănică - 
delegaţiei Casieriei centrale, Alexandru Jemaneanu, 
Dumitru Stoenescu, Ilie Popescu, Traian Tigoi şi 
Vasile Zamfi ra - membrii echipei BNR Tismana, 
precum şi Marin Florescu şi Grigore Gheorghiu - 
funcţionari BNR, dispersaţi la Târgu Jiu, constatând 
că s-au terminat lucrările fazei I menţionate în 
procesul verbal din 9 septembrie 1944 (amenajarea 
grotei, inclusiv zidul de protecţie din fund, astuparea 
dopurilor, precum şi platforma de lemn pentru 
depozitare), neprimind încă până la 14 septembrie 
a.c alte dispoziţii de la Centrala BNR şi văzând că 
condiţiunile sunt prielnice, am procedat la executarea 
lucrărilor din faza a II-a, transportând depozitul în 
grotă, în zilele de 14, 15 şi 16 septembrie 1944”. 

Valorile depozitate în grotă erau:
“Monezi: 1641 casete în greutate brută de 

82.742,560 kg, din care 67.575,60258 kg aur;
Lingouri tip internaţional: 1372 casete 

în greutate brută de 73.495,575 kg, din care 
67.761,31306 kg aur; 

Lingouri tip standard: 1022 casete în greutate 
brută de 56.007,170 kg, din care 54.337,07480 kg 
aur. 

Total general: 4035 casete în greutate brută de 
212.245,305 kg, din care 189.673,99044 kg aur.

Aur polonez în păstrare: 51 casete, în greutate 
brută de 3.057,450 kg.

Conform cărţii tipărite de conducerea BNR, 
prezenţa acestui “rest de aur polonez” la Tismana 
„vine sa sublinieze încă o data responsabilitatea 
cu care partea română şi-a onorat angajamentele 
asumate faţă de Polonia în condiţiile istorice deosebit 
de grele din 1939”. 

Cartea mai semnalează că tezaurul fusese depus 
iniţial “într-o pivniţă”. Este vorba de pivniţa în care 
se presupunea că fusese construit pe loc butoiul lui 
Nicodim de 36000 de ocale (Ion Conea). Astăzi acolo 
sunt instalate bateriile de apă caldă folosite pentru 
încălzirea centrală a mânăstirii. Ascunzătoarea ar fi  
fost prea „la curte” deci insufi cient de sigură şi atunci 
s-a decis amenajarea unei «grote» după primul sifon 
din fundul galeriei centrale al Peşterii Mânăstirii. A 
fost o idee extrem de ingenioasă: sifonul s-a putut 
bloca cu blocuri mari de piatră din care ţâşnea … 
apa. Iar cum peştera la intrare era destul de largă şi 
numeroase mici „nişe” existau în pereţii calcaroşi, 
un necunoscător putea presupune că pe acolo ar fi  
putut fi  intrarea „secretă” spre tezaur şi nicidecum pe 
la izvorul plin de apă.

Tezaurul a stat destul de bine ascuns la Tismana 
cu toate că în sat se afl ase secretul măsurilor extreme 
de siguranţă de pe Valea Tismanei, în momentul când 
o maşină, supraîncărcată cu aur, rupe podul Sohodol 
din Lunca Tismanei şi cade în pârâu. O ladă de 50 kg 
de aur se sparge iar un grup de ciobani se holbează 
la lingourile de două kilograme împrăştiate în albia 
Sohodolului. Totuşi, spre cinstea lor, locuitorii 
n-au spus nimic străinilor întâlniţi despre tezaur. 
Atitudinea se  datora  şi măsurilor excepţionale care 
insufl au o oarecare teamă în sat. Femeile mergeau 
la slujbă la mănăstire numai cu bilet de voie eliberat 
de comenduirea garnizoanei. Armata legitima şi 
întregul personal al Întreprinderii Forestiere CFF 
Apa Neagră care urca cu trenul forestier la pădure. 
De la mecanicul de locomotivă până la tăietorii, 
ţapinarii şi funiculariştii care asigurau încărcăturile 
cu masă lemnoasă toţi erau obligaţi să se legitimeze 
la punctele de trecere. Muncitorii şi pădurarii 
ocolului silvic erau şi ei verifi caţi de acte zilnic la 
cererea patrulelor mobile care acţionau prin păduri. 
De remarcat că şi puternica mişcare de rezistenţă - 
organizată în mănăstire de părintele Iscru, în biserici 
de părintele Marcău şi în şcoli de către dascăli precum 
Ioan Neferescu şi Dumitru Constantinescu - insufl ase 

locuitorilor speranţa că ocupantul rus e 
vremelnic şi că timpurile antebelice se vor 
întoarce. Tuturor li se spunea să aibă răbdare pentru 
că americanii vor reveni „scoţând ruşii din ţară”. 
Arestarea celor din rezistenţă, contrar aşteptărilor, a 
contribuit şi mai mult la păstrarea secretului despre 
„Operaţiunea Tismana” în rândul întregii populaţii.

„Tezaurul, îşi aduce aminte octogenarul 
Mişu Slivilescu, a fost transportat spre mânăstire 
cu „nenumărate camionete închise” prin satul 
meu Ciocârlii, podul de peste râul Sohodol, care 
lega Tismana de Târgu Jiu, cedând sub greutatea 
lor”. Având această mărturie, prin care transportul 
tezaurului a durat „mai multe zile”, este de presupus 
că mutarea era destul de riscantă şi difi cilă. Ca atare, 
el „n-a fost plimbat prin ţară” aşa cum afi rmă unele 
ziare ci a stat ascuns în grota amenajată în Peştera 
Mânăstirii până în când a fost predat BNR prin 
proces verbal.

De altfel, la simpozionul BNR din 8 aprilie 
2004, secretarul general al BNR, Cristian Păunescu, 
a arătat că dacă „tezaurul ascuns din 1944 pană în 
1947 într-o peşteră de lângă Tismana” ar fi  fost găsit, 
ar fi  fost sigur captură de război şi “am fi  avut azi un 
alt seminar cu această temă”. 

La simpozion s-a mai spus că, în privinţa 
celor 107 tone de aur existente la BNR în anul 2004, 
nu trebuie să ne mai facem griji, acum România 
făcând parte din NATO. Guvernatorul BNR, Mugur 
Isarescu, a precizat ca problema recuperării tezaurului 
va deveni cunoscută în plan internaţional, pentru 
că în Europa nu se ştie mai nimic despre această 
datorie a ruşilor faţă de România şi că, în acest sens, 
trebuie luat exemplul Suediei, care a dovedit o mare 
perseverenţă în a-şi recupera datoria pe care o avea 
de plătit România. 

Au trecut de atunci şase ani. O fi  „afl at” 
Europa despre Tezaurul de la Moscova aşa cum 
spusese Isărescu? Şi dacă o fi  afl at, ce-ar trebui să se 
întâmple, vor negocia ei în locul nostru?  Poveşti de 
adormit copiii! 

„Dacă-mi aduc aminte bine, povesteşte Mişu 
Slivilescu, eu începând ucenicia la Atelierele CFF 
Tismana în anul 1946, restricţiile privind intrarea cu 
legitimaţie în Valea Tismanei au mai durat încă vreo 
doi-trei ani până când tezaurul a fost dus la Bucureşti. 
Nu l-au luat ruşii, a fost dus la Bucureşti de Armata 
Română nu de cea sovietică. Pentru că vreo câţiva, 
fi ind lăsaţi la vatră, s-au însurat la Tismana, nu 
s-au mai dus în satul lor. Ruşii au venit cu armată 
peste câţiva ani dar ca să muncească, se înfi inţaseră 
Sovrom-urile, trebuiau să-şi ia despăgubirile de 
război din pădurile noastre. Daca ne-ar fi  luat aurul, 
cum se spune, ar mai fi  dormit ei claie peste grămadă 
în garajele de la Vila Sfetea, nespălaţi cu săptămânile? 
Erau vai de capul lor faţă de Armata Română!”

Tezaurul de la Tismana n-a fost luat ca pradă 
de război. Cu toate acestea, aurul a fost folosit pentru 
a susţine economic activităţile de recuperare a 
datoriilor României faţă de Uniunea Sovietică.  Prin 
Tratatele de pace de la Paris, din 1947, România a 
fost obligată să susţină fi nanciar Sovrom-urile, care 
au funcţionat până în 1956. Au fost dizolvate când 
banii se terminaseră. Dacă în 1944 BNR deţinea 
244,9 tone de aur, în anul 1953 cantitatea se redusese 
doar la 53,3 tone.

Aurul „se toacă” foarte uşor şi pe timp de 
pace. Aceasta se face prin subvenţionarea unor 
întreprinderi sau societăţi mixte, prin susţinerea din 
interes a băncilor străine (Ca astăzi!”) sau prin decizii 
iresponsabile, cum ar fi  hotărârea lui Ceauşescu de a 
lichida datoria externă a României în timpul căreia 
tezaurul ţării a scăzut de la 118,7 tone de aur (1983) 
la 42, 2 tone (1987).

În concluzie, atunci când guvernele noastre 
iresponsabile, fac prin decizii eronate praf tezaurul 
ţării, ne aruncă prin intermediul mass-media, 
dezinformări tip „confi scarea Tezaurului de la 
Tismana” sau „recuperarea” celui de la Moscova.

În anul 2010, semnarea ofi cială de către guvern 
a proiectului Nabuco dar iniţierea concomitentă din 
umbră, a discuţiilor dintre Gazprom şi ministrul 
român al industriilor, sub ochiul neconstituţional de 
portocaliu al lui Băsescu, este un semnal că, în spatele 
uşilor închise, discuţiile privind înapoierea Tezaurului 
de la Moscova au reînceput, prin aer plutind veşnicul 
compromis al voievozilor dâmboviţeni când au în 
faţă marile puteri ale lumii. 

 
   Prof. Nicolae N. TOMONIU

Tismana, 22 martie 2010
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I

Cine este Beairtle?
Un om obişnuit din deluroasa Cois Fharraige...
Care se îngrijeşte de oi,
Care toacă napi şi sfeclă furajeră pentru animale,
Care cultivă ogorul,
Care mulge vaca
Şi smulge turbă şi iarbă,
Care îngraşă porcii,
Care creşte găini,
Care are grijă de rândunelele de mare...
Are balegă pe încălţări,
Iar hainele-i duhnesc a sudoare
Şi a răsufl are de vite.
Blândeţea i-a fugit din glas, aşa că vorbeşte smucit.
Om aspru, de cremene, asediat de intemperii este Beairtle.
Turn de cetate necucerită...
Neclintit, înfruntând viguros vârsta şi timpul.
Războinic avântat în luptă...
Nu îl interesează nici manierele frumoase, nici misterul vieţii.
Izvor de poezie el este 
Şi sare al lumii.
Trunchi sfi dător,
Pâlc de brazi înfi pţi în munte...
Ce mai faci, copac bătrân?

II

Uite-l pe Beairtle
Pe cărarea strâmbă, cu tufe şi mărăcini,
Gata să înceapă lucrările de primăvară.
Pana ascuţită a hârleţului
Sparge uşile închise
Ale locuinţei fermecate, întunecate a pământului…

Obrajii roşii,
Oase tari,
Pânză cenuşie urzită în casă,
Şapcă…
Mâini mari, noduroase,
Îndrumând unealta,
Întorc brazda.
Acum fl uieră din nou bucuros
Fiindcă sunt multe ritmuri acolo –
Adâncurile cântă,
Iar natura dansează.
Sângele îi aleargă aprig prin vene
Şi, la fel, dorinţa intensă de muncă.
Este regele duminicii.
Din cuptorul rodniciei
Scoate lutul trebuincios lipirii lui…
Aproape că a ajuns la capăt de rând.
Cu vântul moale adiindu-i obrazul,
Cu sudoarea sclipindu-i în sprâncene,
Cu inima plină de curaj,
Beairtle va scoate cântec din pârloagă.

III

Au fost şi ani răi, fi reşte…
Recolte sub aşteptari.
Iar turba nu s-a uscat.
Şi-a cumpărat Beairtle pufoaică

Ca să îndure frigul.
Astăzi, nici urmă de turbă în sobă,
Beairtle stă afară, pe stâncă,
Şi înghite cu nesaţ aerul proaspăt…
Cizmele lui
Asudă aburi.
Adună iarbă putredă
Şi o pune în sac ca să-şi facă din ea pat.
Lângă el, un collie
Adulmecă în jur, stârnind iepuri din culcuş,
Precum şi pescărei şi becaţe.
Nu va fi  nimeni copleşit de foame, nici nu se va rătăci
Şi nici nu l-ar putea fura Oastea Ielelor, cu el în preajmă.
Beairtle a făcut popas la Piatra odihnei
În canalul nisipos, la Bhothar Pheaidi,
Lîngă sălcii, aidoma
Raţei sălbatice căutând să se adăpostească de furia iernii.
Aici, în Seana Fhraochog, a venit demult, plecând de acasă,
După cum şi-a dorit.
E frânt de oboseală…
În pungă i-au mai rămas doar fi rimituri…
,,Păcat” a zis,
Şi le-a aruncat
,,Poate s-or găsi niscaiva păsări să le mănânce”
Dar nu bine le-a aruncat bine, că a şi venit un boboc de raţă,
Din canalul nisipos, către el. 
A fost un moment psihologic
Faptul că dorinţa i s-a împlinit atât de repede
Aşa-i cu Beairtle...
De-ar cădea într-o baltă
Ar ieşi din ea cu un baton de ciocolată în gură.

IV

Soarele nu se trezise încă bine 
Când Beairtle brăzda deja marea
În luntrea de pînză cerată lucrată în casă,
Împreună cu Mhac Padrig, ajutorul lui de azi.
Cînd rechinul a ridicat capul aproape, undeva în faţă...
,,Acum ori niciodată”, a zis Beairtle,
,,Cristoase,fi i mâna mea dreaptă a stângii mele”,
Aruncând harponul şi înfi gându-i-l précis printre fălci.
Rechinul părea rănit de moarte,
Iar sângele înroşea valul.
Padraig se aţinea, pregătit
Cu securea în mână, gata să taie funia.
La mare strâmtoare era bestia
Cu atâta sânge pierdut.
Apoi, uite-l mort, întins în saramură.
Dr bătălia lui Beairtle nu se sfârşise.
Cu o supremă sforţare,
Apucându-l de fălci, l-au scos din mare
Beairtle şi ajutorul lui, împreună.

      Sean O Curraion s-a născut în localitatea Bearna din regiunea 
Cois Fharraige, Galwaz. Autor al mai multor volume de proză şi poezie 
(Tinte Sionnaigh, Soilise ar na Dumhchannai, Boscai etc.), a câştigat, de-a 
lungul timpului, câteva prestigioase premii naţionale pentru literatură, 
printre care Michael Hartbett Annual Poetry Award, în 2004.

Traducere din irlandeză de Cristian TĂMAŞ

Poezie irlandeză contemporană (2)Poezie irlandeză contemporană (2)

BEAIRTLE
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După ce împăratul Constantinus II (306-337) a decis în anul 330 
că religia statului bizantin va fi  creştinismul, a început la Constantinopol 
construcţia unei Megalo Ekklesia (Marea Biserică) care din sec. al V-lea a 
căpătat numele de Sf. Sophia (Înţelepciune Divină). Execuţia primei biserici 
a durat între anii 337-360, dar având un acoperiş din lemn, după 44 ani, a 
fost incendiată cu ocazia unei revolte populare. Biserica a fost refăcută sub 
împăratul Teodosius  II (408-450), dar în anul 532, sub împăratul Justinian (527-
567), când suporterii nemulţumiţi de aprecierea rezultatelor curselor carelor 
cu cai care se desfăşurau pe stadionul din imediata vecinătate, s-au răsculat 
chiar împotriva împăratului  
(revolta din 13-14 ianuarie numită 
Nika, Victorie) incendiind din nou 
biserica Sf. Sophia.

Justinian începe reclădirea 
din temelii a celei de a treia 
biserici la care lucrează intens 
numeroşi muncitori sub 
conducerea arhitecţilor Anthémios 
din Tralles (Aydin) şi Isidor 
cel Bătrân din Milet, evitând 
folosirea lemnului în construcţie 
şi procurând numeroase elemente 
de arhitectură din templele păgâne 
din imperiu (Efes, Baalbeck, 
Pergam, Tars, Iznik ş.a.). Biserica 
a fost terminată în numai 5 ani şi 
a fost inaugurată în 27 decembrie 
537 când Justinian exclama „O 
Solomon, te-am întrecut!”

Dacă până la construcţia 
bisericii Sf. Sophia locaşurile de cult creştin aveau o formă dreptunghiulară 
cu plafon plan şi acoperiş în două pante (ex. tipic, biserica Sf. Ecaterina din 
Sinai începută de împărăteasa Teodora în anul 548 şi terminată de Justinian 
în anul 565), stilul bizantin de construcţie infl uenţat de arta egipteană, greacă, 
romană, siriană, armeană şi persană, a introdus numeroase noutăţi în execuţia, 
arhitectura şi fi nisajele utilizate prin care menţionăm:

- arcul semicircular, în plin cintru. (nu centru);
- înlocuirea navei dreptunghiulare iniţiale cu o bazilică acoperită cu 

o cupolă cu baza rotundă susţinută de 4 piloni şi ulterior susţinută prin patru 
pandantive* intermediare;

- adoptarea iniţială a bazilicii cu cupolă centrală, iar ulterior în 
formă de cruce greacă cu braţele egale înscrisă într-un pătrat;

- folosirea coloanelor înalte cu capiteluri bogat ornamentate 
subliniind zvelteţea construcţiei edifi ciului. Numărul total al coloanelor 
folosite la construcţia Sf. Sophia este de 107, din care 40 la parter şi 67 la 
etaj. (gyneceu);

- utilizarea placajelor parietale din marmură colorată sau în dungi 
şi a mozaicurilor multicolore (însumând la Sf.Sophia cca. 16000m), care se 
pretează mai bine decât picturile pe pereţi, producând străluciri diferite în 
funcţie de locul contemplării lor.

Concepţia construcţiei creea însă impresia că biserica Sf. Sophia făcea 
mai curând parte din ansamblul palatului regal şi nu constituia un locaş specifi c 
de rugăciune. Dacă practicarea cultului religios se desfăşura în semicupola 
răsăriteană, credincioşii situându-se în nişele laterale mai întunecate şi în 
galeriile superioare, sub marea boltă centrală se deschidea un imens spaţiu 
liber (nartex), puternic luminat prin ferestrele cupolei şi în contrast cu 
măruntele fi inţe umane, ansamblul afl ându-se sub privirile împăratului situat 
în Loggia superioară din alveola situată la N-E bazilicii, exprimând astfel 
fără îndoială că puterea în Bizanţ aparţinea împăratului şi nu bisericii.

Ansamblul corpului central al bazilicii, încadrat pe laturile de N şi de S, 
cu largi coridoare boltite ocupând o suprafaţă rectangulară (cca. 100x100m), 
prevăzut pe latura de V cu două şiruri de încăperi constituind nartexul interior 
(lat de 9,55m) şi de nartexul exterior (lat de 5,75m), prevedea în zona centrală 
Poarta Împăratului placată cu aur, fl ancată de alte două porţi placate cu argint 
pentru ofi cialităţi şi pe fi ecare din părţile laterale cu câte alte trei porţi placate 
cu bronz pentru accesul credincioşilor. În faţa acestor porţi se afl a clasicul 
atrium, în prezent amenajat ca spaţiu fl oral. S-a afi rmat că dacă templul 
egiptean întruchipa natura prin mulţimea coloanelor sale, biserica bizantină 
era cu mult mai cuprinzătoare, reprezentând întreaga lume, pe Dumnezeu şi 
pe oameni.

După primii 20 de ani, urmare a deselor cutremure din zonă, marea 
cupolă a Sf. Sophia s-a fi surat şi s-a prăbuşit în anul 557, reparaţiile necesare 

care s-au terminat în anul 563, fi ind încredinţate lui Isidor cel Tânăr, nepotul 
arhitectului construcţiei anterioare. 

Iniţial cupola prăbuşită sprijinită direct pe cei 4 piloni prevăzuţi ai 
construcţiei (fi ecare având secţiunea de 7x3,5m realizaţi din blocuri de piatră 
legaţi cu mortar), avea un diametru de cca. 48m fi ind şi foarte aplatizată. 
Părţile laterale ale acestei cupole care depăşeau conturul celor 4 piloni, erau 
înlocuite cu 4 pereţi verticali de zidărie având forma unor segmente de cerc.

În cadrul reconstrucţiei efectuate s-a adăugat peste cei 4 piloni 
principali, o construcţie cu forma unui trunchi de con (tambur) înalt de 7 m 

alcătuit din patru pandantive pe a 
căror îmbinare superioară circulară, 
s-a construit noua cupolă refăcută 
cu diametrul actual micşorat la 
31,6m, supraînălţată la cca. 8,2 m, 
realizând astfel înălţimea actuală a 
boltii la 55,6m care a fost acoperită 
cu plăci mai uşoare din tuf vulcanic 
aduse din insula Rhodos îmbinate 
cu mortar şi legate prin cordoane 
de plumb. Bazilica Sf. Sophia este 
astfel prima biserică care foloseşte 
susţinerea cupolei centrale prin 
intermediul a patru pandantive, 
soluţie care ulterior a căpătat o 
mare utilizare în construcţii.

Efectuarea repetatelor 
reparaţii întreprinse nu a rezolvat 
însă problema susţinerii marii 
greutăţi a cupolei centrale a bazilicii 
care transmitea împingeri laterale 

în cei patru piloni principali ai construcţiei, dar care stabilizaţi pe laturile de 
N şi de S ale construcţiei, ceea ce a determinat realizarea pe aceste laturi ale 
bazilicii a unor masive contraforturi care au preconizat utilizarea viitoarelor 
arcuri butante în timpul Evului Mediu la construcţia marilor catedrale gotice 
în Europa Occidentală.

Primele lucrări de acest fel s-au efectuat după marele cutremur din 
989, împăratul Vasile II (976-1025) însărcinând pe arhitectul armean Trdat 
cu execuţia acestor lucrări care au durat 6 ani.

În acest timp au avut loc în Imperiul Bizantin şi tulburările perioadei 
iconoclaste care începând de prin anii 700 cunoaşte timp de aproape un 
secol, mai ales în timpul împăraţilor Leon III, Leon IV şi Leon V, cei mai 
înverşunaţi adversari ai icoanelor şi ca urmare, numai simbolul crucii a fost 
păstrat, dar toate mozaicurile fi gurative din biserici au fost acoperite cu mortar. 
Abia sub împărăteasa Teodora (843), se restabileşte cultul icoanelor şi are 
loc decopertarea mozaicurilor ceea ce nu s-a făcut fără inerente deteriorări. 
În anii următori a avut loc şi Cruciada IV care a culminat cu cucerirea 
Constantinopolului în anul 1204 care a constituit o expediţie de cumplite 
jafuri şi distrugeri ale valorilor bizantine şi în special a odoarelor, obiectelor 
preţioase şi ale mozaicurilor din bazilica Sf. Sophia. Istoricul bizantin Nikitos 
Kaniates seria „Şi otomanii s-au dovedit mai umani şi mai miloşi, decât acei 
ce purtau pe spate crucea lui Hristos”. Latinii au alungat pe patriarhul ortodox 
şi au instaurat Patriarhia Latină a Constantinopolului, autorităţile bizantine 
refugiindu-se în Asia Mică la Niceea, situaţie care a durat până în anul 1261 
când împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul, sprijinit de populaţia capitalei, 
sătulă de silniciilor latinilor, a restabilit autoritatea Bizantină în teritoriile 
ocupate. Ultimele noi contraforturi ale bazilicii s-au realizat între anii 1346-
1353 de către italianul Giovanni Peralta.

În anul 1453 are loc cucerirea Constantinopolului de către otomani, 
iar bazilica Sf. Sophia este transformată în moschee purtând numele de 
Hagia Sofi a şi potrivit noului cult, din nou mozaicurile fi gurative s-au 
acoperit cu mortar, iar multe altele au fost înlocuite cu motive ornamentale 
vegetale. În anul 1573 marele arhitect Sinan, consolidează şi reface cu piatră 
contraforturile existente care de regulă, nu-şi găsesc în prezent explicaţiile 
nespecialiştilor, ultima consolidare a acestora având loc între anii 1847-
1849 după planurile arhitectului elveţian Gasparo Fossati care a şi redecorat 
interiorul Hagiei Sofi a. În anul 1934 Kemal Ataturk, întemeietorul Turciei 
moderne, a transformat Hagia Sofi a în muzeu, când iarăşi se decopertează şi 
se ameliorează mozaicurile bizantine.

Modifi cările mai importante realizate în bazilica Sf. Sophia de către 
autorităţile otomane sunt:

- mozaicul uriaş din bolta edifi ciului care în iconografi a bizantină 

Paul-Emil RaşcuPaul-Emil Raşcu

Bazilica Sf. Sophia
Noutatea soluţiilor constructive adoptate

pag. 51
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reprezenta pe Iisus Hristos Pantocrator, a fost înlocuit cu o inscripţie cu 
caractere arabe însemnând „Lumina Divină”;

- marea cupolă a fost decorată cu mozaicuri care se resfi ră radial ca 
ramurile unui copac uriaş;

- mozaicurile din cele patru pandantive reprezentând pe cei patru 
evanghelişti cu simbolurile lor aferente, îngerul, leul, taurul şi vulturul, au 
fost înlocuite cu pictura aripilor unor heruvimi;

- în interiorul bazilicii s-au suspendat 4 medalioane cu diametrul de 
7m din lemn vopsit purtând numele unor califi , utilizând cele mai mari litere 
ale scrierii arabe, realizându-se totodată şi mihrabul muezinului orientat spre 
Meca;

- realizarea în timp în exteriorul bazilicii a 4 minarete înalte de 
50m, primul dintre ele în colţul SE al bazilicii realizat din cărămizi roşii, a 
fost ridicat în timpul lui Mohamed Cuceritorul;

- în jurul bazilicii s-au mai realizat clădirea orologiului, un bazin cu 
ap pentru abluţiuni şi mai multe mauzolee ale unor sultani, unele din ele fi ind 
incluse in vechea clădire a baptiseriului.

Prezentând în tabelul următor o caracterizare a primelor 6 construcţii 
de cult cu cupola în ordinea execuţiei lor, se constata că bazilica Sf. Sophia 
se remarcă prin vechimea sa de cca. 15 secole şi prin intervalul foarte scurt 
de realizare al ei, urmare a uriaşelor fonduri acordate lucrării şi fervoarea 
mistică a societăţii timpului pentru execuţia acestei capodopere. Uimeşte şi 
confruntarea de către acest edifi ciu a multor cataclisme, naturale şi sociale 
(seisme, revolte, războaie, jafuri) şi grija cu care, creştinii şi otomanii, au 

efectuat reparaţiile necesare.

Caracteristicile marilor construcţii de cult cu cupolă

Să nu uităm însă că multe din construcţiile catedralelor de mai târziu 
au profi tat de experienţa obţinută prin realizarea bazilicii Sf. Sophia unde 
s-au executat soluţii arhitecturale noi în premiera mondială. Cu toate aceste 
remedieri efectuate pe parcurs, bazilica Sf. Sophia prezintă remarcabile 
aspecte de largă spaţialitate, de armonie constructivă, de acustică desăvârşită, 
fast copleşitor şi strălucire neasemuită, ceea ce a permis specialiştilor 
să considere că în secolul al XXI-lea această realizare deosebită, poate fi  
considerată a opta minune a lumii.

*Pandantiv – Element arhitectural în formă de triunghi sferic cu vârful 
în jos, situat între arcele mari care susţin o cupolă, făcând trecerea de la planul 
pătrat al construcţiei la cel circular al unei calote. (Noul Dicţionar Universal 
al Limbii Române -2007)
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FOTOGRAFIE LA MINUT

Elena BRĂDIŞTEANU

Îmi plac pozele acelea de demult, alb-negru, puţin 
şterse care imortalizau un moment adesea lipsit de 
importanţa. Prima  amintire de acest fel  e o fotografi e 
la un an, din  care zâmbeşte catre lume o fetiţă dolofană 
, îmbrăcată într-o rochiţă înfl orată şi cu scufi e pe cap,  
aşezată pe o masă. Alta-l înfăţişează pe fratele meu 
plângând speriat când fotograful şi-a vârât capul sub 
pânza neagră a cărei utilitate n-am afl at-o niciodată. 
Intr-alta e Florin la vârsta de patru ani, atât de slab încât 
fusese numit Gandhi; şi el priveşte încruntat şi bănuitor 
către obiectiv. Pe la doi ani, fi ul meu refuza să pozeze 
de teamă că aparatul acela-l va absorbi, astfel că apare 
mereu ascuns pe jumătate de poalele bunicii. Următoarea  
este din primul meu an de liceu. Pe o bancă din părculeţul 
afl at în spatele prefecturii din Craiova, două fete de 
la ţară cu capetele acoperite de basmale legate sub 
bărbie, stau grave, fără umbră de zâmbet pe buzele uşor 
bosumfl ate, fără cel mai mic semn de cochetărie. Una 
sunt eu.Cealălaltă e Tanţi, colegă de clasă  şi de internat 
şi cea mai bună prietenă a mea, până la sfârşitul anului 
III, când a rămas repetentă, s-a mutat la gazdă şi ne-am 
pierdut una de alta. Era frumuşică şi vioaie, cu sâni mari 
şi mijloc foarte subţire, fl exibilă şi bună la gimnastică, 
dar cu o capacitate de învăţare aproape inexistentă.Intr-o 
vreme, poate chiar în anul în care ne-am despărţit,ca să 
zic aşa,  diriginta noastră mi-a reproşat că n-o ajut să 
înveţe deşi suntem tot timpul împreună. Am încercat, 
pline de bunăvoinţă amândouă, să salvăm cumva situaţia, 
dar a trebuit să admit până la urmă că nu era nimic de 
făcut. Repetam de mai multe ori, spunea lecţia pe de 
rost, dar când era ascultată în clasă nu putea să scoată 
o vorbă! Nimic, nici măcar câteva cuvinte! Privea doar 

spre profesoară mută şi dezolată, spre disperarea acesteia 
şi a mea. Acum mă gândesc că va fi  fost din cale afară 
de emotivă si când se ridica în picioare, se bloca, dar 
pe vremea aceea nu se ştia că timiditatea poate fi  tratată 
şi şcolile nu aveau psihologi.Sper să fi  terminat totuşi 
liceul, dar noi nu ne-am mai întâlnit niciodată, ceea ce mă 
face să mă îndoiesc de profunzimea prieteniei noastre. 
Cred că pe noi ne lega un soi de solidaritate de castă, 
pentru că, în afară de originea rurală nu aveam nimic în 
comun.In internatul impersonal  şi rece în toate sensurile 
însă, ne-a adunat  o afecţiune de căţei părăsiţi. La drept 
vorbind, noi nu eram părăsite deşi părinţii nu veneau să 
ne vadă mai des de odată pe an. Familia ei părea mai 
înstărită decât a mea, judecând după îmbrăcămintea mai 
de calitate şi mai în pas cu moda decât a mea. Dar ştiam 
eu ceva despre modă atunci? Nu cred.Cel puţin nu în 
primul an.Şi nici nu mă interesa, convinsă fi ind că mai 
mult decât primeam ar fi  fost peste puterile părinţilor 
mei. Poate pentru că o bună parte din copilăria mea 
s-a scurs în timpul războiului şi imediat după, pentru 
că am suportat tot felul de privaţiuni şi am asistat la 
eforturile mamei de a creşte trei copii în timp ce tremura 
pentru viaţa bărbatului afl at pe front, m-am maturizat 
devreme.Vroiam să învăţ şi am ştiut de la bun început  
cu ce mijloace pornesc la drum. Pantofi  cumpăraţi de 
la Lenuţa lui Parâia care avea un băiat căruia nu-i mai 
încăpeau  picioarele în ei, palton din stofă de lână ţesută 

în coaste  aşa se numea modelul acela care semăna cu 
stofa de Covasna de mai târziu] ţesută de mama mea în 
iarna precedentă şi douzeci şi cinci de lei pentru caiete şi 
alte trebuinţe. Când luam vacanţă, din banii aceştia îmi 
plăteam şi biletul de tren.Intr-o iarnă banii au întârziat şi 
am rămas singură în internat.Profesoara mea de Fizică, 
domnişoara Eliza Grigorescu, m-a întâlnit bântuind pe 
coridoare şi mi-a dat imediat suma necesară, gest pentru 
care i-am fost etern recunoscătoare. In fotografi a cu 
pricina însă, port nişte ghete frumoase, maron, marca 
Dermata, cumpărate de fratele meu care era student 
la Bucureşti. Fine şi cu scârţ, ghetele acelea din piele 
moale au fost cel mai elegant articol din garderoba mea, 
vreme de  trei ani. Cine ştie ce sacrifi cii va fi  făcut Virgil 
ca să mi le poată lua, întristat  să mă vadă plecând la 
liceu în pantofi  bărbăteşti! Presupun că mi le-a dăruit la 
Crăciunul primului an de şcoala.De ce purtam amândouă  
basmale în fotografi e? Pentru că era frig, fără îndoială; şi 
pentru că socialismul victorios aruncase la lada de gunoi 
a istoriei[ aşa suna un slogan foarte des repetat:Lada 
de gunoi a istoriei! Acum mă-ntreb dacă nu cumva şi 
istoria reciclează gunoiul, pentru că ies mereu la iveală 
obiceiuri, personaje sau ideologii aruncate cândva!] 
pălăriile şi căciulile de blană cu care-şi acoperiseră 
capetele  exponenţii „burghezo-moşierimii”[ minunata 
limbă de lemn cu care am crescut!], lăsând loc proletarei 
basmale. Uniforma liceului ne va impune mai târziu o 
bască bleumarin, dar deocamdată, Tanţi şi cu mine ne 
afl ăm  abia la începutul procesului de urbanizare şi 
imortalizăm momentul lângă statuia lui Alexandru Ioan 
Cuza. 
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Programul festivalului se desfăşoară în perio-
ada 21-23 mai a.c., la Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, 
localitatea de obârşie a scriitorului, având colabo-
rarea Uniunii Scriitorilor din România.

SECŢIUNI ŞI PREMII
I. PREMIUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ 

„TUDOR ARGHEZI” pentru Opera Omnia, atribuit 
pe criterii valorice unui scriitor român contemporan. 
Premiul, în sumă de 5000 lei, va fi  acordat de Uni-
unea Scriitorilor din România, iar Consiliul Local şi 
Primăria Târgu Cărbuneşti vor atribui laureatului tit-
lul de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului.

II. Premiul TUDOR ARGHEZI, pentru Opera 
Omnia atribuit unui scriitor european contemporan 
de prestigiu. Premiul, în sumă de 1500 lei, va fi  acor-
dat de Consiliul Judeţean Gorj şi va fi  însoţit de titlul 
de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Târgu 
Cărbuneşti.

Pentru acordarea acestor premii, organizatorii 
vor solicita propuneri de nominalizare de la reviste 
literare, asociaţii ale scriitorilor, fundaţii şi societăţi 
culturale, personalităţi de seamă ale literaturii 
române, de la alte instituţii culturale.

III. PREMIUL PENTRU «OPERA PRIMA» 
(volum de debut în poezie), în valoare de 1000 
lei, acordat de Consiliul Judeţean Gorj. În vederea 
atribuirii acestui premiu, se vor cere propuneri de 
nominalizare unor edituri de prestigiu cu preocupări 
constante în promovarea pe criterii valorice a volu-
melor de debut tipărite în perioada mai 2009 - mai 
2010.

IV. SECŢIUNEA „CUVINTE POTRIVITE”, 
pentru volum de poezie în manuscris, deschis auto-
rilor români nedebutaţi, având vârsta maximă de 47 
ani. Manuscrisele nu trebuie să depăşească 100 pag-
ini. Se atribuie un singur premiu, în valoare de 1000 
lei, şi este acordat de Consiliul Judeţean Gorj.

V. SECŢIUNEA «BILETE DE PAPAGAL», 
pentru grupaj de poezie.

La această secţiune pot participa poeţii ce-
şi aşteaptă consacrarea, cu un grupaj de minim 10 
(zece) poezii dactilografi ate, într-un singur exem-

plar. Se acordă următoarele premii:
Premiul I, în valoare de 800 lei, acordat de 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj;

Premiul II, în valoare de 700 lei, acordat de 
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”;

Premiul III, în valoare de 600 lei, acordat de 
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Târgu Cărbuneşti.

La această secţiune vor mai fi  acordate 
menţiuni ale unor edituri, fundaţii, reviste literare, 
posturi de radio etc., invitate în festival. Pentru 
această secţiune juriul are dreptul de a redistribui 
premiile. Câştigătorii locului I de la ultimele trei 
ediţii nu sunt acceptaţi în concurs.

VI. SECŢIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, 
deschisă scriitorilor români pentru exegeze care au 
ca obiect de studiu viaţa şi opera lui Tudor Arghezi 
(studii publicate sau în manuscris).

Premiul în valoare de 1000 lei este acordat de 
Consiliul Judeţean Gorj.

VII. SECŢIUNEA DE PROMOVARE A OP-
EREI ARGHEZIENE, deschisă participanţilor de 
peste hotare, cu merite în traducerea sau ilustrarea 
grafi că a operei lui Tudor Arghezi, precum şi în tra-
ducerea sau publicarea de exegeze despre viaţa şi 
opera acestuia (monografi i, studii, eseuri...).

Se atribuie trei premii, în sumă de 1500 lei 
fi ecare, acordate de Consiliul Judeţean Gorj.

ALTE PRECIZĂRI
În cadrul festivalului vor fi  organizate lansări 

de carte, conferinţe de presă, întâlniri cu cititorii şi 
vizitarea muzeului „Tudor Arghezi”, din oraşul Târ-
gu Cărbuneşti.

La festivitatea de premiere, laureaţii vor pri-
mi, pe lângă premiile de mai sus, diplomele aferente 
şi trofeul Festivalului.

Lucrările - dactilografi ate, într-un singur ex-
emplar, pentru secţiunile de concurs, precum şi volu-
mele pentru Opera Prima, Cuvinte Potrivite, şi cele 
de Arghezologie se primesc până la data de 17 mai 
a.c., pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Târgu 

Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, judeţul Gorj, cod poştal: 
210135, cu menţiunea „Pentru Festivalul «Tudor 
Arghezi»”. La expediere se vor respecta obişnuitele 
cerinţe: în plicul mare se introduce plicul mic cu 
motto, iar în interior se sigilează datele autorului, 
inclusiv un număr de telefon, la care poate fi  con-
tactat.

Juriul îşi va desfăşura lucrările pe două 
secţiuni:

- de preselecţie, alcătuit din reprezentanţii or-
ganizatorilor, îşi va începe lecturarea în 17 mai;

- naţional, care cuprinde şi juriul de preselecţie, 
va defi nitiva jurizarea în cursul zilei de 21 mai a.c., 
în aşa fel încât să poată fi  anunţaţi laureaţii în timp 
util, în vederea participării la festivitatea de pre-
miere, ce se va desfăşura la Târgu Cărbuneşti, în 23 
mai, începând cu ora 1100.

În condiţii de sponsorizare sau a altor forme 
de susţinere materială, juriul poate acorda şi alte pre-
mii.

Cheltuielile de cazare, diurnă şi transport în in-
teriorul judeţului pentru juriu şi invitaţi vor fi  supor-
tate de organizatori, cu menţiunea că pentru laureaţi 
nu se asigură decontarea cheltuielilor de transport.

Laureaţilor din afara graniţelor li se decontează 
şi transportul de la intrarea pe teritoriul României.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica 
unele lucrări prezentate în concurs, fără să acorde 
drepturi de autor.

Informaţii suplimentare la telefon/fax:
- 0253/213.710 şi 0721.370057 (Centrul 

Jud. pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale; Persoane de contact: dir. Ion Cepoi - 
(0721.370057); Constantin Popescu - 0766715938; 

http:// www.traditiigorj.ro,
e-mail: traditii_gorj@rdslink.ro
- 0253/214.904 (Biblioteca Judeţeană „Chris-

tian Tell”) Persoane de contact: dir. Alexandra An-
drei - 0729901062

Organizatorii urează succes tuturor 
concurenţilor şi mulţumesc pentru participare.
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MARIN SORESCU - 1995MARIN SORESCU - 1995

DUMITRU RADU POPESCU - 1997DUMITRU RADU POPESCU - 1997 GEO DUMITRESCUGEO DUMITRESCU - 1998 - 1998

AL. GEORGEAL. GEORGE - 1998 - 1998 LAURENŢIU ULICILAURENŢIU ULICI - 1999 - 1999

IOAN FLORAIOAN FLORA - 2000 - 2000 GELLU NAUMGELLU NAUM - 2001 - 2001

GHEORGHE GRIGURCU - 2000GHEORGHE GRIGURCU - 2000

NICOLAE MANOLESCU - 2001NICOLAE MANOLESCU - 2001 MIHAI ZAMFIR - 2002MIHAI ZAMFIR - 2002

GRIGORE VIERU - 2003GRIGORE VIERU - 2003

EUGEN NEGRICI - 2004EUGEN NEGRICI - 2004 CONSTANŢA BUZEA - 2006CONSTANŢA BUZEA - 2006

PETRE STOICA - 2006PETRE STOICA - 2006 MIRCEA IVĂNESCU - 2007MIRCEA IVĂNESCU - 2007

MARTA PETREU - 2008MARTA PETREU - 2008 ILIE CONSTANTIN - 2009ILIE CONSTANTIN - 2009


