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În lipsa unei 
universităţi craiovene al 
căreia proiect jerpelit cred 
că se găseşte în vreo arhivă 
oarecare, pe undeva, capi-
tala Banilor a dat din când în 
când câte un poet ca Traian 
Demetrescu, ca Milcu şi ca 
Ciurezu deopotrivă şi regret-
abili şi uitaţi. Şi câte o revistă 
de pildă «Ramuri» cu durata 
căreia a trebuit să lupte cu 
îndârjire Şaban Făgeţel, îm-
plinit în spiritualitatea re-
vistei de Dumitru Tomescu, 
un adevărat critic literar care 
ştia să stăpânească ideia, 
fraza şi cuvântul.

Îmi aduc aminte şi 
de aceşti uitaţi cu o tresărire, 
chiar dacă pe la începuturile 
mele, Tomescu m-a cam luat 
curmeziş. Giulgiul uitării se 
aşterne peste toate plăcerile 
şi resentimentele meseriei…

Ca meridionali ai ro-
mânilor, oltenii nu sântără 
totuşi nici gasconi, nici sum-

bri şi luciferici ca latinii din 
Andaluzia. Ei sunt români de 
o specie sui generis, care au 
ştiut să ia limba românească 
pe cobiliţă şi în răspăr, 
mânată ca şi o răzmeriţă a lui 
Tudor din Vladimiri la îm-
bobocirea suavă cu care ne 
dă bineţe gorjanul în iţari. E 
o ramură de poezie din care 
mulţi au năzuit să-şi subţieze 
un condei. Scula tăioasă era 
pe aici la îndemâna fi tecui. 
Pe Amaradia şi la Jii, cichia 
şi cuţitul sunt gemene cu po-
ezia şi zvâcnirea oltenească. 
Crestând o haşchie dintr-o 
creangă de răboj de pe la Co-
zia şi tismana, îmi făcui şi eu 
un băţ de credinţă, zis uneori 
şi condei, care mă învaţă şi 
acum câte ceva şi pe care 
îl învăţ şi eu să scrie câte o 
ţâră.

Suntem cu toţii, la 
toate vârstele, înainte de a 
fi  ajuns calfe (se preferă zi-
cala mâgulitoare maestre), 

suntem cu toţii, mereu, uce-
nicii şi începătorii unui con-
dei niciodată tocit.

Ca unul uitat de 
vreme mai mult decât mai 
toţi, chem asupra tinereţii 
noastre să pogoare şoimul 
din văzduh al geniului româ-
nesc. El ne ocroteşte, de 
la Coresi încoace, slovele 
şi întotdeauna holdele, 
bărăganele, izvoarele şi 
noroacele noastre.”1

Tudor ARGHEZI
1„Ramuri”, An. I, nr. 1, august 1964, 
p. 1, 

Bine te-am găsit, Cărbuneşti…Bine te-am găsit, Cărbuneşti…

După ce „în toamna 1956 Blaga a fost propus pentru Premiul 
Nobel”, însă „Statul Român nu şi-a dat asentimentul”1, a venit rândul 
lui Arghezi să fi e victima impenitentei stratageme şi a jocurilor cultural-
ideologice… Epoca „războiului rece” era în plină ecloziune – în timp 
ce Occidentul îşi perfecţiona forţa militară, sovieticii se implantau în 
noi zone de infl uenţă şi sideraseră lumea cu lansarea în spaţiul cosmic 
a Sputnik-ului cu căţeluşa „Laica” la bord. Încordare de muşchi şi 
orgolioasă mimare a performanţelor economice şi militar-ştiinţifi ce…
În tableta „Premiul Nobel”, publicată în „Adevărul literar şi artistic”2, 
Tudor Arghezi apreciază, cu o intuiţie probatorie de excepţie, că 
„Absenţa premiului se tâlcuieşte, fără texte şi braşoave, cu pregătirea 
constantă a războiului viitor (…) Niciodată n-a urât mai mult Europa 
războiul şi niciodată n-a fost – sugerează rezoluţia Nobel -  mai aproape 
de război.”.

În acest context geo-strategic, România, comunizată deja, care 
sperase zadarnic în ajutorul Occidentului şi trăia din plin „trădarea” 
acestuia cu toate consecinţele nefaste împământenite pentru o jumătate 
de secol, funcţiona acum conform Directivelor de bază ale NKVD 
pentru ţările din orbita sovietică, document „strict secret” alcătuit 
1 Lucian Blaga. Corespondență de familie, ediție îngrijită de Dorli Blaga, Editura Universal 
Dalsi, Bucureşti, 2000, p. 32. Vezi documentarul în chestiune în: Zenovie Cârlugea, Lucian 
Blaga. Studii, articole, comunicări. Evocări & interviuri. Comentarii critice, studiul „Lucian 
Blaga şi Premiul Nobel”, Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006, pp. 5-17.
2 An. XI, nr. 626, 4 decembrie 1932, p. 4; reprodus în „Scrieri”, 34, pp.503-504, nota 
bibliografi că p. 798.

de Moscova la 2 iunie 1947 şi trimis partidelor comuniste din Europa 
Centrală şi Răsăriteană3, acea „scriptură stalinistă” a comunizării 
României la care însuşi Blaga face referiri în Luntrea lui Caron.4

După eclipsa ideologică din 1954, laureatului Premiului Naţional 
pentru Literatură din 1946 va fi  ales membru al Academiei Române în 
1955, deputat în M.A.N. (1957) şi, în acelaşi an, îi va fi  decernat Premiului 
de Stat. Recompensându-l pe Arghezi cu asemenea demnităţi şi onoruri, 
regimul politic nu urmărea, desigur, decât propria-k legitimare, mai ales 
că Arghezi manifestase cu volumele „1907 – Peisaje” (1955) şi „Cântare 
Omului” (1956), o oarecare „înţelegere” materialist-dialectică şi istorică 
a fenomenului social…

Stihuri pestriţe (1957), Frunze (1961), Poeme noi (1963), Cadenţe 
(1964), Silabe (1965), Ritmuri (1966) şi Noaptea (1967), rezumând, 
într-o tonalitate crepuscular-detaşată marile teme ale universului poetic, 
apar fără probleme de cenzură, mai mult chiar, în tot acest timp ediţia de 
Scrieri, proiectată în 61 de volume, din care primele încep să apară cu 
1962. Premiul Internaţional Herder decernat de Universitatea din Viena 
(1965) vine să consacre geniul arghezian, care după 1960 începuse deja 
să-şi pregătească o trainică posteritate.

3 Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. IV, Ed. Litera, Bucureşti, 1999, pp. 70-71.
4 Lucian Blaga, Luntrea lui Caron. Ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi Mircea Vasilescu, Editura 
Humanitas, bucureşti, 1990, cap. XI, p. 176.

TUDOR ARGHEZI ŞI PREMIUL NOBEL
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Zenovie CÂRLUGEA
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Întrucât aveam bănuieli cu privire la 
integritatea textului, îmi permisesem să-i scriu ÎPSS 
Bartolomeu Anania, Mitropolitul Crișanei, Clujului, 
Vadului și Feleacului, rugându-l să-mi înlesnească o 
lectură integrală a textului. Mare mi-a fost surpriza 
când, prin serviciul cancelariei mitropolitane, înaltul 
ierarh îmi va trimite la Tg.-Jiu CD-ul cu imaginile 
față și verso ale Cărții poștale pe care Tudor 
Arghezi i-o trimisese, la 17 octombrie 1943, de 
Ziua Domnului,Cuvioșiei Sale Părintelui Ierodiacon 
Valeriu Anania pe adresa ”Mănăstirea Polovraci, Jud. 
Gorj.”

Textul, foarte important pentru informațiile 
comunicate, se vrea un răspuns la o scrisoare mai 
”lungă” primită la București de la ”tânărul sihastru” 
(călugărit în 1942 la mănăstirea Antim), care 
intenționa să se înscrie la medicină. Poetul, mișcat 
că poate fi  ”vecin” de mănăstire cu mai vechiul 
prieten, îi scrie că și el locuiește într-o chinovie ”cam 
internațională și eterodoxă”, având în față icoana de 
piatră a Parângului. Mai mult, însă: în lagăr se afl ă 
ridicată de curând o bisericuță de lemn ”curată și clară 
ca un chivot de altar”, la împodobirea căreia lucrează 
un foarte bătrân zugrav. Bisericuța, construită prin 
grija vrednicului comandant al Lagărului, col. Șerban 
Leoveanu, va fi  sfi nțită la 6 decembrie, iar Arghezi 

va participa la ceremonia săvârșită de mitropolitul de 
la Craiova. Ba mai mult decât atât, va scrie amplul 
reportaj ”Impresii de la sfi nțirea unei biserici”, 
publicat în numărul nr. 45 din 9 decembrie 1943, p. 5, 
al ziarului local ”Gorjanul”, semnat Alfa. Este singura 
colaborare a lui Arghezi la ziarul editat aici de aproape 
20 de ani de directorul-proprietar Jean Bărbulescu, 
care îl vizitează pe poet, aceștia rămânând până târziu 
prieteni.

Tot cu privire la sejurul detenției târgujiene 
trebuie raportate unele desene afl ate între manuscrisele 
poetului, într-unul schițând chiar interiorul cabanei 
în care locuia. Este foarte interesant de observat că, 
în partea de jos a desenului, Arghezi menționează 
în limba franceză: Premiere chambre cabane nr 

5, occupé jusqu’au 20 dec au ma  n adică: Prima 
cameră, cabana nr 5, ocupată până la 20 decembrie 
dimineața. Afl ăm as  el locația exactă a detenției sale 
precum și data eliberării, pe seama căreia au existat 
atâtea supoziții, unele mai inexacte decât altele…  
Reproducem mai jos aceste texte și desene pentru 
o mai bună cunoaștere a acestui sejur de 80 de zile 
petrecute de poet în Lagărul de internați politici de la 
Târgu-Jiu, precum și amintirile despre acest episod, 
care l-a apropiat încă o dată de vatra gorjenească a 
străbunilor săi.(Z.C.)

Tudor Arghezi – zile de lagăr

Prin iarna lui 2008, pe când mă afl am în plină documentare în vederea realizării monografi ei Tudor Arghezi și spiritul Olteniei (Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova, 2008), afl asem de o scrisoare pe care Poetul i-o trimisese din lagăr părintelui Valeriu Anania, afl at pe atunci la Mănăstirea Lainici.

Ziarul „Informaţia zilei” din 1 octombrie 1943 publică, sub genericul 
„Bilete de papagal”, tableta „Baroane”, un vitriolant pamfet la adresa baronului 
Manfred von Killinger, ambasadorul Gemaniei hitleriste la Bucureşti. Ziarul 
va fi  suspendat de cenzură, iar scriitorul depus în arestul Prefecturii Bucureşti, 
în chiar dimineaţa aceleiaşi zile. În noaptea de 1-2 octombrie 1943 este adus, 
sub escortă, cu trenul, la Târgu-Jiu şi internat în Lagărul de deţinuţi politici, din 
marginea oraşului -  ,,pe la sfârşitul toamnei şi începutul iernii” – după propria-i 
mărturisire.
Noul deţinut, care face parte din Grupa I, având numărul matricol 5624, este 
repartizat singur în camera 7 din baraca nr. 5.

În biroul comandantului, Arghezi se va întâlni cu marele ziarist al 
„Gorjanului” , Jean Bărbulescu – „un personaj scurtac, bondoc şi un om de mare 
ispravă”, - care, fi ind la curent cu starea literaturii române, realizează importanţa 
deosebită a momentului. Acesta îi republicase sciitorului câteva texte în coloanele 
„Gorjanului” de-a lungul timpului: „Inscripţie pe-o casă de ţară” (an. IX, nr. 16-
17, 29 aprilie – 7 mai 1932, pp. 1-2; articolul omagial „De ziua Lui…”, dedicat 
Regelui carol al II-lea (an XV, nr. 38, 20 octombrie 1938, pp. 1-2) ş.a.
Legătura cu Jean Bărbulescu va fi  una de sufl et şi de durată, poetul primind, mulţi 
ani, după eliberarea din lagăr, ziarul, despre care va scrie admirabile rânduri şi a 
cărui apărare o ia în 1946, în „Adevărul”, când constată că apariţia ziarului este 
pusă în pericol de împovărătoarele taxe poştale…

- Miercuri, 6 octombrie 1943, Arghezi îi trimite lui C. Şaban Făgeţel 
o scrisoare, înştiinţându-l că, trecând prin gara Craiova, a sosit în lagărul de la 
Târgu-Jiu, de unde solicită revista „Ramuri”: „Când apare revista trimite-mi-o, 
te rog, aici, pe adresa de pe verso…”

- La 10 octombrie 1943, scriitorul adresează directorului fi rmei „Socec”, 
I. Ocneanu, o scrisoare de mulţumire, pentru „darul” făcut „băiatului meu pentru 
mine”.
O scrisoare de ajutorare cu alimente (carne de vită şi porc) pentru membrii 
familiei care rămăseseră fără sprijin material la Mărţişor, îi adresează poetul şi 
mai vechiului său prieten craiovean C. Şaban-Făgeţel, invocând posibilităţile pe 
care le are „piaţa Craiovei”…

- Pe la jumătatea lunii octombrie, Baruţu îşi vizitează tatăl, în lagărul de 
la Târgu-Jiu. Întâlnirea dintre tată şi fi u, care a durat câteva ore, are loc, conform 
înţelegerii, în biroul comandantului, apoi adolescentului i se permite să rămână 
două zile alături de tatăl său, în camera din baracă, prilej de a cunoaşte condiţiile 
austere de viaţă, dar şi fi gurile câtorva internaţi evocate mai târziu de poet fi e 
în pasta observaţiei caustice (Victor Eftimiu), fi e în spiritul unei compasiuni 
solidare (Sergentul Răiculeanu, Tom).

- La 17 octombrie 1943, de „Ziua Domnului”, Arghezi îi trimite amicului 
său Valeriu Anania, la Mănăstirea Polovragi, o carte poştală, înştiinţându-l că 
este „localnic al Târgului Jiilor lui Tudor” şi că lucrează la o piesă de teatru 
„făgăduită Teatrului Naţional pentru luna aceasta”. Se simte îmbărbătat de 
„umbra lui Tudor” şi de „obârşia” cărbuneşteană a tatălui, şi-k cere „părintelui 
Anania” să-şi aducă aminte, în rugăciunile schitului, şi de „Robul lui D-zeu care 
te îmbrăţişează”…
Scrisoarea (păstrată între scoarţele ceaslovului din chilie de stareţul Gherasim 
Bica) va fi  înmânată destinatarului abia în februarie 1944, când acesta se întoarce 
la schit din detenţia suferită la Curtea Marţială (Tribunalul de Război), de pe 
strada Negru Vodă din Bucureşti, apoi la Jilava…

DocumentarDocumentar

CALENDAR DOCUMENTAR
privind internarea lui Tudor Arghezi în Lagărul de deţinuţi politici de la Târgu-Jiu

(2 octombrie – 20 decembrie 1943)

pag. 51
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„Cartea de dialoguri” (ale Dorei Pavel cu 
Gheorghe Grigurcu) cuprinde interviurile publicate, 
începând cu anul 2000, în Luceafărul, Acolada, apoi 
în România literară, Viaţa românească, Jurnalul 
naţional, Ramuri, Cafeneaua literară, Familia, 
Convorbiri literare, Vatra. Cele mai multe datează 
din anii 2008 şi 2009. Fiind încheiată în toamna lui 
2009, cartea aduce în pagină o „imagine” proaspătă 
a cunoscutului critic literar şi poet, a eseistului şi 
autorului de aforisme, într-un cuvânt a scriitorului 
de mai amplă refl exivitate, mai întotdeauna „în 
răspăr” faţă de evidenţele confortabile şi conivenţele 
osifi cate (dl. Grigurcu nu ar refuza raportarea la 
seria basarabeană, pe linia Hasdeu-Stere-Baconsky-
Goma, neuitându-l totodată pe europeanul I.D.Sîrbu, 
„craioveanul fără voie”, cu origini petrilene…).

Intervievatorul, atât de perseverent în abordarea 
periodică şi atât de insistent în a „detalia” aspecte din 
biografi a cât mai personală şi intimă a scriitorului, 
se dovedeşte pretutindeni nu numai acceptat, dar şi 
agreat, de vreme ce, cu generoasă disponibilitate, 
va obţine răspunsuri din cele mai substanţiale, un 
veritabil spectacol de biografi e şi idei, de creionări 
şi evocări menit a ni-l releva pe onoratul cetăţean al 
Târgu-Jiului / Amarului Târg de pe Jiu ca pe unul din 
cei mai de seamă literaţi români în viaţă. Aparţinând, 
cronologiceşte, aşa-numitei „generaţii ’60”, dl. 
Gh. Grigurcu a fost martor şi desigur actor al unei 
perioade culturale semicentenare, una din cele mai 
dramatice şi încă neaşezate, faţă de care şi-a clădit 
propria-i personalitate scriitoricească prin opţiuni 
clare şi comportamente rectitudinale, toate acestea 
aducându-i îndepărtarea din slujba redacţională şi 
„exilul intern” de la Tg.-Jiu.

Privite sub aspectul unui anumit pathos 
confesiv, răspunsurile d-sale – departe de a fi  
fulgurant-expeditive – sunt înnimbate atât de 
refl ecţia rece, tăioasă, detaşată, cu raportări la autori 
români şi străini din diferite epoci culturale, cât 
mai ales de o reverie a anilor de formare, dar şi a 
întâmplărilor de până mai ieri, care nu ar avea nimic 
spectaculos în sine, dar care degajă acel farmec al 
dimensiunii sufl eteşti engramat şi operei în ansamblu. 
„Amintirile – spune scriitorul - «dublează» viaţa 
noastră cu o prezenţă fantomatică”. Sunt, altfel 
zis, o prezenţă care se subordonează normativelor 
fi cţiunii, cu „expresivităţi revelatoare”. Mai mult 
decât o „chemare”, literatura este un Destin: „A 
face literatură înseamnă a practica un sport extrem.” 
Pândit pretutindeni de riscuri, dar îndemnat puternic 
şi de „fi orul aventurii” (cu atât mai tare trăit cu cât 
te afl i cât mai aproape de buza prăpastiei!), scriitorul 
este animat de acea dorinţă care salvează, asemenea 
misticului care trăieşte mesajul divin, și dl Grigurcu 
crezând că deasupra eroului este sfântul…  

Având în vedere experienţa-i de viaţă, dl 
Gh. Grigurcu proclamă suferinţa drept criteriu 
întemeietor al creaţiei şi, desigur, fapt fundamental 
al cunoaşterii. E vorba de suferinţa venită din zonele 
sufl eteşti profunde, nu din momente capricioase 
opace, rebarbative, aleatorii (o asemenea suferință 
impurifi că şi stârneşte reacţii grobiene). Suferinţa, 
emanată din chimismul fi inţei, favorizează creaţia 
artistică – „e un nutriment vital al eforturilor noastre 
creatoare”. Şi tot suferinţa este văzută ca „instrument 
al mântuirii”. Este – vezi Iisus Hr. – o contopire a 
omenescului cu divinul, sub egida durerii maxime 
care a fost crucifi carea, unde fi zicul şi metafi zicul 
fac corp comun. Doctrina creştină nu ne oferă o 
„reţetă” miraculoasă de-a scăpa de suferinţă, însă ne 

asigură modalitatea de a o folosi în chip miraculos, 
ca un mijloc al iubirii şi deci al expierii. Cu condiţia 
ca această suferinţă să fi e transparentă, să zărească 
sufl etul străbătut de nostalgii şi speranţe, năzuind 
la transcendenţă… Ca graţie şi poezie a sufl etului, 
Speranţa intră în antinomie cu Răul, cu a cărui 
conştiinţă se confruntă vremea în care trăim.

În ceea ce priveşte interviurile, acestea ar 
putea fi  „un surogat al societăţii care-mi lipseşte 
lungi perioade cu desăvârşire, o deschidere către 
lume, însă una sublimată, evocatoare.” Confesiunea 
capătă culoarea literaturizării, astfel dialogul de 
acest tip e ca un jurnal provocat, o speţă inalienabilă 

creaţiei: „Jurnalul se afl ă îngropat la temelia poeziei, 
a romanului, a numeroaselor pagini de eseu şi critică, 
aidoma unei făpturi omeneşti sacrifi cate la temelia 
unei construcţii ca ea să dureze.”

Foarte interesante sunt paginile referitoare 
la datul (predestinarea) şi clădirea de sine a 
personalităţii artistice. Datorită înzestrării sale native 
cu o  hipersensibilitate aparte, criticul, dar şi omul 
cu îndatoriri sociale, refuză actele şi manifestările 
de socializarea, preferând „plimbările” prin parcul 
Târgu-Jiului sau prin zăvoiul Gilortului, la Târgu-
Cărbuneşti, în compania câinelui Roky. Nu rămâne 
impasibil la spectacolul vieţii, întrucât fi ltrează din 
acesta unele aspecte şi imagini, în aspiraţia mai 
înaltă de fi cţionalizare a realităţii.

Temele şi subiectele dialogurilor sunt de o 
mare varietate, îndeosebi biografi că şi culturală, 
atingându-se şi alte sfere ale gândirii şi practicii 
umane, de la fi lozofi e şi etică, la estetică şi religie, 
de la psihologie şi politică, la mass-media şi spiritul 
vremii etc.

„Uitat la Târgu-Jiu” de peste 30 de ani, dl 
Grigurcu s-a adresat în nenumărate rânduri unor 
factori de resort, inclusiv Uniunii Scriitorilor şi 
Ministerului Culturii, dorindu-se într-un mediu 
cultural pe măsură şi având o locuinţă în care ar putea 
să-şi aducă aproape de masa de lucru impresionanta-i 
bibliotecă, care creşte de la o zi la alta… Este 
conştient că viaţa pe care a dus-o şi o duce în Amarul 
Târg, (care nu a fost niciodată unul „de dulce”, cum 

s-a exprimat un preopinent mai pragmatic, ce se 
dorea a fi  „al doilea Grigurcu”!) „se înscrie perfect în 
contextul dispreţului pe care îl arată interlocutorilor 
puterea postdecembristă, atât în varianta sa de până 
la 1996, cât şi în cea ulterioară, de care ne-am legat 
speranţe uşoare.” 

Răspunzând la varii întrebări, care uneori îl 
provoacă delicat şi simpatic, criticul „dizertează” 
asupra spiritelor formatoare, tinereţii asuprite 
de ideologia proletcultului, prieteniilor trădate, 
asupra locurilor şi oamenilor pe care i-a cunoscut. 
Se exprimă asupra condiţiei literaturii, a eticii 
scriitoriceşti, neuitând să nuanţeze consideraţiile 
despre actul receptării critice şi îndeosebi despre 
condiţia polemicii, ca formă de vivacitate a criticii. 
Nu crede în distincţia antinomică maioresciană 
„poeţi” vs. „critici”, distingând cu fi neţe raporturile 
dintre „cultură” şi „politică”. În privinţa „geniului”, 
criticul îl consideră „un fenomen de hotar”, amintind 
metafora baudelairiană a albatrosului sau, mai neted, 
părerea lui Diderot despre reacţia mulţimii în faţa 
străinului, minoratului şi xenofobiei sui generis!  
Între marii scriitori pe care i-a cunoscut de-a 
lungul vieţii, Blaga rămâne una din marile lumini. 
Deşi amendaţi pentru „colaboraţionismul” lor, îşi 
aminteşte cu simpatie de Arghezi, de Sadoveanu, 
de Gala Galaction, dar și de I. Agârbiceanu, Camil 
Petrescu, Cezar Petrescu, Dimitrie Stelaru, Ion 
Sofi a Manolescu… Desigur, nu-i poate uita pe G. 
Călinescu, T. Vianu, Vladimir Streinu, Perpessicius, 
Şerban Cioculescu, N. Steinhardt, Petre Ţuţea, Al. 
Rosetti, Liviu Russu, D.D. Roşca, Melania Livadă… 
Lista septuagenarului este, desigur, lungă, şi foarte 
grăitoare pentru gustul literar şi estetic al celui ce va 
persevera pe linia criticii artiste (noi înşine scriam în 
„Ramuri”, nr. 9/1983, o cronică de o pagină la cartea 
„Între critici” intitulată chiar aşa: Gheorghe Grigurcu 
şi mandarinatul criticii artiste, de unde se vede că 
regretatul Marin Sorescu, redactor-şef navetist la 
Craiova, nu avea idiosincrazii faţă de criticul ce se 
arătase atât de reţinut cu poezia sa!).

Întrebat dacă la o Judecată de apoi a literaţilor, 
ar putea să renunţe la unele convingeri, dl Grigurcu 
spune că în acest caz totul ar semăna a autodenunţare”, 
curiozitatea rămânând doar a interlocutorului…

De imputarea că i-ar fi  negat pe marii scriitori 
care au pactizat cu Diavolul roşu, criticul se apără 
afi rmând că, nefi ind un „canibal axiologic”, 
niciodată nu s-a gândit la acest „genocid”, ci doar 
„la consecinţele afurisitului pact în producţia lor”, 
la condiţionarea vieţii acestora într-o anumită etapă 
culturală când scriitorul adevărat trebuia să tacă în 
faţa ideologiei opresoare.

Recenta carte de dialoguri purtate de-a lungul 
anilor de Dora Pavel cu poetul și criticul literar 
Gheorghe Grigurcu aduce în prim-planul vieții 
noastre literare impresionanta personalitate a unuia 
dintre cei mai consecvenți scriitori, dezvăluind în 
același timp o mirabilă complexitate umană. Omul și 
scriitorul au mers la unison, clădindu-se unul pe altul 
într-o armonioasă formulă caracterial-spirituală, 
punându-și pecetea judecăților de valoare asupra 
literaturii române din ultima jumătate de secol. 

Reper axiologic inamovibil, situat de la bun 
început pe direcția criticii estetice și ducând mai 
departe un oarecare ”legatariat” lovinescian, sine qua 
non în construcția corectă și durabilă a Panteonului 
literar național.

Zenovie CÂRLUGEA

Gheorghe GrigurcuGheorghe Grigurcu

-Convorbiri cu Dora Pavel -  (Editura Pleiade, Satu Mare, 2009, 344 p.)
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Când, înainte 
de 1989, publicasem 
în ”Luceafărul” o 
recenzie la placheta 
de poezii ”Cartea cu 
ferestrele deschise”, 
nu știam cine este 
autorul. Descopeream, 
doar, un poet înzestrat, 
venind din tradiția 
Teleormanului în 
cetatea literelor, unde 

nu se simțea întru totul în elementul său. O anume 
nostalgie a meleagurilor natale în muzicalizări acute, 
ca și imagismul unei percepții multiple a cotidianului 
făceau deliciul acelei apariții de maturitate. Nu 
știam, așadar, că poetul venea dintr-o generație 
mai veche, că trecuse prin vestita și controversata 
Școală de literatură din obsedantul deceniu, fi ind 
coleg cu Nicolae Labiș și îi auzise vorbind pe Mihail 
Sadoveanu și Tudor Arghezi. Că lucrase în redacții 
cunoscute, fi ind apoi din ce în ce mai marginalizat 
pentru unele acorduri mai curajoase ale lirei sale, 
debutul fi indu-i cenzurat și întârziat, iar colaborările 
la presa literară împuținate…

În fața acestei evidențe, Florian Saioc nu a 
disperat. S-a repliat într-o strategie inexpugnabilă 
a propriei individualități, iar după 1989 și-a pus 

încrederea într-o libertate deplină a expresiei 
lirice. Poezia sa s-a dezvoltat, apoi, pe trei paliere 
tematice, limpezindu-se în clasicități formale și 
de gând înnoitor. În paralel cu lirica unanimistă, 
a marilor respirații civice și a unui militantism de 
bun naționalism (vezi poemele despre Basarabia și 
Transilvania) s-a dezvoltat o poezie mai intimistă, 
a refl exivității și interogațiilor existențiale, 
”nocturniene”, în vecinătatea căreia a înfl orit 
marea sa poezie de dragoste. Muzical-anecdotică și 
jubilant-senzorială, poezia erotică a lui Florian Saioc 
are limpezimea clasică a cantilenei tradiționale, dar și 
tandrețea voluptăților, magia neliniștilor moderniste 
și aerul de romanță al poetului ”mereu râvnitoriu”…

Florian Saioc este un poet de largă respirație 
deopotrivă civică și intimistă, ba chiar un poet-
cetățean, de atitudine, militant. Versurile sale se lasă 
când îngânate în acorduri de cameră, când rostite de 
la tribună, în fața vicisitudinilor istorice, în registru 
patetic și vizionar, vizând la un moment dat ipostaza 
oraculară și un anume profetism planetar…

Antenele poetului, vreau să zic, sunt 
multiple și orientate în toate direcțiile… Și ele 
percep nu numai fi reștile neliniști existențiale ale 
fi inței, dar și pericolele ce amenință umanitatea 
azi, în condițiile globalizării, zonelor de infl uență, 
tehnicilor experimentale.

Spiritul poetului este mereu activ, tumultuos 

și vulcanic. Lui Florian Saioc i-a lipsit, mai ales în 
ultimele decenii de libertate, o viață culturală pe 
măsura vocației sale civice. N-aș putea spune că 
Târgu-Jiul l-a echilibrat pe toate planurile. Devenind 
gorjean, a renunțat la viața culturală a Capitalei, 
tocmai pentru a se regăsi pe sine într-un moment de 
mari neașezări și vânzoleli socio-politice. Și cum 
tranziția se prelungește la nesfârșit, nici Florian 
Saioc nu poate fi  împăcat cu sine și cu soarta operei 
sale. Încă neadunată într-o ediție defi nitivă…

Și, cu toate astea, acum, când rotunjește 80 
de ierni și primăveri pe răbojul vieții, Florian Saioc 
are o operă care s-a închegat de la sine. O operă 
ce va rămâne atâta cât îi va fi  sortit. O operă care 
exprimă un sufl et de autentic și mare pot, noblețea 
unui caracter, viața unui scriitor român de la 
răscrucea a două milenii. Să fi m mândri că i-am fost 
contemporani: noi – lui, și el – nouă!

Un reper inamovibil pe harta generaționistă 
a liricii românești.

Îi dorim sănătatea cea mai de preț, bucuriile 
cele mai dorite, satisfacțiile cele mai așteptate, 
liniștea sufl etească binemeritată, prețuirea tuturor și  
împlinirile a tot ceea ce și-a dorit!

La mulți și buni ani, Florian Saioc!
Portal Măiastra
24 ianuarie 2011

         FLORIAN SAIOC –
un reper sigur pe harta generaţionistă a liricii româneşti

AniversareAniversare

I

mi-au jefuit bătătura şi lanul
şi-mpăratul încoronatul şi sultanul
cu turbanul
boul de jug – vita de plug – mi-au dus
turma cu strunga
şi cel de jos şi cel de sus
şi cel din dreapta şi cel din stânga
vacile grase şi bune mi le-au luat din păşune
aurul din văgăune
şi mi-au smuls ugerul pământului
de petrol şi uraniu mi-au zdrobit craniul
m-au lăsat gol în câmpie
şi mi-au cerut tot mie pe ţară chirie
gata – mi-am zis – n-am unde să fug
mă ridic şi mă scutur de jug
să văd hrăpăreţul cum se descurcă
dacă pun mâna pe ghioagă pe spadă pe furcă
pe puşcă pe tun
şi-am văzut că sunt
bun nu numai să-i dau pâine miere şi unt
l-am luat în răspăr l-am bătut măr
şi l-am scos afară din ţară
acum Ioane Gheorghe Vasile Antoane
nu mai ai în viaţă coroane
turbane nici alte blazoane
te-apucă şi ară zideşte şi scrie
din zori în chindie nu-i vremea să stai buturugă
căci alţii din fugă te prind şi te-njugă

II

de mâine începând propun o socoteală
s-o facem împreună ca-n primii ani de şcoală
cel care nu pricepe s-o facă şi băbeşte
dând minţii ajutor cu cele zece deşte
din câtă-i pe pământ o parte din sufl are
făcu scăderea bună şi-o dreaptă adunare
iar înmulţirea pâinii şi împărţirea ei
o izbuti frăţeşte: cât dai atâta iei
pământul însă-i mare şi lumea e rotundă
o burtă e sătulă şi-o ţară e fl ămândă
de i-am scădea din lume pe trântori şi pe hoţi
cinstiţii trădătorii ştiţi câţi rămân de toţi?
te-apucă ameţeala şi groaza şi urâtul
ce mic e scăzătorul ce mare-i descăzutul
iar restul la scădere îl vezi dintr-o ochire
aproape nu se scade nimic din omenire
dar dacă-mparţi la trântori pe trudnici înadins
să ştii câţi inşi muncesc pentru un singur ins
pentru nimicu-acela se-afl ară că se scade
găseşti un cât imens: popoare şi noroade
de-aduni ce le rămâne şi scazi ce li se fură
Scazi pita-aproape-ntreagă şi-aduni fărămitură
şi dacă vrei să faci pe urmă o-nmulţire
să afl i câte braţe muncesc în omenire
le vei găsi produsul şi-ntreaga lor putere
în stare-oricând să facă nimicul de scădere
dar trebuie-adunată puterea şi unită
scăzută neştiinţa prostia izgonită
şi înmulţită încă mult mintea omenească
să poată să adune să scadă să-nmulţească
şi fără greş să-mpartă ce cresc şi ce adună
atâtea milioane de braţe împreună

Scrisori către Arghezi NICIODATĂ MOARTEANICIODATĂ MOARTEA
 

lui Tudor Arghezi

Niciodată moartea n-a fost mai frumoasă
ca atunci când goală îmi umbla prin casă
mă prindea de mijloc şi mă dezbrăca
lent în rugăciune mă învăluia
mă lua în braţe ca pe-un prunc să sug
pielea ei de gheaţă mă ardea pe rug
şi creşteam deodată nu prea mult imberb
mă trezeam c-un zâmbet moale fără verb

se lipea de mine umedă şi grea
plină de miresme rătăcite ea
nu pleca vreodată şi stătea să vină
răspândea duhoare de foliculină
mâna ei în tremur cu-alintări de vulpe
mă-mpingea cu faţa gingaş între pulpe

auzeam un şuier spasme lungi un geamăt
pântecul ei dulce tresărea în freamăt
zdruncina pământul şi credeam că pier
se-ascundea-ngrozită lumea-n cartier
răvăşit oraşul vuiet lung diform

amorţit şi umed nu mai pot s-adorm
când n-o văd mai tremur învelit în pături
nu-i aici e sigur în camera de-alături
şi când languroasă vine nu-i spun nu
uneori îmi pare cum că ea eşti tu

Dan PETRUŞCĂ
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Lucian Blaga despre psihanalizăLucian Blaga despre psihanaliză
În timp ce 

psihanaliza, înțeleasă ca 
terapie clinică și limbaj 
științifi c de specialitate, 
a fost întâmpinată în 
România cu un viu 
interes încă din 1993 – 
fapt dovedit și de tezele 
de doctorat în domeniu, 
susținute, - psihanaliza 
ca doctrină fi losofi că, cu 
respectivele implicații 

în câmpul esteticii și al fi losofi ei culturii, a 
întâmpinat o oarecare rezistență, sau măcar 
a fost adusă în discuție cu serioase rezerve de 
personalități de dimensiunile unor Tudor Vianu 
sau Lucian Blaga.

De semnalat este faptul că în Franța 
chiar, printre primii oameni de știință – dacă 
nu chiar primul – care a atras atenția mediilor 
științifi ce asupra operei lui Freud a fost medicul 
și psihologul român Nicolae Vaschide. În cartea 
sa „Somnul și visele”(publicată la Paris în 
1911), un întreg capitol este dedicate prezentării 
favorabile a onirologiei lui Sigmund Freud. 

Lucian Blaga este primul scriitor român, 
primul dramaturg care a abordat doctrina 
psihanalizei în tratarea subiectelor a trei drame: 
“Fapta”, cu deosebire “Daria” și “Ivanca”. 
Ceea ce nu ne surprinde: autorul trăise în 
mediul freudian vienez, unde studiase și își 
luase doctoratul chiar în biologie. Era deci în 
măsură să aprecieze importanța – ponderată 
însă – a psihanalizei, afi rmând: “Cunoașterea 
sufl etului omenesc s-a lărgit remarcabil în urma 
psihanalizei”; dar remarcând, în același timp, că 
pansexualismul lui Freud, de care se făcea atâta 
caz, reprezintă “numai o exagerare izvorâtă din 
fanatismul oricărei teoretizări”.

În primul rând, Lucian Blaga ține să 
precizeze în articolul “Pe urmele psihanalizei”, 
că noua doctrină a psihanalizei, care a făcut atâta 
vâlvă, în realitate nu reprezintă o noutate absolută, 
având un mare, un genial precursor: Goethe. 
Încă în 1929, Blaga publică un eseu, dedicat 
capodoperei goetheene “Poezie și adevăr” – 
“adevărata mină a descoperirii psihanalitice”. 
Dar Blaga afi rmă că “Goethe a cunoscut 
aproape și <<terapeutica>> psihanalitică. Se 
știe bunăoară ce importanță deosebită atribuia 
el poemei sale <<Marienbader>> în procesul 
de vindecare după grava depresiune sufl etească 
prin care a trecut când a creat-o”. Altădată, în 
decursul unei conversații cu secretarul său 
Eckermann, avându-l ca subiect pe Byron, 
Goethe face poetului englez, romanticului 
excentric, o adevărată psihanaliză. Goethe dă o 
explicație psihanalitică și faimosului său roman 
“Suferințe tânărului Werther”, mărturisind că, 
scriindu-l, s-a vindecat de starea patologică în 
care se afl a. În aceeași ordine de idei, Blaga 
reamintește raportul existent între Eros și actul 
creator în câmpul artei; fapt binecunoscut de 
Goethe – “care știa că avântul erotic, țâșnind 

din nevoi sexuale, e cel mai puternic element 
generator în orice domeniu de creație”.

Dar contribuția marelui poet german 
ca precursor al psihanalizei nu se oprește 
aici.“Goethe cunoștea ceva din mecanismul 
intim al inconștientului, terapia prin sublimare 
și importanța Erosului în viața inconștient-
demonică”. (Prin “demonic”, Goethe – și 
Blaga de asemenea – înțelegând productivitatea 
impetuoasă, puterea creatoare identică – într-o 
primă aproximație – cu geniul). Iar cât “despre 
conștient, Goethe avea o concentrație mai vastă 
decât a romanticilor, și întrucâtva mai largă 
decât a psihanalizei actuale”.

Punctul de plecare al criticii pe care 
o aducea Blaga psihanalizei se situează în 
concepția fi losofului nostru despre inconștient 
în defi nirea, fundamental diferită de Freud, a 
acestei activități psihice a omului. 

Spre deosebire de concepția freudiană 
pentru care inconștientul este pur și simplu 
“un subsol al conștiinței” în care zac continuu 
elemente provenind din conștiință, - pentru 
Blaga inconștientul este o “realitate psihologică 
amplă, cu structuri de o dinamică și cu inițiative 
proprii, și organizat după legi imanente (…), 
o realitate psihică de mare complexitate, 
cu funcții suverane bine ordonate, de un 
anumit echilibru intern, - calități grație cărora 
inconștientul devine un fapt sufi cient sieși într-o 
măsură mai mare decât conștiința”. Dinamica 
sa proprie, structurile sale, calitățile sale, fac ca 
inconștientul să nu aibă nevoie să fi e alimentat, 
ca de un izvor, de conștiință.

Psihanaliza – spune Blaga – a lămurit 
faptul că spiritul își ia energiile de care are nevoie 
de oriunde îi stau la dispoziție. Astfel: dorințele, 
impulsurile, emoțiile sau ideile refulate, 
alungate în inconștient, sunt energii care tind să 
reapară și într-un proces de creație artistică. Dar 
Freud reduce în mod simplist actul complex al 
creației artistice, de pildă, la unul de sublimare, 
de deplasare și transformare a energiei izvorâte 
din porniri instinctuale spre atingerea unui 
scop altruist, de creație. Psihanaliza n-a putut 
explica până acum o creație spirituală prin 
pornirea instinctuală refulată, care se subliniază. 
Psihanaliza a exagerat, apoi, și rolul sexualității 
mai ales, și al impulsurilor inconștiente în viața 
psihică a omului. Blaga respinge în modul 
cel mai decis accentul de fatalitate pe care 
Freud îl pune pe sexualitate. Psihanaliza are 
fără îndoială meritul de a fi  pus pe deplin în 
lumină mecanismul reprimării, al respingerii, 
al refulării acestor porniri instinctuale în zona 
subconștientului, - dar o face întotdeauna punând 
un accent exagerat pe cauzalitatea mecanică a 
conținuturilor reprimate sau refulate. 

Aceasta nu încetează, evident, să 
continue a fi  elemente active în viața noastră 
psihică; dar – consideră Blaga – de aici până la 
a afi rma că ele determină, inexorabil, forma și 
structurile personalității, e un salt inadmisibil 
pe care îl face psihanaliza. Nu poate fi  admis că 

primele manifestări ale unei fi ințe umane, ale 
copilului, să fi e considerate un motiv permanent 
al vieții sale spirituale; ca primele manifestări 
ale unui tip psihologic pe cale de formare (cu 
alte cuvinte, componente infantile, primele 
simptome ale unui tip psihic) să fi e considerate 
momente decisive în formarea, în modelarea 
integrală a însuși tipului căruia îi va aparține o 
persoană. Această eroare de metodă este, după 
Blaga, defi ciența fi losofi că gravă a psihiatriei.

În accepția pe care i-o dă psihanaliza, 
inconștientul apărea așadar degradat, lipsit de 
demnitate, sediu al unui haos psihic. Și tocmai 
din acest motiv – crede Blaga – psihanaliza a 
simțit nevoia de a imagina un proces prin care 
conținuturile refulate să se purifi ce într-un fel, 
spre a putea fi  reintegrate în planul conștiinței: 
un proces așa numit de “sublimare” (termen 
împrumutat de la Nietzsche), de deplasare a 
energiilor emanate de tendințele instinctual 
reprimate sau păstrate menținute în depozitul 
haotic al inconștientului și deplasate înspre 
planul conștiinței în scopul realizării unor valori 
sociale pozitive. 

Cazul tipic ales pentru exemplifi care de 
către Freud este cel al impulsului sexual care, 
prin procesul sublimării, ar devein sursa, izvorul, 
energia creatoare (??) a unor opere de artă.

Legătura aceasta dintre Eros și creație 
a fost cunoscută, enunțată, discutată și de 
Goethe.“El știa – reamintește Blaga – că avântul 
erotic, țâșnit din nevoi sexuale, e cel mai 
puternic generator în orice domeniu de creație”.
Este vorba de “puțin discutata teorie a lui Goethe 
despre «multipla pubertate» a geniului”.

Potrivit acestei teorii, “oamenii de 
duzină au de obicei o singură pubertate, o 
singură perioadă de exuberanță erotică în cursul 
căreia se simt asaltați lăuntric de o caldă, stranie, 
vrăjită apă vie; o singură perioadă, în cursul 
căreia puterile topite în sânge dau îndrăznelii 
dezinteresate, și cei mai mulți, chiar fără 
chemare, își încearcă într-un fel darul creației, 
omului de geniu, creatorului prin excelență, 
vrăjitorului și demonicului, îi este hărăzită o 
repetată pubertate”.

Este, această teorie a “multiplei 
pubertăți”, “atât de ingenioasă și rezumă atât de 
bine o seamă de fenomene” (precizează Blaga), 
încât nimănui nu i se potrivește atât de bine ca lui 
Goethe însuși. Dar (adăugăm noi), i se potrivește 
într-un mod perfect ilustrat și lui Lucian Blaga 
însuși. (După cum dovedește, convingător 
și recenta carte “Solstițiul Sânzienelor”, de 
Zenovie Cârlugea).*

Ovidiu DRIMBA

NOTĂ. Articolul reia comunicarea 
prezentată la Simpozionul Internațional al 
Institutului “Incoontri Culturali Mitteleuropei”, 
din Gorizia, Italia (16-18  nov., 1984).
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În acest context al consacrării sale depline 
(total opuse situaţiei în care se afl a „confratele de 
la Cluj”, căzut în dizgraţia regimului şi făcut obiect 
de urmărire informativă de către poliţia politică), „o 
grupare de intelectuali români de peste hotare, la 
care s-au asociat o serie de personalităţi scriitoriceşti 
din Italia, Franţa, Spania, Germania etc.” consideră 
că Tudor Arghezi, poetul naţional, este îndreptăţit a 
fi  propus la Premiul Nobel.

„Vestea a căzut ca un trăsnet peste 
Academie5, notează Baruţu T. Arghezi, peste 
Uniunea Scriitorilor, peste Universitate…”, 
deşi la „Secţia” românească ofi cială 
pentru cultură şi artă „sosise, conform 
regulamentului general din Stockholm, 
solicitarea ofi cială pentru ca o instituţie din 
România să propună şi să susţină candidatura 
personalităţii alese…”
1965 era, pe plan mondial, anul decernării 
Premiului Nobel pentru POEZIE – „Tudor 
Arghezi fi ind desemnat ca reprezentant 
al poeziei româneşti contemporane şi, în 
acelaşi timp, considerat drept personalitate 
marcantă a spiritualităţii mondiale.”

Tudor Arghezi fusese propus la 
Premiul Nobel pentru Poezie de Academia 
Română din Lincei (Italia), la iniţiativa Risei del 
Conte. Propunere susţinută de: Angelo Monteverdi, 
Rafael Alberti (Roma), W. Bahner (Leipzig), Th. 
Elwert (Magonza), Th. Gossen (Viena), Alain 
Guillerman (Paris), H. Hatz (Lund), A. Noyer-
Weidner (Monaco), Maria Terezy Leon (Roma), Alf. 
Lombard (Lund), A. Ronceglia (Roma), J. Scuderi 
(Roma), C. Segre (Padova). 

„Academia a refuzat să sprijine candidatura 
– scrie B.T. Arghezi -, apreciind că «Arghezi nu-i om 
de ştiinţă şi că meritul s-ar cuveni unui membru al 
Academiei de Ştiinţă din secţia respectivă”. Iar dacă 
Universitatea „s-a eschivat izolându-se în 
principiile didactice ale învăţământului 
marxist-leninist, Uniunea Scriitorilor „s-a 
revoltat” de-a dreptul, altele fi ind feţele 
scriitoriceşti agreate din prim-planul 
scenei culturale, care să corespundă şi 
imperioaselor cerinţe ideologice!

În aceste condiţii – precizează 
fi ul marelui poet – a existat şi un fel de 
„opoziţie” din partea unor inteligenţe 
culturale, căutând, dincolo de atmosfera 
ideologică nefavorabilă, „soluţia în 
favoarea unică pentru România de a obţine 
un Premiu Nobel în contradicţie cu opiniile 
înaltelor foruri academice, universitare şi 
de breaslă scriitoricească.” Astfel, înaltul 
for al ţării hotărăşte a scinda Secţia de 
limbă şi literatură în două entităţi distincte, 
secţia de Literatură devenind autoritară faţă 
de Ştiinţa limbii, şi având coordonator pe 
Alexandru Philippide, intelectual de rasă, 
poet vizionar şi eseist de largă respiraţie 
culturală, „sub a cărui semnătură a plecat 
în Suedia recomandarea de candidatură din 
partea ţării de origine a poetului”. Au fost 
adunate în mare grabă toate volumele de 
literatură ale candidatului „şi, cum nici o 
bibliotecă nu avea opera literară Arghezi 
în întregime (multe volume fi ind «epurate» 
în anii …putrefacţiei!), am fost nevoiţi să 
cedăm din casă chiar unele unicate. Inimos, 
5 Baruţu T. Arghezi, Înaintea uitării, Ediţia a doua „revăzută şi 
corijată”, Editura Abaddaba, Oradea, 2000, p. 151.

practic şi promp în această activitate a fost poetul 
Ion Brad, care a plecat de la noi cu braţele încărcate 
cu cărţi, pentru a le transmite celor însărcinaţi cu 
expedierea lor în Suedia.”6

În preziua decernării Premiului Nobel 
pentru poezie, afl ăm că un corespondent al Agenţiei 
jugoslave TANJUG a cerut audienţă la presupusul 
„laureat”, luându-k lui Arghezi un lung interviu.

„Consider – declarase Arghezi – că premiul 

se cuvine mai întâi limbii româneşti şi mai pe urmă 
celui ce o utilizează în scris. M-ar onora acest gest 
al lumii pentru poezie, nu că e a mea de-o viaţă 
întreagă, dar pentru că lumea se recunoaşte în ea 
ca emanaţie a sufl etului şi a intelectului… Poezia e 
mai întâi de toate o tâlmăcire a spiritului omenesc în 
întregime… E suferinţă, e iubire, viaţă, e abnegaţie, 
este vorbirea de dinăuntru a omului şi, dacă poate 

6  Id., ib., p. 151.

exprima, dă ceea ce se cheamă poezie…
Noi îl avem pe Eminescu şi înaintea lui 

pe ciobanul Mioriţei… francezii îl au pe Villon, 
Baudelaire şi Mallarm–crivain de génie ou 
imposteur?”, în ziarul 24 Heures din Lausanne 
(Elveţia), o ştire senzaţională care face ocolul lumii 
literare şi care suna aşa: 
„Pe Donul liniştit este un plagiat după manuscrisul 
unui ofi ţer rus mort în timpul revoluţiei din Rusia, 

Şolohov fi ind învinuit de rapt şi uzurpare 
literară.”7

În necrologul publicat la 22 februarie 
1984 se spunea textual:

„Mihail Şolohov a fost încărcat de 
onoruri în ţara sa şi încoronat cu premiul Nobel 
pentru Literatură 1965, dar opera lui rămâne 
acoperită de o îndoială: este el autorul unei 
capodopere a literaturii sovietice «Pe Donul 
liniştit» sau e vorba de una din cele mai mari 
imposturi literare a secolului?”

Vastă epopee a războiului civil văzut 
prin ochii unui ofi ţer „alb”, Pe Donul liniştit a 
făcut din acest fi u de lucrător născut într-un sat 
căzăcesc „cel mai mare scriitor sovietic, la vârsta 
de doar 25 de ani.

„Totuşi, de la publicarea lucrării, s-au emis primele 
îndoieli asupra paternităţii acestui roman strălucit 
(comparabil cu proza lui Tolstoi şi Gogol, n.n.), scris 
pe fi rul clar al realismului socialist».

„Două întrebări au rămas până azi fără 
răspuns: cum se explică contrastul între cele două 
volume marcate de un aer epic real şi restul operei 
şolohoviene considerată mediocră atât în privinţa 
formei cât şi a fondului?

Îndoiala persistă, cu atât mai mult cu cât 
rarele cărţi publicate în continuare sunt didactice şi 
decepţionante.

Ce s-a întâmplat cu manuscrisele, singura 
probă de necontestat? Şolohov a afi rmat 
întotdeauna că le-a pierdut în timpul 
războiului, dar adversarii lui nu sunt 
convinşi.” 8

Contestatarii paternităţii lui 
Şolohov afi rmă că Tikhi Don este lucrarea 
unui ofi ţer rus-alb, arestat în anii  ’20, 
care, fi ind pe punctul de a fi  executat, ar 
fi  încredinţat manuscrisul altui deţinut, 
un preot, de la care l-ar fi  obţinut Mihail 
Şolohov, ca reprezentant al Securităţii 
de stat ce s-ar fi  ocupat cu interogatoriul 
respectivului disident.

Faptul a fost dezvăluit, mai întâi, 
de văduva ofi ţerului rus, într-o scrisoare, 
adresată în 1968 revistei literare Novîi Mir.

Mai aproape de noi, nici marele 
disident rus, Alexand Soljeniţin, nu 
susţine paternitatea lui Şolohov, afi rmând 
că acesta n-ar fi  făcut decât să recopieze 
„notele unui obscur scriitor, decedat în 
1920, FEODOR KRIUKOV.”

În 1956, Şolohov se retrage din 
literatură, însă nu încetează să înfi ereze 
spiritul „nepartinic” al unor scriitori 
disidenţi ca Youri Daniel ori Andrei 
Siniavschi, condamnaţi mai târziu la 
muncă silnică.

7  Id., ib., p. 152.

8  Id., ib., p. 154.

TUDOR ARGHEZI ŞI PREMIUL NOBELTUDOR ARGHEZI ŞI PREMIUL NOBEL�Urmare din pag. 1
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Ideea ridicării unui Templu al Iubirii, 
probabil că s-a ivit în mintea lui Brâncuşi încă din 
1907, anul „cotiturii”, când a început în sculptura sa 
să folosească cioplirea directă, părăsind modelajul 
obişnuit în epocă şi în care ajunsese un maestru 
recunoscut. Era totodată anul în care a creat prima 
variantă a sculpturii ce avea să se intituleze Sărutul, 
reprezentând o pereche-bust, îmbrăţişându-se strâns, 
monolitic, de nedespărţit.

Despre această operă neobişnuită, părând 
arhaică, aşa după cum, de altfel, va apare accentuat 
în varianta din colecţia Diamond, din 1908/1909, 
sau cea intitulată Medalion, din 1921, a căror 
rugozitate şi încifrare le aseamănă cu o descoperire 
arheologică. Brâncuşi a declarat, în modul lui de 
exprimare metaforic, că pentru el înseamnă „Drumul 
Damascului”. Era vorba, bineînţeles, de acel moment 
din Evanghelie când Paul din Tars, asupritorul 
creştinilor, pe acest drum, se preschimba în Apostolul 
Pavel. Cuvintele lui Brâncuşi vădesc deopotrivă că 
se produsese o schimbare esenţială în opera sa, ca şi 
unda de sacralitate care o întovărăşeşte. Trimiţând 
lucrarea spre a fi  expusă la Tinerimea artistică în 1910, 
el i-a dat titlul Fragment de capitel. Titlul îndepărta, 
oricum, posibilitatea că lucrarea să fi e retrasă fi ind 
indecentă, cum i s-a întâmplat lui Rodin la Chicago, în 
1893 (1), dar ideea de capitel sub formă de sărut duce 
inevitabil cu gândul la o construcţie arhitectonică 
legată de Iubire.

La expoziţia organizată de Duchamp la 
Brummer Gallery din New York în 1933, într-o a 
doua sală, fi gura o Coloană a sărutului sveltă, gracilă, 
formată din curbe graţioase. Şi s-a presupus că ar fi  
urmat să facă parte dintr-un Templu al Iubirii plănuit 
de Brâncuşi împreună cu Modigliani în anii de după 
1913, când Modiglianii a lucrat sculptură sub infl uenţa 
lui Brâncuşi. Oricum, de pe urma lui Modiglianii au 
rămas unele schiţe de cariatide, aşezate în învolburări 
de văluri. Şi oare cariatida lui Brâncuşi din 1915, 
în cele două variante ale ei, n-o fi  fost de asemenea 
menită unui astfel de Templu? În tot cazul, în volumul 
„Brâncuşi inedit”, în care Doina Lemny şi Cristian 
Robert-Velescu au adunat şi publicat însemnări şi 
corespondenţă rămasă de pe urma lui Brâncuşi, 

se consemnează că Miliţa Petraşcu îi solicita lui 
Brâncuşi într-o scrisoare, fotografi i şi desene, care au 
fost publicate în „Contimporanul” din 1924: un plan 
al Templului Dragostei şi fotografi i ce înfăţişează 
„cei doi pilaştri” ai amintitului Templu (2).  În cursul 
anilor 1937-1938, Brâncuşi a executat la Târgu-Jiu 
ansamblul de monumente închinat celor căzuţi în 
timpul primului război mondial pe râul Jiu. Era, ca 
atare, expresia pe de o parte a dragostei cetăţenilor 
oraşului, încărcată de recunoştinţă, pentru aceşti 
eroi. Întreg Ansamblul pornea de la apele lustrale, 
purifi catoare, ale Jiului, ca un drum care ajungea mai 
întâi la Masa tăcerii, a hrănirii materiale şi spirituale, 
sapienţiale întru fi inţă, pâinea cea de toate zilele şi 
pâinea Hristică. Apoi, înaintând prin parcul foşnitor, 
mai înainte de a ieşi în oraş, afl a Poarta sărutului, 
având două Coloane abstractizate, dominate de ochiul 
rotund – soare, lumină, conştiinţă a lumii şi arhitrava 
reprezentând într-o horă magică însemnul perechii 
de pe stela funerară din cimitirul Montparnasse, al 
Dragostei care înfrânge moartea. Şi drumul iese din 
parc, se înşiruie prin mijlocul oraşului de-a lungul 
Căii eroilor, către Biserica Sfi nţii Apostoli Petru şi 
Pavel, sfi nţitoarea, purtătoarea jertfei Hristice, a celei 
mai mari manifestări de Iubire a omenirii.

Şi prin aceasta, expresia eros-ului ca 
sentiment „al tuturor ce s-au iubit pe această lume 
întru eternitate” al primei variante a Sărutului, se 
lărgeşte înglobând alte posibile înţelesuri: „fi lia” sau 
„agape”. Şi astfel, drumul unei Iubiri tot mai avntate, 
drum drept, se îndrepta spre ultimul monument, cel al 
transfi gurării întregului traseu, al jertfei poate a unei 
întregi vieţi: şiragul de mătănii, de continuă rugăciune, 
al Coloanei fără sfârşit. Perechea îmbrăţişată a 
Sărutului iniţial s-a contopit şi preschimbat într-o 
înlănţuire de boabe în acelaşi timp curb feminine şi 
romboedric masculine, care se înalţă spre cer.

Fără îndoială, Ansamblul de monumente 
de la Târgu-Jiu este astfel un Templu al Dragostei 
desăvârşit. Dar încă pe când lucra la el, un Maharadjah 
din India, vizitând atelierul, a fost vrăjit de operele 
pe care le-a găsit acolo, îndeosebi Păsările şi i-a 
cumpărat trei Păsări: una albă, alta neagră, alta de 
bronz auriu, urmând ca aceasta din urmă, o dată p an, 

să refl ecte şi să facă să strălucească pe trupul ei razele 
de soare. Între timp, soţia Maharadjahului, maharana, 
a murit, determinându-l pe acesta să dea templului o 
menire de sanctuar funerar şi să conţină de asemenea 
urna cu cenuşa ei, un Templu al Iubirii şi Morţii 
aşadar, însă şi al Eliberării şi Transfi gurării. O 
frescă cu Păsări în zbor ar fi  marcat singurele Păsări 
brâncuşiene purtând aripi... Ar fi  fost aceasta poate 
împlinirea reală a visului obsesiv brâncuşian de o 
viaţă, pentru un Templu al Dragostei, îmbinând-o 
totodată şi cu cealaltă obsesie: a Zborului.

„Păstrându-şi intactă transparenţa” – observă 
Ion Pogorilovschi – „simbolica incintei sacre 
brâncuşiene ar fi  putut cuprinde şi modula tainic, în 
sine, vizitatorul străin sau de oriunde, de orice rasă, 
întrucât, ca om, ar fi  pătruns acolo încercat de nevoia 
de înălţare şi de comuniune cosmică” (4) Dar...nu a 
fost să fi e!

În schimb, atelierul lui Brâncuşi a început din 
ce în ce mai mult, mai cu seamă spre sfârşitul vieţii, să 
capete un un aer de sacralitate, la care au fost sensibili 
mai totţi cei care i-au trecut pragul. Concentrarea în 
lucru, care l-a impresionat pe Isamu Noguchi, ca şi 
operele propriu-zise, resimţite ca „idoli”, îndeosebi 
însă grija avută de a i se păstra atelierul intact într-un 
Muzeu – cu uriaşele Coloane ale Cosoşilor salutând 
zorii – sau acel alb invadând asupra a toate, detalii 
ale comportării lui de bătrân sfătos şi desigur multe 
altele, incita la considerarea atelierului ca fi ind un 
adevărat Templu al Iubirii eterne! Din multele faţete 
ale Iubirii pe această lume, cea a lui Brâncuşi, a 
atelierului lui, se poate numi: creaţia, o creaţie prin 
care s-a-ntrevăzut mâna lui Dumnezeu.

NOTE
1. Barbu Brezianu – „Brâncuşi în România” Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1976, ediţia II, pag.128, nota 2;
2. Doina Lemny, Cristian Robert Velescu – „Brâncuşi inedit” Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2004, pag. 124;
3. Marielle Tabart – „Brâncuşi, l'inventeur de la sculpture moderne” 
Decouvertes Gallimard, Centre eorges Pompidou, Paris, 1995, pag.72;
4. Ion Pogorilovschi – „Brâncuşiana & Brâncuşiada”, Editura 
Eminescu, Bucureşti, 2000, pag.90.

A apărut de curând, la editura Criterion, o nouă carte a lui Ion Pogorilovschi 
închinată lui Brancuşi şi intitulată “Tacerea Mesei Tacerii”.

 De mai multi ani, Ion Pogorilovschi, eminent şi neobosit brâncuşiolog, 
care şi-a dat doctoratul cu o temă despre Brâncuşi cu remarcabilul profesor 
estetician Ion Ianoşi, ne-a obişnuit cu cercetările şi exegezele lui profund 
documentate şi totuşi insolite, referitoare la opera brancuşiană. Etnolog 
şi etnograf de formaţie, fi lozof prin vocatie, el s-a îndărătnicit cu acribie să 
descopere făgaşuri noi neaşteptate. Şi de o evidentă acurateţe, acolo unde se 
părea că totul fusese spus cu claritate şi nimic nu mai era de adăugat. Astfel, 
spre pildă, a remarcat nepotrivirea traducerii Orgueil. A capului de copilă de 
o încântătoare naivitate din perioada de început a operei lui Brancuşi pe care o 
denumise “Mândrie”.

Ion Pogorilovschi a amintit, caracterizarea lui Eminescu a Cătălinei din 
“ Luceafărul”:

Şi era una la părinţi / Şi mândră-n toate cele, / Cum e fecioara între sfi nţi 
/ Şi luna între stele

Întrebându-se, pe bună dreptate, dacă se poate atribui Sfi ntei Fecioare 
trăsătura orgoliului. De unde, în mod invederat, “mândria” capului lui Brâncuşi 
era strălucirea ei printre celelalte fete, frumuseţea, poate puritatea şi acea aură 
a unei nobile simplităţi. Tot astfel putem aminti nepotrivirea traducerii prin 
Sagessen a Cuminteniei pământului, care însă nici nu are echivalent în altă 
limbă, şi Pogorilovschi i-a căutat o asemănare mai curând cu termenul grec 
“sophrosyne”. Şi exemplele se pot înmulti.

 În cazul acestei celei mai recente cărţi “ Tăcerea mesei Tăcerii”, 
Pogorilovschi şi-a dezvăluit, poate mai mult decât oriunde, sensibilitatea sa la 
misterul lumii, la acel “halo” de spiritualitate care învăluie tot ce există. Este 
noua şi neasteptata remarcă a sa că la inaugurarea din 1938 a Ansamblului de 
Monumente de la Targu-Jiu, Masa cu scaunele ei au fost cumva lăsate la o 
parte de tot festivismul ofi cial, într-o “silenţioasă reculegere şi meditaţie”. “ A 
rămas uitată în aria liniştii sale”… Astfel ea rămâne “o paradigmatică sculptură 
modernă pe tema tăcerii”

Conform interpretării lui Pogorilovschi, expresia tăcerii este marcată 

de imaginea unei “mese goale”, considerând că orizontala tace în timp ce 
verticala clamează. De unde “spaţiul deşertic, pustia, e mediul anume căutat 
de sihaştri spre a se conecta acolo la tăcerea lui Dumnezeu” – p22. În plus, 
“formula compoziţională utilizată este aceea  a circularitaţii”, precum şi aceea 
a simplităţii tratării sculpturale: “un conclav de arii circulare lunecate oniric în 
sunetul de fond al tăcerii”, adunare de treisprezece socluri deşarte “mijlocitoare 
pure ca lacrima ale celebrării  «spiritului» materiei, fi inţei ascunse a lumii” 
(p28). 

 Deosebit de frumoasă şi semnifi cativă este şi analizarea Mesei în grădină 
şi lângă râu, şi nu oricare rău, ci Jiul, pe malul căruia s-au dus luptele din Primul 
Război Mondial, când a avut loc rezistenţa eroică de apărare a oraşului împotriva 
invadatorilor străini. “ Indubitabil”, declara Ion Pogorilovschi către sfârşitul 
eseului său, “propriu tăcerii brâncuşiene de pe dig e conjugarea acolo (a mesei) 
cu amintirea morţilor, cu amintirea morţii, “minutul de tăcere, de reculegere, 
care uneori întregi comunităţi îl păstrează în memoria celor duşi”. Declaraţie cu 
atât mai emoţionantă cu cât pe data de 6.07.2009 Ion Pogorilovschi s-a afundat 
drumului lung şi fără întoarcere al Tăcerii ce ne aşteaptă pe fi ecare la capăt “pe 
malul râului”. Această Tăcere însă nu poate fi  şi nu este moarte şi pustiu, ci - 
cum ar zice Constantin Noica sau fi ul său, părintele Rafail Noica, -  înviere întru 
existenţă şi desigur că Ion Pogorilovschi trăieşte acum nu numai în amintirea 
noastră, care nu-l vom uita, dar chiar în adevărul acelei spiritualităţi spre care 
s-a îndreptat întotdeauna: a comuniunii cu infi nitul. Trecut fi ind prin poarta 
dragostei, se înalţă în lumină odată cu Coloana fără sfârşit, înţelegând cu 
fi rescul dematerializării că aceasta este propriu-zis şi Tăcerea sa ca şi Tăcerea 
mesei tacerii.

Nina STĂNCULESCU

Precizare. Eseurile de mai sus au fost publicate de autoare, mai întâi, în 
,,Diplomat-Club”, București, nr.8-10/2010, pp. 28 și 18. Regretăm că, în numărul 
trecut al revistei noastre (2-3/2010), cele două eseuri au apărut cu defecțiuni de 
tehnoredactare și, parțial, sub altă semnătură. Prin prezenta pagină punem lucrurile în 
ordine și promitem să fi m mai atenți.

Templul brâncuşian al IubiriiTemplul brâncuşian al Iubirii

TĂCEREATĂCEREA LUI ION POGORILOVSCHI LUI ION POGORILOVSCHI

Nina STĂNCULESCU
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DREPTATEA ÎNVINGĂTORULUI

Cine ar cumpăra
un poem chior, şchiop şi cocoşat
perfid şi lacom
mânjit de sângele propriilor cuvinte
cine s-ar putea îndrăgosti
de un scelerat
proclamându-se rege
peste tomurile puhave, trândave, laşe
un rege strigând lumii cu disperare
vreau un poem, un poem adevărat
dau un regat pentru un poem!

POLEN PE PLEOAPE

Grăbiţi-vă 
în curând vor cânta cocoşii 
vin zorii
mă sting
(deşi de milioane de ori mai tare
decât soarele aş străluci)
grăbiţi-vă, voi, vânzători de stârvuri
preoţi, judecători, jandarmi
artişti, poeţi, veniţi
ca să descoperiţi din întâmplare
(ca toate ale voastre mari descoperiri)
poemul
cu un ţăruş înfipt în inimă.

EUROPOEMUL

La un pas de noi
poemul se zvârcoleşte
sfârtecat de bombe, otrăvit
poemul horcăie, dar nu-l auzim
noi nu ne ridicăm în picioare
noi dormim
trec nori grei, sulfuroşi
noi dormim
la umbra păsărilor de pradă
soarele nostru a orbit
râul se spală pe mâini cu leşuri
cei bravi au căzut lângă noi
în fluviul cu grătarele înfundate
de visurile câtorva visători lucizi
noi nu ne ridicăm în picioare
noi dormim
şi poemul doarme în noi…

PROBA DEPOSEDĂRII

Mă urmărea spărgând stelele
poemul era în cer

eu eram pe pământ
am făcut schimb de locuri
pentru o noapte şi-o zi
pe pământ, poemul s-a îmbolnăvit
a murit şi a fost îngropat
după trei zile, trupul i-a fost furat
nici până azi nu se ştie unde anume, 

în lume
se află hoţul şi prada sa.

POEMUL VAMPIR

Vin în vizită neanunţaţi
îmbrăcaţi după moda vremii
le ofer cafea, ţigări fine 
curioşi îmi scotocesc prin hârtii
înfruptându-se din câteva inepţii
îşi corectează discursul
declamându-l vibrant
acum e perfect, dragă
sângele apă nu se face
la plecare îmi cer o amintire
orice, spun pe negândite
el se apropie
înfigându-şi colţii
în carotida mea pulsatilă 
ea, o, Doamne, ea…

ÎN PRIMA DECADĂ A MILE-
NIULUI

Cu o mică întârziere
soseşte în gară
trenul poemelor promise
unele coboară, altele stau pe scări, 

indecise
unele strălucesc de ambiţii, de vise
altele abia se târăsc
aştept pe acel peron
ca un poem venind şerpeşte
să-mi sară de gât
greu, profund ca o piatră de moară:
bine te-am găsit, victoria
uite ce ţi-am adus din ţara 
în formă de cruce
iar eu să privesc uimită spre 
râurile puse în palmă 
râuri de lapte şi miere 
scurgându-se printre traverse...

POEMUL CU P MARE

Se uitau chicotind
la punga uriaşă
a poemului cu p mare
care aşteptând autobuzul
arunca neglijent 
cojile alunelor poleite
printre păsări şi fiare
îi fac semn de la fereastra
autobuzului oprit în staţie
dar poemul cu p mare nu urcă
uitându-se în altă parte
urcă odată, tăntălăule, strig
maşina porneşte
şi el aleargă, aleargă prea încet…

FOAMEA UNIVERSALĂ

Învăţătoarea îmi spunea
că mănânc litere
când scriu
şi mă lovea peste degete
astăzi înghit poeme
când merg, când respir
întotdeauna se găseşte cineva
care să-mi dea un pumn după ceafă
considerându-se îndreptăţit să o facă
uneori vomit poeme ca hiena
păcălind fiara umană…

POEMUL INVIZIBIL

Au ieşit pe străzi morţii:
bărbaţi, femei, copii
vara de foc nu alege
sub candela florilor de castan 
au ieşit pe străzi morţii – 
ritual vegetal 
ne ciocnim de boarea lor aspră
ne lovim de un frig casant
lunecând pe aşchii de umbră sticloasă
plumburii, lunatici sub un soare torid
ei dezarticulează, recompun
oraşul cu venele la vedere
atotputernici par să fie trecând
prin/peste convenţii gravitaţionale
uneori pot să pună punct
unui poem care merge prea departe.

NICI VÂRSTA, NICI EXPERI-
ENŢA...

Aerul tuşeşte
înecându-se cu câte unul dintre noi
expectorează versuri tuberculoase şi 

triste
organele competente se alertează
cum că poemul e un pacient refractar
care fuge din reţetar
doarme pe câmp, în zloată
pe câte-o stea deocheată
ce nu figurează-n nomenclator
şi nici nu ne/se consumă cât trebuie
nu îşi ia pastilele energizante
ca întreaga naţiune la orele ei astrale
odată integrată-n sistemul ultra-me-

ta-para
peri-patetico-paranoid…

PREŢUL CĂDERII

Sorb mireasma trandafirului
care voi fi
beau vinul dulce-acrişor
care vei deveni
merg pe pământul
primindu-ne cu radăcinile hohotind
răsplătindu-ne cu uitare
ca o iubire mai mare
respir verdele
păzit de santinele de iarbă
cu păsări pe umeri – cerul
ca un general…

ÎNGERUL ÎN CIVIL

Mă ajută să trec strada
mă ridică din noroi
îmi bandajează
aripa de curând amputată
uimit că sângele meu are
are acelaşi gust cu al său, de veacuri
iar durerea
e la fel de precară
fie că trăieşti sub cupola solară
fie că te laşi absorbit
de gaura neagră a unui poem solitar...

ÎMBRĂŢIŞÂND EXTREMELE

Nu te cunosc încă
dar simt vraja care te precede
aerul îmbibat de stele prevestitoare
vulturi cu şarpele-n gheare
stârnesc ninsorile ca o mantie 
pe umerii departelui şi aproapelui 
care te însoţesc
fără scut
Eşti lumină? Eşti vis?
eşti tu, eu, noi
în fiinţele celeste care se încarnează
pe câmpul de luptă
plin doar de învingători
trupul meu a plecat
să te întâmpine fără mine
căci o stea mă ţine captivă aici
nenăscută, necunoscută…
 

RISIPITOARE PÂNĂ LA SAŢIU

Eram în piaţa cu oameni liberi
pentru ei băteau clopotele
oh, libertatea cu larma ei
credincioasă până la capăt
drumurilor spre ele însele
pescăruşi singuratici aterizau la 

punct fix
inima fiecăruia ardea
odată cu celelalte lucruri 
el alerga
cu o săgeată înfiptă în piept
iertându-mă că nu bănuiam nimic
risipitoare până la saţiu
aproape că l-am atins
printre crăpăturile întunericului…

ZIUA DARULUI

Dar Dumnezeu ne iubeşte
când ne îneacă ploile
când ne spulberă uraganele
când suntem gheaţă 
şi inimă carbonizată
El ne iubeşte
când ziua dăruită se stinge
iar ultima scânteie aprinde
icoana ce cade din cer
pictată în atelierul îngerilor
după câte un model pământesc.

Victoria MilescuVictoria Milescu
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Scriu

Scriu
pentru că am ceva de spus,
pentru că nu vreau să păstrez nimic
doar pentru mine.
Îmi pun
gândurile
la dispoziţia voastră
şi de aceea
scriu.

Scriu
pentru a nu fi singur,
pentru ca toţi să ştie
cum pot fi găsit.
Am nevoie de aliaţi,
nu sunt un egoist - 
şi de aceea
scriu.

Tinereţe

Tinereţe!
Ce eşti tu oare?
Un vis lipsit de viitor?!
Nu - !
Realitate,
prezent,
„ziua de azi” eşti tu.
Un traseu al tăriei,
înlănţuire de ananghii - 
lupta pentru un ideal…
Tinereţe - tu, comoară a vieţii,
fluviu asurzitor al voinţei,
nelimitat.
Tinereţe - tu, corolar al creaţiei noas-

tre, 
strădanie de oţel,
tu, sunet plin.

Dezicere

Precum vulturul 
mă rotesc
deasupra anilor copilăriei,
plutind în nebuloasa
amintirilor calde.
Închid sfera
unor vremi trăibile,
trăgând cu zgomot
imensul zăvor;
provocând urmările -
ecou de persistente enigme.
E mult de când alunec
în lumi îndepărtate
în cosmos - ca un făt
al erei noastre atomice.

Sărut de bun rămas

Străpuns e peretele celulei,
treptat se pierde
la orizont
cristalul de beril; 
soarele absoarbe
cu toată puterea lui
ultimul strop de sânge pământesc.
Cu buzele fremătânde
sfera de lavă-mi aplică

un sărut de plumb
pe paloarea chipului meu. 

Salvare

Scuipi ziua cea nouă,
crezând că o vei sugruma.
Îţi drapezi numele,
gândindu-te la nemurirea lui.
Îţi laşi ochii să-ngheţe,
sperând în exorcism.
Ţi-ai vinde şi sufletul
diavolului…
Totuşi ei vin.
Ţi-l smulg;
îţi deschid ochii;
îţi deconspiră numele.
Îţi şterg balele:
devii iarăşi om.

În ploaie

Plouă;
e noapte.
Vântul gâdilă geamul ferestrelor.
Dar eu nu-l simt, 
şi plouă.

În încăpere - întuneric.
Sunt singur,
Aşa e musai să fie.
Cine vine la mine
când plouă.

Dar se-nseninează,
dintr-odată.
Razele-mi inundă ochii:
TE văd PE TINE venind - 
prin ploaie.

Bine, dar nu mai plouă
şi vântul nu mai gâdilă geamul feres-

trelor.
Întunericul fu străpuns.
Nu mai sunt singur…
O mai fi încă noapte?

Aşteptări

Când nimfa se desprinde din roşeaţa 
zorilor

în sufletul meu se nasc
spaţii de vid.
Şi totuşi, în jocul molatec al valurilor 

se bălăceşte
spiritul speranţei
unui dor amputat.

Încercare

Dau să apuc ţurţurele de gheaţă
care-atârnă înşurubat în acoperiş.
Mâinile-mi tremură,
roşii de frig.
Sticla ascuţită îmi picură-n ceafă.
Încă puţin
şi-am să le pun capăt acestor picături.
Cu mână sigură apuc deja

ţurţurele de gheaţă:
dar acesta se frânge.

Metamorfoză

Ciulini mânaţi de vânt
se rostogolesc
pe miriştea câmpului.
Mângâiere uşoară
peste oazele de căpşuni - 
cu răsuflarea oprită.
Cohorte de vrăbii moarte de foame - 
dinţi veninoşi le sorb
setea.
Amiaza sângerează
în jungla de ciulini aurii.
Zâmbetul căpşunilor
luminând peisajul.

Confesiune 
autobiografică

Un pârâiaş am fost,
susurând precaut spre vale
purtând cu sine
respiraţia proaspătă a izvorului.
M-am strecurat ca pârâu
cu imense strădanii;
printre degetele stâncilor
rostogolirea mea a-mpietrit
pe versantul căscat.

Agale şi fără de zarvă
am ajuns apoi
la şesul întins al ţării;
acesta mi-a întremat scheletul
şi-am devenit râu,
acceptându-mi semenii,
primindu-i în sinele-mi chiar. 
Dar hai, mai departe! Voios…

Am fost înghesuit în dimensiuni mi-
nuscule,

am ros lanţul,
scuipând din mine argila, tărâţea,
mi-am refăcut grila
cu dorul fericitei proporţii.

Astfel se născu fluviul
în care urlă apele vieţii,
sfâşiind învelişurile sterile,
pentru a umple acest Ceva,
odinioară pierdut, în forme diafane 

ca sticla.

Sunt pregătit pentru mare,

iar dacă spuma ei va rugini
şi ecoul vieţii va coborî în adânc,
va fi timpul să dau de gustul sfârşi-

tului.

Tăcerea mângâie capul greoi
şoptindu-şi vuietul veşniciei.
Vor fi locuind acolo oare zeii
care ne-au răpit veşnicia?   

(15.5.1989)

Hăul

Lumină polară!
Bâlbâială la orizont,
salvează-te
venind încoace!

Hăul
se clatină,

şovăie
şi totuşi - 
homo sapiens
caută
tot mai mult
hăul.

Portretul tău

Mamei mele

Chipul tău s-a cuibărit
în amintirile mele
clocindu-mi dorul de tine.
Cu ultimele bătăi de aripi
transparenţa atinge
alunecosul prezent.
Vântul nopţii simte
obstacolul,
îngropând în cerul înstelat,
însinguratul, discretul
tău portret
pentru eternitate.

Hans Dama

Hans Dama, Mag. et dr. phil.(n. la Sânnicolau Mare/Banat), şi-a făcut 
studiile universitare (germanistică,  geografi e, pedagogie, românistică, ştiinţe 
economice) la Timişoara,  Bucureşti şi Viena, lucrând din 1980 ca universitar la 
Institutul de Romanistică din Viena. Este colaborator al mai multor reviste de 
specialitate din Austria, Germania, Mexic, România, Spania şi Ungaria, în care 
publică eseuri, poeme, studii etc. În SUA i-au fost puse pe note două poezii. A tradus 
din Lucian Blaga, George Bacovia, Nichita Stănescu, Anghel Dumbrăveanu ş.a. 
Cultivă deopotrivă poezia în vers clasic şi cea în vers liber.

A publicat în diverse antologii, precum şi în volume proprii: Versuri: 
Schritte (Paşi), Viena (Ediţia 1, 1980; Ediţia a 2-a, 1990 ); Gedankenspiele (Jocuri de 
idei), Frankfurt/Main, 1990; Rollendes Schicksal (Tăvălugul destimului), Frankfurt/
Main, 1993; Spätlese (Cules târziu), Dublin – New York – Viena, 1999; Vereinsamtes 
Echo (Ecouri răzleţe), Cluj/ Klausenburg, 2002. Capriciile destinului (Launen 
des Schicksals), ed. bilingvä, 2006 ; Zeitspanne (Interval de timp), 2008.  Proză: 
Unterwegs (Pe drumuri),  Cluj/ Klausenburg, 2003.
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Orice existență este 
un predicat apodictic din 
punct de vedere logic, 
fi indcă, prin valoarea de 
adevăr, depinde de o 
multitudine de variabile 
și, prin deducție, se poate 
vorbi de un fi ind universal 
ale cărui variabile se 
regăsesc în fi ind-ul etnic, 
determinat de rasă, 

conjuncturi diacronice (aculturații, concul-turații), 
orizont istoric, scopuri morale ce decurg din 
manifestările sentimentului numinos, mediu cultural, 
climat social etc. În sensul aristotelic, acest predicat 
are două accepțiuni: 1- ceea ce se rezumă la adevărul 
judecăților; 2- cele zece categorii proprii 
(praedicamenta), respectiv substanță, cantitate, 
calitate, relație, loc, timp, poziție, posesie, acțiune, 
pasiune (preluate și în logica lui Mircea Florian). 
Fiind-ul este însă dublat de esență  (Thomas de 
Aquino, 1225-1274; De ente et essentia), temeiul 
după care sunt orânduite genurile și speciile, sicut 
humanitas est essentia hominis (1), întemeierea 
fenomenologică a lor. Judecata de valoare, în acest 
caz, își stabilește principiile metodologice atât în 
plan etnogeneric, în exteriorul fi inței umane, 
respectiv în determinism, cât mai ales în relaționările 
neuro-psihice, în modalitățile de informare și de 
refl ectare, în particularitățile de acțiune și ale unității 
conștiință-activitate precum și în sistemicitățile 
refl ecțiilor și al reacțiilor. Componentat psihologică 
a cercetării, la rândul ei fi ind indispensabilă unor 
obiective și fi nalități, impune o atenție specială, 
continuă și sistematică, derulată prin strategii care 
vizează obiective în sincronie (așa-zisele strategii 
transversale), în diacronie (strategii longitudinale), 
strategii comparative (de diferențiere). La nivelul 
stilurilor de acțiune umană, determinate de stiluri 
specifi ce de gândire (2), pe temeiul determinismului, 
al particularităților de acțiune și al unității conștiință-
acțiune au loc o serie nu numai de acceptări, dar și de 
stări confl ictuale ale vieții sociale după cum avea s-o 
demonstreze sociologul american Lewis Coser încă 
din studiul său The Functions of Social Confl ict 
(1956), dar și în cele care i-au urmat (The Uses of 
Controversy in Sociology, 1976; Refugee Scholars in 
America, 1984 și Confl ict and Consensus, 1984), în 
care confl ictul este interpretat ca o valvă de siguranță 
a organismului social. La nivelul stilului științifi c de 
gândire umană și acțiune socială se manifestă 
automat funcții de genul descrierii, sistematizării, 
retrospectivei sau funcții evaluativ-critice, 
anticipativ-direcționale etc.Primele observații le 
avem în secolul al XVII-lea când în Europa apar 
primele rapoarte de călătorie, cum ar fi  de pildă cel al 
francezului Chardin Chevalier (1686) în care se 
strecoară și unele observații de antropologie 
culturală. Misionarul francez observa o serie de 
diferențe între  sud-asiatici și europeni, pe care le 
pune pe seama particularităților climatice. Nu peste 
mult timp, Charles-Louis de Secondat, Baron de la 
Brède et de Montesquieu (1689-1755), în lucrările 
sale Système des Idées (1716),  Lettres persanes 
(1721), De l’esprit des lois (1748) ori în La défense 
de « L’Esprit des lois » (1750), pe lângă citarea  
sporadică a faptelor sălbaticilor a căror lume devine 
un model de înțelepciune și virtute, admite, în cele 

din urmă,că și legile sunt în strânsă relație cu natura 
însăși a oamenilor, infl uențată și ea de natura solului 
și a climei. Francezii, care își căutau geniul și spiritul 
națiunii în Chanson de Roland, prin termenul 
național îl cuprind și pe cel de  popular, în timp ce 
„în forma sa modernă, națiunea s-a născut în Anglia, 
pe vremea Tudorilor”, apoi Franța „ridică la rang de 
religie laică cultul națiunii și al patriei, pe care însăși 
dominația napoleoniană a născut-o și a trezit-o până 
la urmă în țările invadate ca și în cele pe care urma să 
le invadeze”(3). Mai apoi, Sir Edward Burnett Tylor 
(1832 –1917), în special prin Primitive Culture 
(1871)  și Anthropology (1881), apreciază că, totuși, 
cea mai efi cientă cale de a observa legile gândirii și 
ale activității umane este aceea de a cerceta gradul de 
civilizație a diverselor grupări umane, ideea 
comparatistă dovedindu-se și în alte științe la fel de 
productivă pentru a determina ceea ce Jung  (1875- 
1961, medic, psiholog și psihiatru elvețian, 
fondatorul psihologiei analitice) numea individuație, 
în accepțiunea de diferențiere care are drept țel 
dezvoltarea personalității individuale. Evident, se 
consemnează un progres datorat primului tratat de 
etnologie, care se consideră a fi  cel semnat de Weitz, 
la 1859, și intitulat Anthropologie der Naturvölker, 
după care Wilhelm Grimm (1786 –1859),  în volumul 
al III-lea  din  Kinder Und Hausmärken, susținea că 
arienii emigrați din ținuturile autohtone spre țările 
Asiei și spre Europa au dus cu ei în forme embrionare, 
miteme, care au fost dezvoltate și modelate mai apoi 
în folclorul popoarelor care i-au asimilat, fără a fi  
văzut și respingerile și replierile ocazionate în 
episoadele de aculturație. Aceste contribuții 
spulberau ceea ce baronul  La Hontan promovase 
prin mitul bunului sălbatic (ca și  iluministul Voltaire 
-„Iluminați poporul și veți avea o revoluție”- 
avansând ideea  acelui „l´honnéte homme”),  mai 
ales după ce „călătorii și  misionarii încercaseră să 
vadă cât Occident există în Orient și cât Orient există 
în Occident”(4). Ceea ce au descoperit aceste 
călătorii, precum și studiile laborioase ale unor 
etnologi englezi ori americani, mai apoi francezi și 
germani au relevat numeroase particularități de 
organizare socială, de natură rituală, juridică ori 
comportamentală, particularități care alcătuiesc 
specifi cul de grup etnic,  fi ind-ul acestuia. Urcând 
aceste lucruri în lumea modernă la nivelul națiunilor, 
așa cum observa Friedrich Schlegel (1772-1829), 
mai ales după ce studiază la  Paris (1798) cultura 
persană și indiană, măreția acestora se măsoară în 
gradul de atașament față de limba lor, de religie, de 
obiceiuri practicate,  de credințe și tradiții așa cum 
sunt ele susținute de modul tipic de a refl ecta, a gândi 
și a trăi. Ecouri ale unui vechi și durabil cult al 
strămoșilor ajung până în epoca modernă, ceea ce îl 
făcea pe englezul Edmund Burke (1729-1797,  să 
decreteze în refl ecțiile lui conservatoare pe marginea 
revoluției din Franța: „cine nu-și iubește strămoșii 
nu-și iubește nici urmașii”(5), ca după aproape două 
secole, Jean-Paul Sartre (1905-1980) să constate în 
Verité et existence (Adevăr și existență, 1990) că 
deja: „A trecut multă vreme de când ne-am eliberat 
de fantomele strămoșilor. De ne-am putea elibera 
acum de cele ale strănepoților”(6). Nu poate fi  vorba 
de o dispută ontică a facticității, ci de o limpezire a 
ideilor (C.G. Jung, în Descrierea tipurilor psihologice 
desemna ideea ca un raport psihologic corelat cu 
ceea ce numim imagine) sub aspect nomologic. 

Problema fi ind-ului, într-adevăr, se lovește și ea de 
cele două neajunsuri fundamentale ale ontologiei 
semnalate de Martin Heidegger (1889 – 1976), 
respectiv: „1 Tema ei este de la bun început faptul-
de-a-fi -obiect, asta înseamnă, pe de o parte 
obiectualitatea specifi că (...). În ceea ce privește 
lumea, ea ajunge să fi e, în cel mai bun caz, tema 
ontologiei doar prin intermediul domeniilor 
obiectuale și nu plecând de la Dasein (...). 2 Prin 
urmare: ontologia își blochează calea de acces 
tocmai către acea fi ințare de care depinde întreaga 
problematică fi losofi că și anume către Dasein, cel de 
la care pleacă din capul locului și pentru care este în 
cele din urmă fi losofi a”(7). Mutația în fi ind-ul etniilor 
se produce pentru fenomenologie doar pentru că 
„Ființa nu poate fi  niciodată obiect al unui a avea, în 
măsura în care accentul cade pe însuși  faptul de a 
fi ”(8). Opțiunea aceasta rămâne valabilă încă și 
acum, cu toate că disocierea a decurs din opțiunea 
etică a „bunului sălbatic”, un mit deosebit de fecund 
în istoria culturilor europene, subliniat de la 
renascentistul Montaigne (1533 – 1592), la  Lescarbot 
(1570 – 1641) și până la  J.G. Frazer (1854 – 1941), 
toți constatând fericirea sălbaticului de a nu ști încă 
ce înseamnă al meu și al tău, el trăind sentimentul 
(Gefühl) comunității depline. Cauza schimbărilor se 
găsește în sentimentul proprietății, care a însemnat -  
mai presus de toate -  „dincolo de iubirea voluptoasă 
a modurilor de a fi , iubirea austeră și fundamentală a 
Ființei”(9), pentru care Dasein nu mai este istorie, ci 
numai prezență, iar lumea este o facticitate.

Iulian CHIVU

Note:
1) Precum umanitate este esenta omului. Thomas de 

Aquino; De ente et essentia, Iasi, Ed. Polirom, 1998, p.36
2) a se vedea și Kramar, M.; Psihologia stilurilor de 

gândire și acțiune umana, Iasi, Ed. Polirom, 2002
3) Cocchiara Giuseppe; Istoria folcloristicii europene. 

Europa în căutare de sine, Buc, Ed. Saeculum IO, 2004, p.203
4) idem, p.33
5) idem, p.217
6) Sartre, Jean-Paul; Existență și adevăr, Iași, Ed. 

Polirom, 2000, p.28
7) Heidegger, Martin ;Ontologie.Hermeneutica factității, 

Buc., Ed. Humanitas, 2008, p.25
8) idem, p.33
9) Sartre, J-P.; op. cit., p.170

DESPRE FIIND-UL ROMÂNESC, I

ETNOSOPHIAETNOSOPHIA

În noaptea asta, Doamne, așa-s de plin de 
Tine

Că nici măcar eu însumi nu mai încap în 
mine

Și-o să rămân să tremur (pentru a câta 
oară?)

Întins pe piatra rece și umedă de-afară.

Nu-ți fi e teamă, însă: pentru astfel de fapte
Nu-ți cer, cum îți cer alții, nici miere și nici 

lapte,
Nici (când va fi  să fi e) un loc în Paradis –
Vreau doar, când scriu, să-mi picuri un 

strop de har în scris.

Spiridon POPESCU
Tg.-Jiu, 24 martie 2011

PsalmPsalm
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2. Reveriile acvatice
Motto: 

„Însă sculptura nu este altceva decât apă. 
Apa însăşi!...”

 (Constantin Brâncuşi)

Apele mediază între pământ şi cer. Din punct 
de vedere fi zic, apa trece prin toate cele trei stări de 
agregare: solidă (gheaţa), lichidă (apa propriu-zisă) 
şi gazoasă (vapori). În ziua a doua a  Facerii biblice, 
Dumnezeu separă apele terestre de cele cereşti (apa 
de aer).

Vaporizarea şi condensarea apei suportă o 
mistică alchimică. Apa fundamentală este roua, cerul 
condensat. Apele limpezi şi cerul sunt transparente, 
dar apa mai densă, simbolizează „aer lichefi at”.

Din punct de vedere al antropologiei 
imaginarului /1/, apa este un element predilect 
feminin. Calităţile ai fundamentale par ataşate de 
sufl etul femeii: limpezimea, răcoarea, adâncimea, 
oglindirea. Limpezimea şi răcoarea mai sunt şi 
atributele raţiunii (latura masculină a psihicului 
feminin - animus), dar în acelaşi timp, sub 
aspect feminin, limpezimea ochilor captivează, 
hipnotizează, răcoarea braţelor astâmpără/stârneşte 
îmbrăţişarea, iar puritatea/naivitatea/sinceritatea/
inocenţa atrag/fascinează dar  reprezintă o primă 
desprindere de teluric. Calităţile însumate conferă 
înfăţişare senină, angelică. Oglindirea este legată de 
memorie şi de narcisism. 

Fiecărui aspect al apei îi corespunde o 
tipologie feminină. Apele simbolizează sufl etul, 
cele adânci profunzimile sale, care absorb umbrele 
aparenţelor. La extreme stau:

1. Apele stătătoare sau curgând liniştit: 
limpezi (ape vii) – femei angelice, blânde, liniştitoare/
odihnitoare;

2. Apele stătătoare nămoloase, sulfuroase, 
întunecate, ori iuţi curgătoare, tulburi, turbulente 
imperialiste, cotropitoare, devastatoare (ape 
moarte)– femei demonice/fatale.

Între aceste extreme există o paletă infi nită de 
nuanţe.

Din punctul de vedere al gustului şi desnsităţii,  
putem face următoarea clasifi care:

3. Ape dulci, lăproase şi sărate, cu variantele 
lor:

3.1 Apa dulce inodoră, incoloră, simbolizând 
apă vie/sângele pământului. De aceea, spălarea 
rituală, de curăţire se face cu apa limpede.

     3.2 Apa sărată, lacrima/oceanul primordial, 
lichidul amniotic. 

3.3 Apă lăptoasă, hrănitoare, maternă, 
leagănătoare. 

4. Din punct de vedere al sonorităţii, apele 
curgătoare sunt denumite „ape vorbitoare” care 
şipotesc poveşti pentru cei ce ştiu să le asculte. „A” 
este  vocala apei, sugerând rostogolirea valurilor. 
Silabele care conţin această literă/sunet sunt silabe 
lichide, izvorul e cuvânt, râul o frază etc.

Apele sunt melancolice prin excelenţă.
În tradiţia ţărănească, simbolul principal al 

fântânii este  cel de pomenire al  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 apei se mai refl ectă cerul cu 
nori, păsările 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 masculine (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 are o componentă 
chtoniană şi fântâna poate avea una solară, când, la 
zenit, o rază de soare sau de lună pătrunde 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 spunea că  „...sculptura nu este 
altceva decât apă. Apa însăşi!...” Afi rmaţia conţine 
conotaţii complexe. Apa constituie elementul vital 
prin excelenţă, iar sculptura/creaţia însufl eţeşte 
materia. Gândirea artistului este şi ea omniştientă şi 
omnipotentă aşa cum apa se infi ltrează pretutindeni. 
Formele şlefuite ale lui Brâncuşi parcă au stat o 
vreme îndelungată sub apă, sculptorul lucrează ca şi 
natura, fi resc, organic, conform doctrinei naturalităţii. 
Gaston Bachelard /2/ afi rmă că prima reverie dată de 
apă e oglindirea, oglinda fi ind  unealta visului pentru 
adaptarea la viaţa onirică. Oglinda reprezintă totodată 
imaginea dublului, ne permite să ne imaginăm aşa 
cum am vrea să fi m, sau scoate în evidenţă diabolicul 
din noi. Oglinda mai poate aduce inconştientul  în 
viaţa conştientă. Oglindirea eufemizează producând 
narcisism, mângâierea propriei fi inţe în imagine. 
Narcisismul, oricum egoist,  poate fi  individual sau 

cosmic (lume întreagă este frumoasă pentru că îmi 
refl ectă chipul meu frumos). Narcis-ul brâncuşian 
e cosmic, forma sa ovoidală îl identifi că cu întreg 
universul (Începutul lumii).

Apa amestecată cu pământul, lutul sau gipsul 
eufemizează materia. Modelajul e mângâiere 
melancolică, permite visarea, revenirea, corectarea. 
Brâncuşi a părăsit acestă tehnică considerând-o 
insufi cient de  virilă. 

Însuşi Dumnezeu a modelat omul din pământ 
şi apă (amestec fertil, feminin).  În universul său, 
având drept prototip modelul biblic, Brâncuşi a 
realizat cuplul Adam şi Eva din lemn tare (element 
masculin) şi apoi l-a şlefuit (eufemizat).

Apa este prezentă în sculptura brâncuşiană 
prin următoarele aspecte:

-  amplasarea Mesei tăcerii lângă apa 
Jiului;

      -  realizarea machetei Fântâna lui Haret/
Narcis;

      - proiectele de fântâni nerealizate: Fântâna 
lui Caragiale, fântână de pomenire a eroilor căzuţi 
în primul război mondial la Hobişa, probabil şase 
fântâni în jurul Coloanei fără sfârşit de la Târgu-Jiu, 
după cum consideră Tretie Paleolog /3/;

      -  bazinul cu apă din proiectul Templului 
eliberării sufl etului de corp

-  imaginarea unor sculpturi plutitoare/
fl otoare.

Apa fântânilor / apa primordială, este dulce, 
dătătoare de viaţă, limpede, rece. Fântâna de 
pomenire astâmpără setea, dorul, amintirea mortului, 
uşurează trecerea dincolo, crează o  abluţiune 
propice rugăciunilor spuse de cei ce beau apa în 
cadrul procesiunilor de pomenire. Fântânile din jurul 
Coloanei fără sfârşit ar fi  putut simboliza pentru 
sufl etele eroilor, astâmpărarea setei de cele lumeşti, 
înainte de desprinderea de teluric şi urcarea la cer. 
O abluţiune cu apă ar fi  fost proiectată şi la intrarea 
în Templul Eliberării, în punctul cel mai de jos al 
traseului descendent, înaintea urcării în incinta sacră.  

Din păcate nu s-a realizat nici una din fântânile 
brâncuşiene, ne-a rămas doar 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, 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...” /4/    

Tot de reveriile acvatice ţine oglindirea, uzitată 
de Brâncuşi, fi e prin refl ectarea unor sculpturi în 
discuri de metal polisat: Peştele, Noul născut etc, fi e 

BRÂNCUȘI ȘI REVERIILE MATERIEIBRÂNCUȘI ȘI REVERIILE MATERIEI
(Continuare din numărul trecut)

Lucian GRUIA
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prin oglindirea entităţilor şi a ambientului (inclusiv 
vizitatorii) în suprafeţele supraşlefuite ale majorităţii 
sculpturilor sale. Sculptura şi refl ecţia ei în discul 
polisat formează o clepsidră. Curgerea timpului şi 
curgerea apei sunt sinonime ca imagine.

Brâncuşi a creat şi bestiarul său acvatic: 
Peştele, Foca/Miracolul, Pinguinii şi Ţestoasele 
(amfi bii). Poate că pentru Ţestoasa zburătoare, 
ideea i-a venit gândindu-se, în primă instanţă, la 
peştii zburători, apoi la înălţarea sufl etului la cer.  

Brâncuşi îşi comentează astfel Peştele 
său: „Când vezi un peşte, nu te gândeşti numai la 
iuţeala mişcărilor sale, la corpul său strălucitor, care 
înoată, văzut prin apă. Ei bine, iată ce am dorit eu 
să reprezint. Dacă i-aş fi  reprodus aripioarele, solzii 
sau ochii, i-aş fi  oprit mişcarea şi aş fi  obţinut o 
simplă mostră (statică); în vreme ce eu am vroit să-i 
surprind scânteia – spiritul dinlăuntru-i.”

Dincolo de dinamica urmărită şi de scânteia 
vieţii,  Peştele, cel cu nervuri ondulate, pare amplasat 
în mediul său natural. La fel, Focile parcă ies pe mal 
cu apa şiroindu-le pe spinările lor şlefuite.

Sculptura Leda, aşezată de  sculptor pe o 
masă/oglindă rotitoare, se pretează la interpretări 
multiple. 

Pentru  Gabriel d´Annunzio – lebăda reprezintă 
o femeie şlefuită de râu, iar după psihiatrul Karl 
Gustav Jung, această pasăre acvatică este simbolul 
soarelui ce moare (la asfi nţit).  În folclor, întâlnim 
multe fete lebede  al căror nud alb simbolizeatză 
puritatea sufl etului feminin.

Iată ce spune Brâncuşi despre sculptura sa: 
„Oamenii trebuie să înveţe să se joace din nou cu 
animalele tinere!... Această sculptură este Leda, 
nu e Jupiter – prefăcut în vreo lebădă. Căci trupul 
bărbatului este urât, ca şi cel al broaştei. Lebăda în 
schimb, ca şi crpul femeii reprezintă unduiri de o 
mare gingăşie.”

Alt ciclul legat de simbolul acvatic este cel 
al Danaidelor (realizat în perioada 1907 – 1910) 
analizat de  regretatul cercetător Ion Pogorilovschi 
/5/. Cercetătorul afi rmă despre aceste sculpturi că 
că uneori Brâncuşi le denumea: Naiadă, Danaidă, 
Muză adormită, Cap de tânără fată, Danae, semn că 
în cazul acestor sculpturi conotaţiile mitologice sunt 
mai puţin importante. Totuşi semnalăm două dintre 
ele. Danae este fi ica unui rege din Argos, care fusese 
închisă într-un turn sau o cameră subterană şi pe 
care Zeus o fecundează ajungând la ea transformat 
într-o ploaie de aur. Danaidele sunt cele 50 de fi ice 
ale regelui Danaos, din care 48 şi-au ucis mirii şi 
ca pedeapsă trebuiau să umple în Hades cu ulcioare 
sparte, butoaie fără fund.

Ion Pogorilovschi mai afi rmă că Danaidele 
nu reprezintă prefi gurări ale D-şoarelor Pogany 
întrucât pictoriţa Margit Pogany îl va cunoaşte pe 
sculptor abia la 1 iulie 1910. După părerea mea, 
ciclul D-şoarelor Pogany poate fi  legat de apă prin 
faptul că părul le cade în cascade savante pe ceafă 
şi gât.

De fapt toate sculpturile brâncuşiene ovoidale 
par pietre şlefuite de ape. Una din Muzele adormite 
are scrijelită pe suprafaţa ei câteva unde.

Grupul statuar Trecerea Mării Roşii, distrus 
de sculptor pentru că îl realizase în manieră realist-
impresionistă şi nu mai corespundea crezului său 
artistic după schimarea stilistică, este legat şi el 
într-un fel adiacent de apă. Acum regăsim simbolul 
apelor sărate ameninţătoare, lacrimi ale durerii, care 
crează o barieră ce trebuie trecută spre izbăvire. 
Apele primordiale erau dulci şi au devenit sărate 
după o acţiune malefi că. Poseidon/Okeanos era la 
început zeu celest.

Gaston Bachelard afi rmă în fi nalul cărţii sale 
dedicate reveriilor acvatice /2/  că toate fl uviile 
întâlnesc fl uviul morţii. Apa simbolizează curgerea 
timpului spre moarte. Multe sculpturi ale lui 
Brâncuşi au conotaţii funerare: Sărutul, Rugăciunea, 
Ansamblul monumental de la Trgu-Jiu. La Brâncuşi 

moartea este, sub infl uenţă platonică, eliberatotare, 
sufl etul scapă prin extincţie de chingile terestre.

Doctrina metempsihozei, în versiune indiană, 
va fi  ilustrată de Brâncuşi în proiectul  Templului 
descătuşării sufl etului de corp pe care-l vom comenta 
în continuare. 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...) /6/

Îmi imaginez că vizitatorul, ar fi  găsit 
în camera de meditaţie, practicate în marginea 
bazinului, duă 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 încăperea 
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.

Să mai amintim spusele lui Brâncuşi 
referitoare la Masa tăcerii: „...Şi viaţa şi moartea, 
la fel ca şi materia, se confundă, în ultim, într-o 
formă unică (tăcverea)...Căci totul se scurge în vasul 
tăcerii – marea oceanică unde se revarsă întregul 
nostru Univers... Acţiunile noastre, la fel ca orice 
act al existenţei pământeşti, tot ceea ce este viu, 
se prăvăleşte în acest mut şi imens vas: Tăcerea!... 
Tăcerea – a cărei efi gie ne relevă noţiuni duale: 
Timpul şi eternitatea.”

Introspectând interiorul sufl etului său, 
Brâncuşi a descoperit sensul existenţei sale ca artist 
şi eternitatea artei sale: „Săpând necontenit fântâni 
interioare eu am dat de izvorul vieţii fără bătrâneţe. 
Aşa este arta: tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte.” (Af. 61)

Note:
1. Gilbert Durnd – STRUCTURILE ANTROPOLOGICE 

ALE IMAGINARULUI (Ed. Unibers, Bucureşti, 1977);
      2. Gaston Bachelard – APA ŞI VISELE (Ed. Univers, 

Bucureşti, 1995); 
3. Tretie Paleolog – DE VORBA CU BRÂNCUŞI 

DESPRE „CALEA SUFLETELOR EROILOR”  Ed. Sport-
Turism, Bucureşti, 1976;

4. Ion Pogorilovschi – Fântâna lui Haret (în 
BRÂNCUŞIANA & BRÂNCUŞIADA), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2000;

5. Ion Pogorilovschi - BRÂNCUŞI GENEZA (Ed. 
Universalia, 2007);

6. Lucian Gruia - MOMENTUL REVELAŢIEI ÎN 
TEMPLUL BRÂNCUŞIAN AL ELIBERĂRII (De ar fi  fost să 
fi e...) – Editura Double P Press Production, Baia Mare, 2004. /5/

Îngerul de pe umărul drept

mă-ntreabă îngerul
de ce nu asud
nu scotocesc
nu zidesc

dar
 o parte din biblio-

teci au fost arse
 e greu să adulmeci 

prin arhive
 biblioteci…

sunt atâţia scriitori adevăraţi
cu insomnii 
cu ticuri
cu maldăre de cărţi
scormonind Universul…

Poveste

El iubea floarea-albastră
lacul codrilor
 nuferii

asculta cum iarba 
înspică și vălurește
iar Ea fragedă
floare de cireş
uimea îngerii

și din înalturi 
se auzea:
rămâi la mine 
odor nespus,
în lumea
de dincolo
de Veacuri”…

Cântec

viaţa lui un cântec, 
coborât în lumină,
de Marele Anonim.

poeme scăpărând
pe tării
i-au hărăzit ursitele
şi-n Marea Trecere
a adăstat 
la Cumpăna Dorului,
plimbând steaua,
de pe un umăr pe altul,
în Primăvară.
  

 
Îngeri trişti

fără îngeri trişti, 
să facem o horă 
împletită de îngeri 
bucure-se Constantin
de prinosul neuitării sale…

Spini pe cărare

au năpădit spini pe cărare
bătătorind veşnicia
bucuria uitării ascunsă
în inima pământului.
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Distinsul univer-
sitar ieșean Adrian Voica 
s-a impus în critica, teo-
ria și istoria literară, mai 
ales, prin studiile sale 
asupra liricii eminescie-

ne, amintind de seria unor exegeți de marcă precum 
Petru Creția ori G. I. Tohăneanu… Maestrul Ovidiu 
Drimba ni-l recomanda drept cel mai de seamă me-
trician eminescian al nostru, având în vedere studii-
le acestuia privind ”dinamica metricii și ritmicii” în 
poezia lui Eminescu, în care vedea ”un perfecționist 
autentic” (ca Maiorescu în studiul din 1889), ridi-
când conținutul la nivelul formei și, mai mult decât 
atât, creând noi tipare prozodice.

Utilizând, așadar, metoda analizei prozodice 
în investigarea artei și ideației eminesciene, în lu-
crări rămase de referință în domeniu, exegetul ieșean 
s-a impus ca un veritabil ”hermeneut metrician”, fără 
egal în așa-zisul Club al metricienilor: Versifi cația 
eminesciană, 1997; Repere în interpretarea prozodi-
că, 1998; Poezii cu formă fi xă: aplicații eminescie-
ne, 2001; Deschiderea cercului, I - 2002, II - 2003; 
Fragmentarium eminescian, I – 2004, II -2005; Re-
verii sub tei – 2006; Grădinile altora – 2007; Studii 
eminesciene, Universitatea ”Al. Ioan Cuza”, vol. 6 
(2004) și 8 (2006).

Înzestrat cu un cut simț muzical și fi lologic, 
Adrian Voica nu putea rămâne în afara creației litera-
re propriu-zise. Este vorba de poezia muzicală și vi-
zionară din DavinciAna (1983) și Hanul Cuvintelor 
(1999), a rigorilor enigmistice din cele trei volume 
de Distihuri (2000, 2007, 2008).

De aici la Dicționarul cu Distihuri (I – 2009, 
II – 2010) nu e decât un pas, pe care Adrian Voica îl 

face cu vocație de fi lolog și virtuozitate de prozodi-
cian. ”Distihurile” sale intenționează ”salvarea de la 
uitare” a unor arhaisme și regionalisme (cu sensuri 
nu atât de poetice precum cele întâlnite la marii refor-
matori Eminescu sau Arghezi), prin relevarea valorii 
lor poetice, convocate în varii contexte, contribuind 
și la apariția unor rime în premieră. Având în vedere 
că sistemul ritmic al distihului românesc, cu rădăcini 
în tradiția noastră orală (vezi strigăturile), vizează 
esențializarea, poetul încearcă o ”revitalizare” a unor 
arhaisme și regionalisme, care, dispuse în rime inso-
lite, își dezvăluie inedite posibilități expresive, scon-
tând și pe ”ricoșeul semantic al cuvintelor”. Orali-
tatea impregnată în aceste distihuri – amintind de 
estetica imanentă a folcloricității – trimite mai ales 
la specia strigăturii, unde refl exivitatea se impreg-
nează de o anumită aluzivitate, de directețea unui 
mesaj ironic-satiric și vizionar-fantezist.

Revigorarea unui adevărat lexic arhaic și regi-
onal prin dispunerea acestuia în surprinzătoare ipos-
taze, neocolind caracterul ludic, jucăuș al limbajului 
poetic este, o legitimă acțiune artistică, prin însăși 
intenționalitatea novatoare a acestei poetici. De re-
marcat că, dincolo de acțiunea de ”restaurare” a unui 
statut estetic oferit acestui lexic arhaic și regional, 
distihurile cu pricina implică participarea tot mai 
atentă a lectorului în decodifi carea mesajelor, căci 
nu totdeauna tranzitivitatea versurilor este asigurată 
de simpla regizare prozodică…

”Stau la taifas cu un dicționar”, ne previne 
încă din primul vers al volumului Adrian Voica, în 
spirit antonpannesc, adică având în minte o nouă 
”poveste a vorbei”, dar mai ales programatic, pre-
cum în distihul Poetul:

”Când răsucea cuvintele în horă

El căuta o nouă auroră.”
”Aurora” aceasta poietică, însă, nu se lasă 

atât de ușor admirată și înțeleasă în expresa ei 
intenționalitate, fără un minim exercițiu de inițiere, 
fără o minimă apetență fi lologică.

Spirit ludic, fervoare jubilant-jucăușă, ironie, 
umor, jovialitate, aluzivitate și încifrare, degustare 
fi lologică la un adevărat ”han” al poiesis-ului, iată 
surprizele acestui  Dicționar în care poeticianul ta-
umaturg, investind vocație, inovație, har, viziona-
rism, se dovedește ”stăpân” și ”domn” peste un nou 
teritoriu al liricii românești, topos inconfundabil în 
admirabila lui organizare și implacabilă funcționare 
estetică:

”Să trezesc cuvintele din somn
Pentru-o clipă, Doamne, fă-mă Domn!”
( Rugă )
Asumându-și acest areal poetic sui-generis, de 

o specifi citate arhaică și regionalistă, și convins că 
”Dicționarul păstrează / Memoria Timpului trează”, 
dl Adrian Voica devine astfel o voce distinctă în ceta-
tea literelor, instituind o poetică paralelă de indiscu-
tabilă savoare și forță vizionar-expresivă:

”Vezi, am ieșit din casă. Semne bune:
Drum paralel cu altă fi cțiune.”
(Poetul în cetate)
Subscriem la deliciul fantezist și atât de prag-

matic (în intenția de revigorare a unui lexic aproape 
pierdut) procurat de acest Dicționar cu distihuri, în 
care vedem, mutatis mutandis și păstrând proporțiile 
diferențierii estetice, o nouă poveste a voroavei, 
desfăcându-și evantaiul cu tâlcuri de adieri proaspe-
te…

Adrian VOICAAdrian VOICA

Dicționar cu distihuri 
(Vol. I-II, 2009-2010)

 După debutul din culegerea „Alfa 
‚’87” (Ed. Dacia), Maria D’Alba a publi-
cat, într-o anumită ritmică, câteva plachete 
de poezii, menite a-i defi ni personalitatea 
artistică şi statura intelectuală: La margi-
nea tăcerii (1992), Flori de gheaţă (1994, 
2003), Cenuşa viselor (1997), Lacrimi 
de Marie (2002), Chiriaş al cuvântului 
(2003), Lacrimi fi surate (2007), Eclipsă 
de dor (2008).
 Recenta apariţie editorială, Iubiri 
enarmonice (Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 
2010) constituie o chintesenţă a acestei po-
ezii, atât pe latura tematică cât mai ales pe 
claviatura unui lirism egal cu sine, de or-
chestraţie enarmonică, cuceritor prin sen-
sibilitate şi sinceră atitudine existenţială.
 Sunt de remarcat, în primul rând, 
sacralitatea acestei poezii şi imperioasa 
nevoie de redempţiune. Poeta cultivă, cu 
o virtuozitate impresionantă, veneraţia, 
imprecaţia, rugăciunea către o Divinitate 
care, ca la Arghezi sau Blaga, pare a se fi  
retras din lumea păcătoasă, din contingent, 
lăsând loc ispitelor spornice şi, desigur, 
morţii care macină neîncetat.
 Toată această simţire urcă în re-
gistrul dolorifi c al lirismului, conturând 
poeme de reală emoţie şi de o sensibilitate 
care îşi dezvăluie, astfel, imaculate opţi-
uni, nestinse doruri, irevocabile năzuinţe. 
Melodicitatea litanică este atotprezentă şi 
ea reverberează o folcloricitate gravă, în 
care se regăsesc, laolaltă, opţiunea mistică 
şi ideea de redempţiune spirituală:
„Doamne, Dumnezeul meu,/ Nu mă-ngă-
dui la rău,/ Lecuieşte-mi lacrima/ Să nu fi e 
dor în ea, că mă arde cu pustiu / Pe care 

să-l sting nu ştiu…/ Doamne, Dumnezeul 
meu,/ Nu mă-ngădui la rău!”
 Tatăl ceresc, îngerii păzitori, 
icoanele ca medium de esenţializări şi 
transfi gurări sufl eteşti, fapta încărcată de 
resentimentul adamic, Cuvântul exorcizat 
cu smerenie şi credinţă, „spinele” şi „vre-
jurile” condiţiei existenţiale, interogaţiile 
din împovăratele nelinişti, câteva identităţi 
cultural-istorice şi biografi st-etnografi ce 
(Blajul, Eminescu, Horea, Avram Iancu, 
Râmeţul,Alba Iulia, Dorna natală, nume-
le de fată…) sunt temele de referinţă, la 
care se adaugă, cu titlu votiv şi rezonant, 
imaginea Maicii Domnului, acea Marie 
eponimă către care se îndreaptă „lacrima”, 
„smerenia”, „credinţa” în mântuire.
 Regăsindu-se în spiritual maria-
nic (vezi, mai întâi, volumul „Lacrimi de 
Marie”), Maria D’Alba dedică un ciclu de 
40 de poeme acestui profund şi structurant 
sentiment al fi inţei sale, poeme ce stau sub 
un grăitor motto: „într-o lume / a orbilor, / 
lacrimile - / singurii ochelari / prin care / 
Te mai putem vedea, / Doamne!? (?)”…
 Opţiunea este una care conjugă 
rugăciunea cu ideea tămăduirii spirituale:
„După-asemănarea Ta/ Sufl etu-mi să-mi 
fi e,/ Ajută-mi să pot purta/ Lacrimi de Ma-
rie!”
 Sunt, în aceste poeme ale vîrstei 
matura, puse sub genericul Lacrimi de 
Marie, toate sentimentele de nelinişte şi 
împăcare, de refuz şi regăsire, de alienări 
şi certitudini, de ispite şi depăşire, ale unui 
„bulgăr de păcat/ rostogolit în Cuvânt”. 
Aşa că motto-ul volumului este nu numai 
lămuritor şi uşor dubitativ, dar şi conţinu-

tistic în deplina lui metaforizare: „Aşa cum 
melcul / îşi duce cochilia/ şi eu/ Lacrima.”
 Constituindu-se ca o „Rugăciu-
ne”, dar şi ca ascultare a „Cuvântului” 
pantocratic, poezia „roabei Tale, Maria” 
sună ca o veneraţie continuă şi fi erbinte a 
unui sufl et încercat, mereu în veghe şi în 
căutare de certitudini redempţionale.
 Este atât de imperioasă această 
nevoie de mântuire încât poeta mărturi-
seşte, odată cu sine, o mai generală nevoie 
de regăsire şi mântuire a lumii, rătăcite în 
beznele păcatului şi în bolgiile profanului 
atotprezent,
 În paralel cu registrul enarmoni-
ilor metaforice se desfăşoară şi o poezie 
mai liberă, în vers alb, surprinzătoare prin 
lapidaritate expresivă: „Toamna/ s-a sinu-
cis/ tăindu-şi venele/ într-un ciob/ de lună.” 
(La reanimare). Sau: „Vârstele - / cărări ce 
se-ntretaie./ Abia pe urmele/ Rugăciunii/ 
putem ieşi/ din hăţişul/ cuvintelor!/ Blajul 
-/ lumina din desagă!” (Pergament recupe-
rat).Ori prea bine aceste versuri dintr-un 
Inventar rezumativ: „Lacrima -/ moară de 
dor/ la răscruce/ de gânduri.// Visele -/ tă-
râţe pe care/ nu mai am unde/ le depozita!”
 La fel de lapidar, lirismul acesta 
de notaţie – desfăşurat întreţesut de ace-
leaşi enarmonii metaforice – poate fi  re-
găsit în piese precum: Pergament la Blaj, 
Horia, Vedere netimbrată, Colecţie irecu-
perabilă, Tablou neterminat, Epidemie de 
tăcere, Pasageri ai cuvântului…
 Poezia Mariei D’Alba readuce în 
discuţie mai vechea şi celebra refl ecţie pe 
tema poeziei ca rugăciune, între poezie şi 
rugăciune existând relaţionări onto-gnose-

ologice, direcţie în care, potrivit abatelui 
Bremond, se tinde la contemplarea cathar-
tică, la purifi carea sufl etească şi regăsirea 
păcii interioare. Şi cu cât mai imperioasă 
este această aspiraţie cu atât mai exor-
cizată este şi chietudinea pacifi catoare a 
spiritului, între poezie, rugăciune şi trans-
fi gurarea contemplativ-iluminatorie reali-
zându-se o emergentă nevoie de idealitate. 
Sub acest aspect, poezia devine exerciţiu 
metapoetic şi mistrică a ideaţiei, elibera-
toare de presiunea contingenţială.

Zenovie CÂRLUGEA

Enarmoniile lirice ale Mariei D'AlbaEnarmoniile lirice ale Mariei D'Alba
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Dacă în  dialogul  Politeia (1) 
Platon  i-a desemnat pe fraţii săi pentru 
a fi gura drept interlocutori ai lui Socrate, 
faptul probabil că nu a şocat  prea tare.  
Cel mult unii au găsit de cuviinţă să 
remarce spiritul de familie al fi losofului 
grec. La urma urmelor cei doi fraţi  îl 
frecventaseră şi ei pe Socrate. Despre 
Glaucon se mai ştie că ar fi  scris  dialoguri 
fi losofi ce, care însă nu s-au păstrat. 

Aşadar, din  rândul celor care-l 
înconjuraseră odinioară pe Socrate, 
scriind dialogul Politeia,  chiar dacă 
nu  de la bun început, Platon îi foloseşte 
pe fraţii săi, Ademaintos şi Glaucon, 
cumpănind bine replicile cu care 
contribuiau fi ecare din ei la bunul mers 
al discuţiei cu Socrate. Când concepe 
dialogul  Parmenide (2), Platon iarăşi 
a părut unora că  intenţionează a-şi face 
fraţii părtaşi la nemurirea sa. Într-adevăr, 
iată cum începe acest faimos dialog:

„ (126a) De îndată ce ajunserăm 
de la noi, din Klazomene la Atena,  ne-
am întâlnit  în agora cu  Ademaintos 
şi Glaucon.  Luându-mă de mână, 
Ademaintos mi-a zis :  Fii bine  venit,  
Kefalos!  Şi dacă te putem ajuta cu ceva,  
spune! 

- Dar tocmai de asta sunt  aici, - 
i-am răspuns eu -, ca să va rog ceva.

- Spune-ţi  rugămintea! -  mă 
îndemnă el.”( Platon, Parmenide, 126 a, 
trad. I. Vasiliu-Scraba).

Faţă de cei doi fraţi cunoscuţi 
deja din dialogul Politeia, Platon adaugă 
în dialogul Parmenide un al treilea 
frate, născut dintr-o a doua căsătorie a 
mamei sale. Spre o cât mai lesnicioasă 
identifi care a  acestui frate vitreg, Platon 
nu va ezita să menţioneze  şi numele 
celui de-al doilea soţ al mamei sale. Iată 
cum continuă discuţia dintre Kefalos şi 
Adeimantos :

„ Atunci l-am întrebat:  Care era 
numele fratelui vostru după mamă ?  Eu  
nu mi-l mai amintesc. Era copil când am 
venit din Klazomene prima oară aici, la 
Atena, cu mult  timp în urmă. Tatăl său 
se numea, cred, Pyrilampes.

-  Aşa este - spuse Adeimantos, 
iar numele fratelui nostru vitreg este 
Antifon. Dar de fapt unde vrei să ajungi? 

- Iată, - am spus eu -, sunt aici nişte 
concetăţeni de-ai mei foarte interesaţi de 
fi losofi e. Din auzite ei au afl at că acest 
Antifon l-a frecventat pe un anume 
Pythodoros,  discipol de-al lui Zenon. 
De la acesta Antifon ar fi   ajuns să ştie  
pe de rost discuţia  de mult purtată între 
Socrate, Zenon şi Parmenide, auzindu-i 

desfăşurarea raţionamentelor în repetate 
rânduri povestită de Pythodoros.  

- Este precum spui - încuviinţă 
Adeimantos. 

- Ei bine,  zisei eu,  tocmai acest 
lucru  am dori să-l auzim şi noi.

- Nimic mai simplu !  - spuse 
Adeimantos. Într-adevăr, pe când era 
tânăr, Antifon  a depus mari strădanii 
să înveţe bine raţionamentele din acestă 
discuţie. Acum se ocupă mai cu seamă de 
cai, precum bunicul său, al cărui nume îl 
poartă. Dar, pentru că vreţi să-l vedeţi, să 
mergem la el.  Chiar adineauri a pornit-o 
spre casă şi locuieşte în apropiere, la 
Melite. 

(127a) Spunând acestea ne-am 
aşternut la drum  şi l-am găsit pe Antifon 
acasă, unde tocmai îi da fi erarului să-i 
facă nişte frîie. Când a terminat cu 
fi erarul, fraţii săi  i-au spus de ce am 
venit.  El m-a salutat, amintindu-şi de 
mine, fi indcă mă  văzuse şi  la  prima 
mea venire la Atena. Noi l-am rugat să 
ne relateze acea discuţie. La început a 
ezitat,  fi ind, după cum spunea, ceva tare 
complicat. Dar pe urmă  ne-a povestit 
totul  pe-ndelete.” (3) 

De-a lungul timpurilor, 
comentatorii  Parmenidelui platonic  au 
notat cu grijă sursa de inspiraţie pe care 
a avut-o Platon atunci când i-a desemnat 
pe   Ademaintos, Glaucon şi Antifon  
drept personaje ce apar în Prologul  cu 
care se deschide faimosul dialog. Nici 
unul însă, din câte ştim, nu s-a arătat 
nedumerit cu privire la rolul  jucat de 
aceste personaje.  

În cartea noastră intitulată 
Filozofi e acroamatică la Platon (4)  ne-
am referit, printre altele, la semnifi caţia  
înlănţuirii de povestiri, la ce reprezintă 
Atena pentru Kefalos, la  semnifi caţia 
drumului din Klazomene la Atena 
intreprins de Kefalos împreună cu 
prietenii săi, oprindu-ne şi la indiciul pe 
care-l oferă Platon cititorilor săi atunci 
când vorbeşte despre o primă venire la 
Atena a lui Kefalos, urmată de „uitarea” 
numelui  celui de-al treilea frate, precum 
şi la  semnifi caţia recuperării povestirii 
pe când una din verigile de transmitere 
(Antifon) nu se mai ocupa cu fi losofi a. 
Hermeneutizând atunci aspectele 
acestea, să le spunem apriori (în sensul 
că dau un indiciu asupra condiţiilor de 
posibilitate a ceea ce urmează să se 
întâmple), am trecut destul de repede 
peste problema pe care mulţimea 
de rubedenii introduse de Platon în 
enigmaticul dialog o ridică. Între timp 
observasem în legătură cu  apropiatele 
rubedenii ale lui Platon faptul că, spre 
deosebire de rolurile atribuite lor de 
fi lozof  la scrierea dialogului Politeia, în 
Parmenide fraţii lui Platon au un rol de 
jucat doar în Prolog. Ei nu vor mai fi gura 
în dialogul propriu-zis, unde discuţia se 
poartă, în principal, între Socrate, Zenon 
şi Parmenide.  

În schimb, în Prolog fraţii 
lui Platon sunt investiţi cu rolul de 
călăuze:  Adeimantos şi Glaucon sunt 
primii atenieni cu care Kefalos stă de 
vorbă de îndată ce ajunge împreună cu 
concetaţenii săi la Atena. Tot ei vor fi  
aceia care îl vor ajuta pe Kefalos să-şi 
reamintească  numele lui Antifon,  ba îi 
mai dau  şi informaţii cu privire la  viaţa 

pe care o duce Antifon. Cei doi fraţi 
buni vor fi  şi cei care îl vor conduce pe 
Kefalos la fratele lor vitreg.

Contemporanii lui Platon mult 
trebuie să se fi  mirat de strania intoducere 
a celor trei fraţi.  Cu trecerea timpului, 
lămuriri despre rudenia autorului cu 
personajele sale fi ind trecute doar 
în comentarii sau în note marginale,  
surpriza a fost, ca să zicem aşa, mult 
atenuată, mai ales că, de timpuriu, 
ciudatele apariţii ale rubedeniilor lui 
Platon în scrierile sale au fost pur şi 
simplu puse pe seama unui exacerbat  
„spirit de familie”. Dar, după ce am 
ajuns să sesizăm că şi cel mai mic detaliu 
din dialogul Parmenide  este încărcat 
de profunde semnifi caţii, invocarea 
„spiritului de familie” a încetat să ne 
pară o explicaţie plauzibilă. În cele ce 
urmează vom încerca să găsim rostul 
alegerii unor atare  personaje. 

Un preţios indiciu în elucidarea 
acestei probleme ne pare oferit de 
faptul că Platon, prin intermediul lui 
Kefalos, vorbeşte la persoana întii. 
Ni se povesteşte aşadar o întâmplare 
trăită de Kefalos, un prim substituent al 
autorului, înrudit, în grade diferite, cu 
Ademaintos, Glaucon şi Antifon.  La fel 
de preţios, dar încă şi mai  semnifi cativ, 
ne-a părut indiciul oferit de Platon în 
cuprinsul dialogului Parmenide, atunci 
când, vorbind despre Teoria Ideilor,  
precizează că  o asemenea învăţătură 
trebuie să fi e afl ată pe cont propriu: 

 „… încă şi mai demn de admirat 
ar  fi  cel care ar descoperi singur toate 
acestea, putându-le apoi expune altuia 
în mod limpede şi adecvat”  (Platon, 
Parmenide, 135 b, trad. Isabela Vasiliu-
Scraba).   În citatul de mai sus este de 
remarcat  aspectul ce vizează difi cultatea 
comunicării unor asemenea lucruri, 
scrierile platonice  depunând ele însele 
mărturie despre cum poate fi  rezolvată o 
atât de difi cilă sarcină (mai multe despre 
problema comunicării Adevărului în 
dialogurile platonice de maturitate pot fi  
citite în volumele noastre în care ne-am 
ocupat de platonism (5). De pe o poziţie 
similară cu cea înainte semnalată, 
Platon specifi că în Scrisoarea a VII-a   
că posibilitatea de a aborda o astfel de 
învăţătură  (Teoria Ideilor) nu le este 
hărăzită decât puţinor oameni, care, 
după o atentă îndrumare (necesară, dar 
nu sufi cientă), ajung în fapt la ea pe cont  
propriu, printr-o experienţă întru-totul 
personală (341 e) . 

Cum bine se ştie, pentru că apare 
trecut în subtitlu (Despre Idei), subiectul 
dialogului  Parmenide îl constituie 
tocmai  Teoria Ideilor. Luând aminte la  
aspectele mai înainte consemnate, ne-
am pus fi reasca întrebare:  oare de unde 
începe fi cţiunea menită să explice şi 
celorlalţi cât mai adecvat o învăţătură la 
care se ajunge pe cont propriu, un Adevăr 
despre care Platon afi rmase neîndoielnic 
că este provenit pe calea unei experienţe 
individuale? 

Cel mai la îndemână răspuns 
ar fi  desigur că fi cţiunea începe chiar 
de la prima frază a acestei capodopere 
de gândire fi lozofi că.  În bună parte un 
asemenea răspuns nici nu este greşit. Cu 
toate acestea, plasând întregul dialog 
Parmenide în domeniul fi cţiunii cu virtuţi 

explicative, riscăm a escamota  cu totul 
acel indiciu despre necesara experienţă 
individuală care duce la afl area  pe cont 
propriu a unei astfel de învăţături. Dar 
este de găsit în Parmenide (format, după 
Auguste Diez, dintr-un prolog, două 
acte, un antract şi cel de-al treilea act) un 
cât de mic indiciu despre vreo experienţă 
individuală ?  Ei bine, cei care au citit 
dialogul şi nu au sesizat  indiciile oferite 
de Platon, citind scrierile noastre despre 
Platon au avut prilejul să se convingă 
de faptul că fi lozoful grec nu oferă doar 
un indiciu, ci o mulţime de indicii în 
acest sens.  Pentru a nu ne repeta, nu 
vom relua argumentaţiile pe care le-am 
folosit deja. Ne vom rezuma doar la  una 
dintre constatările la care am ajuns după 
indelungatul nostru studiu al  faimosului 
dialog,  deoarece ea conţine in  nuce şi 
răspunsul  la  spinoasa problemă  pe care 
o ridică  alegerea atâtor rubedenii  pentru 
rolul de  călăuze.

În opinia noastră, dialogul 
Parmenide reprezintă altceva decât 
desfăşurarea dinamică a unei mişcări 
către “le grand acte fi nal” (6), el 
părându-ne a sugera mai degrabă o lume 
(a lui Socrate şi Zenon) cuprinsă într-o 
altă lume (a lui Socrate şi Parmenide),  
ambele având un cadru comun: Atena 
la vreme de sărbătoare, când bătrânul 
Parmenide a reprezentat el însuşi o 
sărbătoare a gândului fi lozofi c. Lumea 
primului act  (a multiplului argumentat 
de Zenon), în loc să se lumineze, 
devenindu-ne din ce în ce mai clară, ne 
apare pe măsura desfăşurării dialogului 
tot mai învăluită de necunoscut. 

Dar însăşi discuţia de inceput, 
dintre Socrate şi Zenon, nu are loc decât 
după  o anume pregătire, ce comportă, la 
rândul ei, mai multe  trepte. Or, tocmai 
acest lucru a rămas neobservat de cei 
care au trecut de Prolog prea în grabă, 
înteresaţi să ajungă la “marele act fi nal”. 
În prima treptă, Platon îl readuce pe 
Kefalos la Atena. Într-o a doua treaptă, 
ce se suprapune peste prima fără însă a 
o desfi inţa, apar rubedeniile lui Platon. 
Desigur nu toate odată, ci pe rând. 
Întâi nişte călăuze de rang inferior, 
Ademaintos şi Glaucon,  apoi  o a 
treia călăuză,  Antifon.  Luând  contact 
cu Antifon, Kefalos pare că şi-a atins 
scopul, fi indcă de la el va afl a ceea ce 
dorea să ştie.  

Numai că lucrurile nu sunt atât 
de simple,  fi indcă  odată cu  derularea 
poveştii lui Antifon  se interpune o nouă 
amânare. Cei interesaţi  de discuţia 
demult purtată între Socrate,  Zenon şi 
Parmenide, vor mai trebui să  aştepte, 
fi indcă ceremonia mai cuprinde o 
etapă.  Acum se va lua cunoştinţă  de 
marea sărbătoare la care s-a întâmplat 
să participe Parmenide, care s-a întâlnit  
într-o astfel de ocazie  cu fostul său 
discipol, Zenon.  

Despre această  nouă  amânare, 
din plin fructifi cată de Platon pentru  
a-şi aduce cititorul  pe o anume cale 
de întelegere a celor ce vor urma, am 
tratat mai pe larg în cartea noastră 
despre  „agrapha dogmata” (fi lozofi a 
acroamatică, sau învăţătura nescrisă a 
lui Platon) .  

Credem că este de prisos a mai 

Isabela VASILIU-SCRABAIsabela VASILIU-SCRABA

Idei dintr-un Prolog şi teoria platoniciană a Ideilor
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23 ianuarie si un sentiment

ninge, nu am ales eu anotimpul acesta
privesc mâinile
care uneori clipesc
tresar undeva pe sub pământ
ca un soi de amintire sau de bulboană  

şi fără să vreau îl revăd pe tataia
cum stătea el în scaun ca un deal uşor fumegând
cu pălăria de fetru pe cap
topit ca o lumânare
pe veranda mirosind a medicamente
jucând table

ai spune că nimic nu se mai poate face în plus
că iarna este un mal
bătrâneţea este o blană întinsă pe jos
viaţa întreagă  e o foială 
în care este îngăduit câteodată să pui botul pe labele 
din faţă
şi să mijeşti ochii zâmbitor.

Fisurile

Azi am trecut pe la fosta cofetărie studenţească 
acolo
aveam masa noastră afară ploua
un căruţaş biciua o iapă cumva grijuliu iar noi
vorbeam despre ziua de azi,

Când am zărit doi morţi zâmbind fugar din profi l
topindu-se într-o clădire nouă
pe care îmi venea s-o cojesc de pomadă,

Azi am privit din vârful treptelor norii erau albi 
erau negri
am întins năvodul pe străzi
şi am căutat fi surile care ne-ar fi  putut învia 
îmbrăţişarea
cu  tot ceea ce este dărăpănat şi blând. 

din cauza unei uşoare miopii

poate şi din cauza unei uşoare miopii,
într-o după-amiază tavanul alburiu
semăna cu o ceaţă

din care ieşeau soldaţi şchiopătând prăfuiţi,

apoi am zărit linia moale a obrajilor tăi, o frunză
în care toată  tristeţea din lume ar fi  putut să încapă
şi mi-am spus că inimile noastre
se văd una în alta deşi
aproape nu s-au întâlnit niciodată.

poemul roşu

in memoriam Aurel Dumitraşcu

pe când carnea noastră mirosea a cais
clopotele răspândeau în aer
pete de sînge ca nişte ferestre larg deschise spre frig
ne iubeam cu un fel de lumină
de fl oare prinsă pe după ureche cu clipocit de soare
cu zimţi

traversam podurile de frânghii ne fotografi am cu 
Ceahlăul
dar mai ales recitam în mijlocul patului
poemele roşii ca nişte noduri în batistă prin care 
ţineam
sfi nţenia aproape 
strigătul ca un aşternut al cefei
pe când carnea nostră mirosea a cais şi ne iubeam.

poveste

seară de seară aceeaşi poveste
doar mlădierea vocii diferă
o mamă cu trei copii şi un bătrân care răsufl ă pe 
gură
cu tendoanele arcuite
pipăind ca pe o pistă mângâietoare cearceaful,

în depărtare o stradă puţin întinată cerul rotund
şi o mie de morţi licurind,
pe docuri frisonul,
ar putea încăpea într-o fl oare plăpândă,

fornăitul cailor prin ceaţa verzuie
mezinul cu gândul la craniile din fereastra de lemn,
mormintele abia văruite,
toate ar putea încăpea într-o fl oare plăpândă,

seară de seară mireasa vine în sânge

focul e o viperă rugătoare
apoi încalec pe-o căpşună
pipăind ca pe o pistă luminoasă cearceaful.

douăsutezece

după trei zile de somn autentic şi binefăcător
în care am lovit un trunchi gol
am simţit ca un sărut apăsat că secolul meu a trecut
fără nicio dovadă, că sunt deocamdată foarte ataşat
printr-o timiditate a la Rousseau
care purta paltonul direct peste piele
de un mut,

am simţit că pot în sfârşit să trec peste toate
tristeţile mele infi nit de lungi
campestre polare şi mereu în căutarea unor ieşiri
într-un soi de tocmeală am răsturnat scaunele
uşor neatent,
după trei zile am spus neaţa unui pahar
cu lapte câtorva pastile cafenii
mi-am pus şapca cu reverenţă şi mi-am făcut o 
cruce 
cu gândul că învierea e mai dulce ca viaţa sau 
adevărul, 

în sfârşit, am urcat în autobuzul care garantează 
înfrângerea 
s savurând zornăitul liniştii ca pe un 

monolog binemeritat.

iubeşte şi fă ce vrei(Augustin)

ce-ar fi  dacă până la urmă s-ar descoperi
nu doar credibil
ci pe undeva logic sau inductiv
că Dumnezeu se ocupă exclusiv cu viaţa şi moartea
şi nu cu toate bălăriile şi caraghioslâcurile
cu care ne îndestulăm ca nişte tăcuini avizi,

poate că El şi-a făcut treaba
ca un părinte şi acum şade cu genunchii şubrezi
într-o gaură neagră ca un paianjen care trimite
razele soarelui pudra ploiilor şi fulgerul
prin metoda bulgărelui de zăpadă prăvălit la vale
fără nicio nostalgie odioasă,

drăgăstos dar probabil cu o mizantropie inocentă.

DAN CRISTIAN IORDACHEDAN CRISTIAN IORDACHE

specifi ca faptul că toate informaţiile 
pe care le deţinem despre aceste 
„întâmplări”, precum şi  despre ceea 
ce urmează, adică dialogul propriu-
zis petrecut între Socrate, Zenon şi 
Parmenide  au o unică sursă, anume 
Kefalos. Să revedem  însă cum decurg 
evenimentele, având în faţă textul 
platonic.   Kefalos ne povesteşte cum a 
ajuns el la Atena, cum l-au întâmpinat 
Adeimantos şi Glaucon, cum l-au dus 
apoi la casa lui Antifon, cum şi-a amintit 
Antifon de el şi, în sfârşit,  cum s-au 
petrecut lucrurile în povestea relatată 
de Antifon,  poveste pe care  Antifon,  
la rândul lui,  o ştia  de la  Pythodoros,  
martor  la discuţia de mult întâmplată. 

Prin urmare, Kefalos de îndată ce  
ajunge la Atena este practic confi scat de  
cei doi fraţi ai lui Platon pe care nu îi 
caută de loc, căci ei apar în calea sa de 
parcă i-ar fi  citit dinainte  gândul cu care 
venise la Atena.  

Molipsindu-ne  de la  acei 
comentatori  preocupaţi de adunarea şi 
scăderea anilor,  să încercăm să facem 
socoteala aproximativă a numărului de 
ani câţi vor fi  trecut din vremea când 
Kefalos mai fusese la Atena.  La mijloc 
trebuie sa fi e  vreo douăzeci de ani. Într-
adevăr, de când Antifon nu depăşise 

vârsta copilăriei şi până a trecut de 
tinereţe să tot fi e vreo două decenii, timp 
sufi cient de îndelungat pentru ca numele 
lui Antifon să se şteargă din memoria lui 
Kefalos. Dar ceilalţi fraţi ?  După cât de 
prietenos îl întâmpină pe Kefalos pare că 
pentru ei  cei douăzeci de ani au fost ca 
o clipită.

Pentru unii cititori ai dialogului 
Parmenide  povestirea la persoana 
întâia corelată cu apariţia atâtor fraţi 
de-ai autorului cu siguranţa că a trezit 
oarecare  nedumeriri: de ce o fi  vrut 
Platon să apară atât de evidentă relaţia 
de rudenie dintre un autor şi nişte 
personaje de-ale sale,  dacă în numele 
lui, la persoana întâi vorbeşte altcineva?  
Fiindcă este evident că Platon,  după 
ce îl pune pe Kefalos să vorbească la 
persoana întâia,   mai şi  îngroaşe peste 
poate relaţia de rudenie a tuturor celor 
cu care Kefalos din Klazomene intră în 
contact la Atena.  Pe timpul lui Platon 
textualismul  nu era la modă, după 
cum nu era la modă nici amestecul de 
planuri care permite coexistenţa paşnică 
a banalităţii  bine bătucite cu  ineditul 
altor diverse experienţe existenţiale.  Să 
fi  intenţionat oare  Platon a ne spune că  
în Atena lui Kefalos  „rudenia” poate fi   

extinsă ?  Sau că nu în altă parte decât în 
zona  „experienţei individuale”  se afl ă şi 
explicaţia noianului de fraţi ? 

Sursa: http://isabelavs.blogspot.
com 
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ProzăProză

Coloana „Recunoştinţei Fără  De Sfârşit”
Conductorul in-

tră în compartimentul de 
clasa a treia a trenului de 
linie secundară Filiaşi-
Târgu-Jiu, anunţând:

-Cap de linie! Tre-
nul nu  merge mai depar-
te, toată lumea coboară!

Această „toată lu-
mea” ce se afl a în trenul 
ce abia se  târa dinspre 
podul de pe Amaradia 
spre micuţa clădire a gă-
rii, se reducea la cei doi 

pasageri din singurul compartiment ocupat, învăţătorul 
Victor şi copilul pe care-l aducea din Ardeal, pentru a 
fi  pregătit să devină tot învăţător, urmând cursurile la 
Şcoala Normală din Târgu-Jiu, aşa cum prevedea ordi-
nul  Ministerului Educaţiei Naţionale. Învăţătorul ţinea 
strâns în mână plicul cu antetul  Ministerului, gata să-l 
prezinte  oricărei autorităţi  ce l-ar fi  luat  la întrebări.

Trecuseră două săptămâni de la începerea nou-
lui an şcolar şi învăţătorul se întreba îngrijorat dacă nu 
cumva  a făcut degeaba atâtea drumuri, de la Prefectura 
judeţului Turda, la Bucureşti, la Minister, şi acuma trei 
zile cu trenul, cu atâtea aşteptări prin gările de tranzit, 
la Teiuş, la Copşa Mică, la Sibiu, Piatra Olt şi Filiaşi, 
toată strădania putând fi  inutilă, dacă direcţiune şco-
lii va fi  ocupat locul acordat, cu bursă integrală, unui 
copil din Ţara Moţilor, ce urma să înveţe carte aici, în 
inima Olteniei. Scoase încă odată hârtia din plicul plin 
de ştampile, reciti textul şi se asigură că era la locul 
ei energica semnătură a directorului general al Învăţă-
mântului Normal-primar. Încercă să se încurajeze, cu 
toată oboseala celor trei zile  de drum şi să-şi imagineze 
apropiata întâlnire cu directorul Scolii Normale „Spiru 
Haret”, căruia trebuia să-i justifi ce această mare întâr-
ziere.  Se şi vedea primit cu răceală, ori poate cu refuz, 
sau chiar certat, cu blândeţe, aşa cum obişnuia şi fostul 
său director de la  Şcoala Normală din Blaj.

-Păi, bine, domnule coleg, dumneata nu ştii când 
începe anul şcolar? Ori nu mai ţii cont de legi şi regu-
lamente?

-Desigur, domnule director, dar până am pri-
mit aprobare de  la Minister… Şi apoi, cele trei zile de 
drum… Aşa se gândea să-şi construiască motivarea, să 
se facă înţeles şi să nu fi e respins. Obosit, nebărbierit, 
cu hainele şifonate, se gândea cum  se va prezenta în 
faţa directorului şi profesorilor şcolii în care va intra 
peste puţin timp, la ce va face şi ce va spune… Îl trezi 
pe copilul ce moţăia pe cufărul aproape  cât şi el de 
mare, că în graba pregătirilor de plecare spre o ţintă atât 
de îndepărtată, n-au găsit decât un cufăr  militar, din 
scândură de brad, ce servise trei contingente în armata 
română, ultimul fi ind un unchi ce tocmai se eliberase.

Prinseră amândoi cufărul greu şi lovind, una 
după alta, cele trei trepte ale vagonului, se pomeniră 
singuri pe un peron aproape pustiu. Ceasul gării arăta 
ora unsprezece, deşi  abia   mijiseră zorile.

-Ei,  acuma să încercăm să afl ăm drumul spre 
şcoala pe care o căutăm, şi zicând aceasta, învăţătorul 
se îndreptă spre locul unde considera  că ar putea obţine 
informaţiile necesare,  acesta putând fi  biroul şefului 
gării.

-Cu tot respectul, domnule şef de staţie, se adre-
să învăţătorul, după ce-şi scoase pălăria.  Sunt învăţăto-
rul Bologa, venim tocmai din Ardeal şi trebuie să ajun-
gem la Şcoala Normală de aici din oraş. Ne puteţi ajuta 
să găsim drumul, strada ori străzile pe care să apucăm?

-Bologa, zici? Ca-n Pădurea spânzuraţilor, a lui 
Rebreanu, zâmbi admirativ cel solicitat, ridicându-şi 
privirea de pe  banda de hârtie a telegrafului. Mă bu-
cur de asemenea musafi ri rari în aceste locuri uitate de 
Dumnezeu. Dar eu nu sunt şeful staţiei, domnule! Sunt 
numai impiegatul de serviciu. Şeful e în concediu şi 
m-a lăsat în loc,  ca fi ind cel mai vechi în activitate. 
Că mai am puţin până la pensie şi puteam să fi u eu şef 
de gară, dacă nu m-ar fi  mâncat fript hoţii de liberali… 
Spui că vii din Ardeal?

-Da, domnule, şi tare ne grăbim, că aduc un co-
pil la şcoală, cu o oarecare întârziere şi ar fi  important 
să ajungem până nu se încheie cursurile, să găsim pe 
cineva din conducere.

-Acuma, de întârziat, tot ai  întârziat, aşa că te 
rog să iei puţin loc, să te servesc cu ceva şi să-ţi spun în 
ce oraş ai ajuns, că bănuiesc că eşti pentru prima dată 
pe aceste meleaguri.

-Da, aşa este, pentru prima oară, dar…nu prea 
văd unde este oraşul?

-Gara este cam la doi kilometri de centrul târgu-
lui, iar cât priveşte oraşul, de aici nu vezi mare lucru. E 
un târg mic şi pricăjit. Numai verdeaţa şi aerul ce vine 
dinspre Parâng merită ceva, că oamenii…

-Oamenii, ştiu, sunt vestiţii olteni, iuţi şi harnici! 
îndrăzni învăţătorul să îmbuneze conversaţia.

-Ce iuţi, ce harnici? Asta-i ţară de hoţi, domnule, 
a hoţilor de liberali, oamenii lui Tătărăscu,  că te văd 
ardelean serios, naţional de-al lui Maniu, că eu sunt ţă-
rănist de-al lui Mihalache, învăţător ca şi dumneata. Nu 
se poate să nu-l ştii, că el a înfi inţat, după răscoalele de 
la 1907 un partid al ţăranilor, ca să le dea pământ. Aşa 
cum a scris  Coşbuc, tot ardelean de-al dumneavoastră: 
„Să nu de-a Dumnezeu cel sfânt,/ Să vrem noi sânge, 
nu pământ!”

-Desigur, ştiu toată poezia, încercă învăţătorul, 
ridicându-se de pe scaun, gata de plecare, ca nu cumva 
să aducă vorba că tocmai Tătărăscu a acordat bursa de 
studii copilului pe care îl adusese cu el.

-Nu, te rog să mai stai, să ai un pic de răbdare, 
ajungi repede la şcoală, că nu-i departe. Am să-ţi arăt, 
dar mai întâi te rog să priveşti, de aici din gară, spre 
răsărit, către cazărmile de pe deal. Ia spune: ce vezi 
acolo?

-Da, văd o schelă, sau cam aşa ceva, în jurul unui 
turn înalt şi subţire. Pare a fi  un monument, zice învăţă-
torul, după ce privi din uşa biroului în direcţia arătată.

-Da de unde, domnule. Păi aşa arată un monu-
ment? În buricul târgului am ridicat noi un monument 
adevărat,  lui Tudor Vladimirescu, mare şi drept. Într-o 
mână cu sabia, în cealaltă cu steagul. Pe când aici, pe 
deal, vezi un fel de cui, un par mai degrabă. Nimeni nu 
ştie cu adevărat ce reprezintă!

-Eu citeam prin ziare că e vorba de un complex 
de monumente făcute de un mare sculptor, Constantin 
Brâncuşi, gorjean de-al dumneavoastră, îndrăzni învă-
ţătorul.

-Ce Brâncuş, domnule! E vorba de Tătărăscu, c-
aici e ţara lui. Are moşie şi conac la Poenari şi face tot 
ce vrea el în acest judeţ. Eu de-aia n-am fost avansat 
şi-o să mă pensionez simplu impiegat.  Ce monument? 
Asta-i sula lui Tătărăscu, încheie amărât şi plin de re-
voltă omul de la care cel venit din Ardeal obţinu prime-
le informaţii despre oraşul ascuns între livezi.

-Dar, destul cu vorbăria, să mergem afară din 
gară şi să vă arăt drumul spre şcoala pe care o căutaţi, 
luă iniţiativa ceferistul.

Trecură toţi trei prin sala de aşteptare, mică, 
goală şi nemăturată şi se treziră în spatele gării într-o 
piaţă de târg, plină cu căruţe,  cu legume şi pepeni ver-
zi. Peste tot , coji de pepeni, fân şi balegi. Un ceferist, 
cu o mătură şi un târn, încerca să adune  rămăşiţele şi 
murdăria. Copilul, dezorientat, începu să plângă şi se 
aşeză pe cufărul ce-l târa după el.

-Iată, domnule învăţător, şcoala pe care o căutaţi,  
se vede chiar de aici -  zice  ceferistul cel binevoitor . 
Peste  copacii din faţa voastră  se vede un zid mare, alb. 
Este etajul clădirii în care se afl ă şcoala. Pe jos, faceţi 
cam o jumătate de ceas, cel mult. Şi vă rog să mă iertaţi 
dacă n-am fost la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră,  
ardeleni, călători pentru prima oară prin aceste locuri. 
Mă bucur că sunt primul care v-am pus în temă cu ves-
titul nostru oraş. Ce oraş, domnule ? îşi revărsă năduful 
încă o dată ceferistul. Un târg, un biet târg cum spune şi 
numele: Târgul Jiului.

Mulţumind pentru îndrumări, învăţătorul şi co-
pilul porniră pe jos, ducând împreună  cufărul în care se 
afl a şi merindea pentru drum şi hainele viitorului elev, 
atât cât putuseră părinţii să adune în grabă, trimiţându-l 
în lumea largă. Din şoseaua nepietruită  se ridica praful 
ca o ceaţă. Trotuarul era un fel de cărare între două rân-
duri de copaci şi ei cu frunzele pline de praf. Soarele de 
sfârşit de septembrie  încă mai avea putere în acest ceas 
din miezul zilei. Încălziţi şi obosiţi, s-au oprit în faţa 
unei  mari porţi de lemn, în spatele căreia se vedea clă-
direa şcolii: un parter şi un etaj, cu faţada albă, proaspăt 
văruită, după cum strălucea în lumina zilei. Sus, sub 

acoperiş,  un fronton cu inscripţia: Şcoala Normală. In-
tre poartă şi clădire se vedea un mic părculeţ cu pomi-
şori şi arbuşti. Pe margini, gropi cu var şi nisip, semn 
că  această clădire era de puţin timp dată în folosinţă.

Toate acestea cei doi le vedeau printre şipcile 
gardului, în minutele ce s-au scurs până când la poarta 
de intrare se  prezentă, fără grabă, un om  de serviciu, 
înalt şi deşirat, ce abia îşi târa  cele două picioare bol-
nave.

-Până după terminare orelor, nu e voie în şcoală! 
Nici părinţi, nici rude, nimeni, îi întâmpină cel ce des-
chise poarta.

-Dar, domnule portar, noi venim tocmai din Ar-
deal, cu un  copil înscris în clasa întâi şi trebuie să mă 
prezint la domnul director al şcolii.

-Eu nu sunt „domnul portar”, sunt numai un om 
de serviciu, care mi-am făcut datoria faţă de şcoală  şi 
iată ce-am ajuns. M-am urcat pe acoperiş, astă iarnă, să 
dau zăpada şi-am căzut cu zăpadă cu tot. Şi acuma de 
abia-mi mai târăsc cele două picioare. Dacă-i aşa cum 
zici, te poftesc dragă domnule, că poate eşti părintele 
copilului, să mergi pe aleea de la intrare şi pe coridor, la 
dreapta, afl i biroul domnului director. Copilul rămâne 
cu mine, la poartă, până primesc ordin.

 Invăţătorul  grăbi paşii spre întâlnirea de care se 
temea, în timp ce copilul intră în cămăruţa portarului.

-De unde zici că eşti, măi copile, începu să-l des-
coase portarul ?

- Din Ardeal, domnule portar, îi răspunse cel în-
trebat, cu grijă să nu greşească faţă de „cei mai mari”, 
aşa cum învăţase de la portarul liceului din Turda, unde 
fusese elev în clasa întâi, timp de o zi. Tatăl său a fost 
nevoit să-l retragă, la sfatul  portarului:” Du-l acasă, 
măi omule, că n-ai tu două vaci de vândut, să plăteşti 
numai taxele. D-apoi cărţile, uniforma, cantina şi in-
ternatul şi câte şi mai câte. Tu ai plug acasă? Ai! Să  
fi i mulţumit că are cine să-l ţină de coarne, să are şi 
să semene, că te văd bătrân şi slab. Că ştiu c-ai fost 
rănit în bătaie, în Galiţia. Du-l acasă, că-i avea  ajutor 
la bătrâneţe!”

-Da, gândi copilul, amintindu-şi cum a părăsit 
liceul plângând tot timpul cât a făcut drumul pe jos, 
până acasă, ducând în desagă cărţile  ce le cumpărase la 
târgul de cărţi din preziua deschiderii cursurilor... Ehei, 
portarii şcolilor sunt oameni importanţi, că pe ei îi vezi 
toată ziua, pe profesori numai la lecţii, iar pe director 
din când în când. Şi ce sfaturi bune  ştiu să dea, că doar 
cunosc cel mai bine viaţa din şcoală.

-Da, domnule portar, din Ardeal, judeţul Turda, 
comuna Şchiopi, recită rapid  aşa cum îl sfătuise învă-
ţătorul că trebuie să răspunde când este întrebat.

-Ce comună, mă, Şchiopi, ai zis? Ori fi  la voi toţi 
oamenii şchiopi, aşa ca mine, sau numai câţiva, da mai 
mult de jumătate?

-Nu chiar jumătate, da destul de mulţi.
-Aşa, aşa…Şi cum zici că te cheamă?
-Sunt elevul Ion Sântion, clasa a patra, Şcoala 

primară comuna Şchiopi, plasa Iara, judeţul Turda, re-
luă copilul poezia identităţii sale, pe care o mai recitase 
de atâtea ori la cercurile învăţătorilor din judeţ, unde 
era dus şi prezentat ca o curiozitate psihologică,  în ra-
port cu  scara  Binet-Simon.

-Apoi, fi i atent la mine, îl avertiză portarul, chit 
că-s cel mai mic în şcoala asta, iar domnul director îi ăl 
mai mare, de-o fi  să te primească, aici în şcoala noastră  
să zici că te cheamă întâi Sântion şi numai după aia Ion, 
că la noi, aici, întâi e numele de familie, aşa se strigă 
elevii: mă, Ionescule, Popescule şi tot aşa. La voi, aco-
lo, de ce-i  altfel?

-Că domnul învăţător ne-a spus că limba noastră 
e de origine latină, adică vine de la strămoşii romani şi 
că prenumele este înaintea numelui.

-Mă, ţâcă, să nu faci tu pe deşteptu cu mine! Io-
te, domle, cine ne învaţă

pe noi să vorbim româneşte! Şi am să-ţi mai 
spun o vorbă: aici, între olteni să faci bine să nu faci pe 
fi roscosu. Dacă vrei să-ţi meargă plugu, cum se zice, e 
mai bine să te dai prost.  Şi să-ţi mai zic ceva: să bagi 
bine la cap, să te aştepţi să primeşti bătaie de la cei mai 
mari, fără să te plângi, că aici la noi bătaia e pe primu 
loc. Fiecare pedagog bate altfel: Tatomir bate cu nuiaua 
de fi er, Popescu-Fux cu băţul de bambus, Petcu dă pal-
me, iar subdirectorul, Ciobanu, bate cu o cârjă. Da cel 
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mai rău bat „căţeii”domnului subdirector. 
Mai ales, să te fereşti de  Vâjulan şi de Spahiu! Unu-i 
cu nume de bandit, celălalt cu nume de turc. Pe ei îi 
pune domnu  subdirector să bată copiii, pentru disci-
plină, zice dumnealui. Aşa că mâncare îi căpăta, cât-îi 
căpăta, da bătaie, sigur. Mai auzit?  Acuma eu ţi-am zis 
de toate alea, nu ca să te speriu, da ca să ştii ce te aş-
teaptă… Vezi că  rămâi singur aici şi să nu faci gălăgie, 
că mă duc să sun ieşirea de la ore. 

 -Portarul luă din cuiul de lângă ceas un clopo-
ţel ce i se păru copilului prea mic faţă de clădirea cea  
mare şi de necuprins de aici din  cabina de la poartă. 
Cu paşi mici şi nesiguri, acesta făcu un marş în faţa 
şcolii, de la nord spre sud, sunând la intervale regulate, 
anemic şi prea puţin convingător, după cum i se păru 
viitorului elev.  Invăţătorul Bologa pătrunse în holul 
principal al şcolii, după ce bătu cu grijă  la două uşi 
grele.. Cea exterioară, jumătate lemn masiv de stejar, 
jumătate sticlă, era prevăzută şi cu o reţea metalică 
proaspăt vopsită în negru, sugerând a fi  poarta unui 
internat  deosebit de aspru. Cea de a doua uşă, ce în-
chidea holul, i se păru mai puţin severă şi se îndreptă 
spre cea de a treia,vopsită în alb, pe care o tablă aurită 
anunţa: „Director”. Cu sfi ala deprinsă în faţa uşilor de 
„silenţium” de la şcolile blăjene, învăţătorul bătu în uşa 
directorială, dar numai după ultimul sunet al clopoţelu-
lui ce anunţa ieşirea de la orele de curs, pentru a fi  sigur 
că directorul ar fi  reintrat în biroul său.

- Intră, i se răspunse destul de energic, ceea ce 
i se păru mai puţin potrivit cu persoana minusculă, 
din spatele unui birou mult prea mare şi care lăsa să 
se vadă numai bustul slăbuţ şi capul cu părul nins al 
bătrânului director al şcolii.

- Vă salut, cu tot respectul, domnule director şi 
vă rog să-mi permiteţi să mă prezint: sunt învăţătorul 
Bologa şi vin din judeţul Turda, aducând la şcoala ce 
cu onoare conduceţi, un elev bursier, aşa cum specifi că 
ordinul onoratului Minister al Educaţiei Naţionale, pe 
care vă rog să-mi permiteţi să vi-l prezint.

-Bun venit, domnule coleg şi mă bucur că ai 
ajuns, în sfârşit! Am primit şi noi înştiinţarea de la Mi-
nister. Suntem deci în temă, numai văzând că trec două 
săptămâni de la începerea anului şcolar eram gata, 
chiar în consiliul profesoral de astăzi, să completăm 
locul rămas liber cu un candidat de la examenul de ad-
mitere. Ca să zic aşa, ai adus copilul în ultima clipă. 
Tot e bine! Dar ia spune, unde ai absolvit şcoala de 
învăţători, că modul în care te-ai prezentat învederează 
tradiţionala educaţie ardelenească?

-Sunt absolvent al Şcolii Normale de învăţători 
din Blaj, domnule director.

- Ah, da, vestitele şcoli blăjene! Eu sunt direc-
torul Ştefan Mihăilescu, constructorul acestei clădiri a 
Şcolii Normale „Spiru Haret”, pe care abia am termi-
nat-o… Şi ce crezi că-mi doresc, continuă directorul, 
după o scurtă pauză? O şcoală de prestigiu, care să fi e 
la înălţimea celorlalte Şcoli Normale din ţară, cât mai 
bine organizată şi disciplinată. Vorba marelui pedagog 
Comenius: „Şcoala fără disciplină e ca moara fără 
apă”. Aşa că începând din acest an am  introdus unifor-
me noi,  sobre, inspirate din uniformele marilor colegii 
militare, cu nasturi metalici strălucitori, încât un coleg 
ce se vrea mai umanist decât ar trebui, profesorul de 
fi losofi e Isac, m-a şi criticat pentru „spiritul militarist” 
pe care l-ar sugera.. Vei vedea şi dumneata, dacă vei 
trece prin şcoală. Chiar m-ar interesa părerea unui das-
căl venit de la vestita „Şcoală Ardeleană”.

-Vă mulţumesc, domnule director, pentru în-
crederea acordată. Sunt şi interesat pentru viitoarea 
uniformă a elevului adus de mine, pentru că a venit în 
costumul său ţărănesc din Munţii Apuseni.

-Domnule coleg, te invităm dar să  asişti la Con-
siliul profesoral  pe care l-am anunţat deja colegilor 
mei, în care, printre altele, vom hotărî  şi asupra soar-
tei elevului pe care l-ai adus. De vei fi  întrebat, vei da 
lămuririle necesare şi vei justifi ca întârzierea. Sperăm 
că hotărârea va fi  favorabilă. Aceasta, şi în perspectiva 
evenimentelor ce vor avea loc aici, la Târgu-Jiu, dar şi 
în şcoala noastră, cu ocazia vizitei Prim-Ministru şi a 
Doamnei Tătărescu, cei care ne-au ajutat să terminăm 
clădirea şi să începem cursurile în condiţii  mai bune 
faţă de anii anteriori. Şi aşa cum ştii, din ordinul pe 
care îl ai în mână, bursa pe care Ministerul o acordă 
elevului din Ardeal, poartă numele: „Bursa Aretia Tă-
tărescu”.

Directorul deschise  şedinţa corpului profesoral, 
anunţând că se va lua în discuţie completarea  locului 
rămas liber în clasa întâi, cel de al 40-lea.

-Da, domnule director, se grăbi să ia cuvântul 

profesorul de religie, Ion Popescu. Pe primul loc, între 
cei respinşi la admitere se afl ă Popescu Sebastian, nu 
că e nepotul meu, dar părinţii au şi venit să-l înscrie pe 
copil. Sunt aici şi aşteaptă hotărârea noastră.

-Ce te bagi aşa, înaintea directorului, domnule 
coleg, îl apostrofă profesorul de limba română, Dumi-
trescu-Basu. Unde crezi că materia dumitale, religia, e 
prima în catalog, chiar şi înaintea limbii române?

-Da, religia este prima şi cea mai importantă, să 
se ştie, ripostă cel vizat.

-S-o crezi mata, dacă nu pricepi în ce lume tră-
im în acest secol, al XX-lea, interveni profesorul de 
matematică Daimaca. „Mundus regunt numeri”, de la 
Pitagora până astăzi,  aşa că  prima disciplină ar trebui 
să fi e matematica.

-Numai că a intervenit ceva, reluă directorul 
fără să dea importanţă acestei dispute colegiale. Voi da 
citire ordinului Ministerului Educaţiei, prin care acest 
loc este atribuit, prin bursă de stat, unui copil din Mun-
ţii Apuseni. Învăţătorul  care l-a adus este aici şi l-am 
invitat, în calitate de coleg şi oaspete al nostru să asiste 
la acest Consiliu profesoral şi să dea eventuale explica-
ţii pentru întârziere. Domnule învăţător Bologa, vă rog 
să luaţi loc, i se adresă directorul Mihăilescu.

- A, Bologa, ca în Pădurea spânzuraţilor, a lui 
Rebreanu, ţinu să remarce profesorul de limba română.

-Am să dau citire respectivului Ordin al Minis-
terului Educaţiei, reluă directorul. Aşa, numărul, nu-l 
mai citesc, din 14 septembrie 1937: „Vă facem cunos-
cut că se aprobă înscrierea în clasa întâi de la Şcoa-
la Normală de Învăţători din Târgu Jiu, ca bursier de 
stat, a elevului Sântion Ion, din comuna Şchiopi, jude-
ţul Turda-Arieş. Bursa constă în suportarea de către 
Minister a tuturor taxelor de şcolarizare şi internat, pe 
durata celor opt ani de studii în învăţământul pedago-
gic, în condiţiile în care elevul va promova fi ecare an, 
fără corijenţă. Pentru reglementările fi nanciare vă veţi 
adresa Direcţiei generale de contabilitate”. Semnează 
directorul general al Învăţământului Normal-primar, 
Al.Stănescu.

-Cum, fără examen de admitere, se repezi, iarăşi 
profesorul de religie?

-In ordin nu se precizează, reluă cu calm direc-
torul, dar domnul învăţător ne poate da unele lămuriri.

-Domnule director, domnilor profesori, interve-
ni timid cel vizat, mă simt onorat că mă afl u aici, prin-
tre dumneavoastră, spuse învăţătorul, ridicându-se de 
pe scaun. Pot să vă spun că elevul a susţinut şi promo-
vat examenul de admitere la Liceul „Regele Ferdinad” 
din Turda, dar din cauza taxelor şcolare mari, părinţii 
au fost nevoiţi să-l retragă, întrucât au mijloace mate-
riale mai mult decât modeste. Eu cunoscând  sârguinţa 
şi dorinţa de a învăţa a acestui copil, cu o mare capaci-
tate de asimilare, mi-am zis că ar fi  păcat să nu urmeze 
cursuri liceale. Aşa se face că m-am dus la Prefectura 
judeţului Turda, apoi la Minister, unde am afl at de ini-
ţiativa doamnei Aretia Tătărescu de a se acorda bur-
se elevilor săraci, din acele regiuni ale ţării, unde este 

lipsă de învăţători. Eu, de exemplu, funcţionez într-o 
şcoală de sat cu un efectiv de 120 de elevi înscrişi  în 
cele şapte clase de învăţământ general. Într-o singură 
sala de clasă, dimineaţa lucrez cu  6o-70 de elevi din 
clasele I-IV, iar după amiază cu clasele V-VII.

-Absolut impresionant, domnilor, interveni şi 
medicul şcolii, doctorul Hasnaş. Da, satele şi cătunele 
din cele mai defavorizate locuri  din ţară au nevoie  ur-
gentă de învăţători.

-In această situaţie, luă cuvântul profesorul de 
istorie Ion Manolescu, eu ca diriginte al clasei întâi, 
propun să admitem înscriere ambilor copii, să-l împă-
căm şi pe colegul Popescu, şi pe părinţii celui de al 41-
lea elev, în fond eu sunt cel ce va lucra cu această clasă.

-Nici n-am putea face altfel, interveni directorul, 
ordinul Ministerului fi ind foarte  clar, iar propunerea 
colegului Manolescu  o găsesc  binevenită şi Consiliul 
poate aproba acest lucru. Acuma, însă, suntem datori 
să ne adunăm eforturile şi să facem faţă evenimente-
lor importante ce vor avea loc curând, în oraş şi  la 
şcoala noastră. In zilele următoare vom avea onoarea 
să fi m vizitaţi chiar de domnul Prim-Ministru, Tătă-
rescu, împreună cu Doamna. După ce vom participa la 
inaugurarea Monumentelor Brâncuşi, a căror realizare, 
se ştie, a fost sprijinită de către domnul Prim-Ministru, 
noi vom da o mare serbare, în Amfi teatrul cel nou ce va 
fi  inaugurat cu această ocazie. Sper că vom fi  onoraţi 
cu prezenţa  la serbare a  înalţilor oaspeţi.

-Ba poate că şi Vodă va veni la Târgu Jiu, se 
entuziasmă instructorul fanfarei „comandantul” Ivan 
Cristovici.  Vă spun eu că şi Maiestatea Sa, Regele, 
va veni la Târgu Jiu, pentru că o ţară care n-are rege, e 
vai de capul ei! Uite, marea noastră Rusie s-a dat dracu 
de când bolşevicii l-au omorât pe ţar. Acuma, eu mă şi 
duc să fac câteva exerciţii de defi lare cu elevii, după 
ce ies de la masă, anunţă acesta la sfârşitul Conferinţei 
profesorale.

 Toate aceste discuţii copilul adus din Ardeal 
le auzea ca prin vis, moţăind pe cufărul său, după ce 
portarul cel milos îl plasase în holul principal al şcolii, 
ascuns între două dulapuri ce mascau o a doua uşă de 
intrare în sala de consiliu.

 După plecarea celui însărcinat cu organizarea 
defi lării, în sala profesorală continuau discuţii aprinse 
legate de  pregătirea  importantei vizite.

-Eu, zice subdirectorul, Ciobanu,  ca membru în 
conducerea Partidului Naţional Liberal, am datoria să 
pregătesc în cele mai bune condiţiuni primirea  domnu-
lui Prim-Ministru , care este şi deputat de Gorj. Se ştie 
că Gorjul este în întregime liberal.

-Ba, pardon, se auzi glasul profund al părinte-
lui  Dănău, profesorul de latină şi pedagogie. Gorjul 
este în primul rând „ţărănist”. Cum să fi e liberal când 
majoritatea locuitorilor sânt ţărani? Are Gorjul indus-
trie şi fabrici? Are doar trei târguri amărâte: Târgu Jiu, 
Târgu Cărbuneşti, Târgu Logreşti. Şi se zice că se va 
face o fabrică de ţigări, la Vădeni, adică o fabrică de 
împachetat fum.

-Numai să nu ajungeţi, domnilor, în mai puţin 
de un deceniu, ca tot dumneavoastră, cei care ziceţi 
astăzi că Gorjul e ba liberal, ba ţărănist, să strigaţi, pe 
străzi: Gorju este comunist!, gândi cu voce tare profe-
sorul Isac.

-Asta, în nici un caz: Gorju va fi  mai întâi le-
gionar!, peroră preotul Tătucu, suplinitor de latină şi 
religie. Astăzi când Europa mărşăluieşte victorios pe 
drumul deschis de Axa Roma-Berlin, noi cei vegheaţi 
de Arhanghelul din cer…

-Ia mai lasă-ne cu Arhanghelul dumitale, i-o tăie 
energic profesorul de matematică, când aici, pe pă-
mânt, legiunea voastră e condusă de un asasin, nici ro-
mân nici creştin. Fă bine să ne slăbeşti, tinere cu acest 
cult al morţii!...

-Mie să nu-mi spuneţi:”tinere”!. Eu sunt părin-
tele Tătucu, absolvent de seminar teologic şi toţi preo-
ţii gorjeni sunt cu noi…

-Ce părinte, la 22 de ani? Că încă n-ai nici bar-
bă. De aceea eşti preot al morţii, în loc să fi i preot al 
vieţii? interveni iarăşi profesorul de fi losofi e.

-Domnilor, să trecem peste aceste ciondăneli 
politice, zice doctorul Hasnaş. Noi avem de crescut şi 
educat aici, în această şcoală 350 de elevi. Cu nebunia 
aceasta în care fascismul a aruncat Europa, nu peste 
mult timp unii dintre aceştia vor fi  sortiţi morţii, într-
un război nimicitor, care bate la uşă. Dar până atunci 
suntem datori să ne gândim la viaţa acestor elevi. Ştiţi 
foarte bine că şcoala nu are apă curentă şi elevii intră 
în sala de mese fără a avea unde să se spele pe mâini. 
La closete, avem doar patru cabine, de tip turcesc, fără 
apă . N-avem o baie. Elevii ar trebuie să facă săptămâ-
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nal baie, dar unde? La baia comunală din parc, se pot 
duce o dată pe lună. Apoi, după baie, fac trei kilometri 
pe jos, până la internat şi vă daţi seama la câte îmbol-
năviri şi epidemii sunt expuşi. Clădirea şcolii încă nu 
este legată la reţeaua electrică. Seara, meditaţia se face 
la lumina petromaxurilor ori unor lămpi cu petrol. Di-
mineaţa, în spălătorul improvizat la etaj, la cele 20 de 
robinete pot intra câte 30-40 de elevi. Deci, se spală în 
6- 7 serii şi numai după ce ei pompează, manual, apa, 
din singurul puţ din curte, de la care se ia apa şi pentru 
bucătărie. Vă spun, cu mâna pe inimă, că nici un medic 
n-ar avea curajul să dea aviz unei colectivităţi şcolare 
în asemenea condiţii în care, în primul rând, luptăm cu 
râia şi cu păduchii. Şi totuşi, trebuie să funcţionăm! Şi 
să folosim ori ce prilej pentru ameliorarea acestei stări 
de lucruri.

-Exact, domnilor colegi, se adresă directorul ce-
lor prezenţi. Mulţumesc domnului doctor că ne-a adus 
cu picioarele pe pământ!

-Vedeţi cu toţii că această mare clădire nu e încă 
terminată şi câte ne-ar mai trebui s-o terminăm! De 
aceea, cu ocazia vizitei Primului-Ministru, poate şi a 
Majestăţii-Sale, dar cu siguranţă a multor personali-
tăţi din Guvern şi de la Academie, cinstindu-l pe acest 
mare sculptor, Constantin Brâncuşi, să ne străduim 
să atragem atenţia asupra şcolii noastre. Iar atribuirea 
acestor burse de stat pentru copii din diferite zone, dar 
şi dintre românii de peste hotare, cred că este un semn 
de apreciere a şcolii noastre şi a menirii ei.

-Aşa e, domnilor, intervine profesorul de limba 
română. Se apreciază că elevii ce ne vin din Ardeal, 
din Bucovina, dar şi cei din Valea Timocului, ori din 
Macedonia, pe care şcoala noastră îi adăposteşte, au 
ocazia să înveţe aici, în inima Olteniei, cea mai curată 
limbă românească, pe care, apoi, o vor duce în locurile 
din care provin, contribuind astfel la unifi care limbii 
române, scrisă ori vorbită. 

-Staţi puţin, domnule coleg, intervine  tânărul 
profesor de muzică, Ovidiu Tănase, să nu  ziceţi că noi, 
ardelenii, numai aici învăţăm să vorbim corect româ-
neşte. Adică eu, care vin din Mărginimea Sibiului, nu 
ştiam româneşte până n-am învăţat de la olteni utiliza-
rea perfectului simplu,  cu „fui, fusei şi…fură”. Păi, vă 
rog să-mi daţi voie să vă amintesc că Şcoala Ardeleană 
a fost aceea care a dat primii scriitori de gramatică şi de 
istorie în limba română!

- Îţi înţeleg mândria, tinere coleg ce porţi nu-
mele unui mare poet latin, intervine împăciuitor profe-
sorul de limba română, Dumitrescu-Basu. Nimeni nu 
contestă  meritele învăţaţilor ardeleni în făurirea limbii 
române moderne. Şi să precizez că limba română s-a 
format şi consolidat în jurul munţilor, atât la nord cât şi 
la sud de lanţul Carpaţilor. Primele tipărituri în limba 
română tot în acest spaţiu au fost: Târgovişte, Râmnic, 
Braşov, Orăştie, Bălgrad.. Acuma, cât priveşte copiii 
ce ne vin din diferite regiuni, evident, toţi vorbesc ace-
eaşi limbă românească, numai că aici, la noi, vor învăţa 
s-o vorbească mai frumos şi mai corect.

 -Profesorul de istorie, Ion Manolescu s-a apro-
piat de învăţătorul din Ardeal.

-Am dorit să vă cunosc şi să afl u de la d-voastră 
unele aspecte ale vieţii din această frumoasă provincie 
românească, revenită nu de  prea mult timp la sânul 
Patriei Mamă. De aceea, vă rog să acceptaţi invitaţia 
de a rămânea încă o zi-două printre noi, având şi ocazia 
să participaţi la serbările anunţate, prilejuite de inau-
gurarea monumentelor Brâncuşi, cel născut în Hobiţa 
Gorjului.

-Accept cu plăcere invitaţia  şi mă bucur să pot 
cunoaşte câte ceva despre  Gorj, vestit prin mari eroi, 
precum Tudor Vladimirescu şi Ecaterina Teodoroiu. 

-Da, Gorjul este cunoscut mai ales datorită celor 
doi eroi pomeniţi, dar de mâine despre acest colţ de 
ţară se va vorbi în lumea întreagă, tocmai datorită aces-
tui moment cultural, de mare semnifi caţie, inaugurarea 
unui complex de monumente pe care acest mare artist, 
stabilit la Paris, le face cadou patriei sale, rosti apăsat 
şi plin de mândrie profesorul de istorie.

- Să sperăm că aşa va fi , interveni şi directorul  
Mihăilescu, dar acum vă rugăm să luaţi parte cu noi la 
o agapă colegială, o mică gustare, aici în sala de mese a 
şcolii, în care copilul ce l-aţi adus va fi  hrănit în cei opt 
ani de Şcoală Normală. L-am însărcinat pe pedagogul 
Petcu să-l ia în primire, să-i arate dormitorul şi clasa în 
care va învăţa.

-Vin şi eu cu d-voastră, domnule pedagog, se 
oferi învăţătorul, că ştiu unde l-am lăsat pe copil şi să 
vi-l dau în primire, ca să zic aşa.

- Cred că l-am văzut în holul şcolii, spuse pe-
dagogul, dormitând pe un cufăr cam mare pentru el. 
Acolo l-au găsit, iar când l-au trezit, nici nu ştia unde 
se afl ă.

-Ştiţi, domnu portar şi un elev mai mare m-au 
ajutat să vin aici, că la poartă au venit mulţi părinţi şi 
nu mai era loc, motivă noul elev rostul lui în faţa sălii 
profesorale.

-De acuma, lăsaţi-l în seama mea,domnule învă-
ţător, se oferi pedagogul. Îl duc să-l instalez în dormi-
torul clasei lui. Chemă doi elevi mai mari, care prinse-
ră de cufăr, şi urcară la etaj, în cel mai mare dormitor, 
pe care scria:”Sala de recepţie”.

-Mă, cine-i şeful de dormitor? întrebă energic 
pedagogul.

-Eu, elevul Dogaru V.Vasile! răspunde prompt 
un elev în uniformă.

-Da de ce stai tu cu chipiul pe cap? Eşti cumva 
gata de drum?

-Că ne aşteaptă, jos, domnul comandat, să fa-
cem exerciţii de defi lare.

-Bine, bine, dar mai întâi să-i dai un pat liber 
noului vostru coleg, venit tocmai din Ardeal!

-Eşti colegul venit din Ardeal? îl întrebă apropi-
indu-se un alt elev, tot în uniformă. Pe mine mă chea-
mă Ungureanu, şi sunt din Târgu Cărbuneşti, dar ai 
mei au venit tot din Ardeal, mai demult, de aceea ni se 
zice nouă „ungureni”. Aşa că ţie să nu-ţi fi e frică aici 
în Gorj, departe de casă! Că vei fi  cu noi, în aceeaşi 
clasă, uite şi cu Vintilă, tot „ungurean” ca şi mine, da 
din Novaci, adică tot urmaş de-al ciobanilor veniţi din 
Ardeal. Dar pe tine cum te cheamă?

-Sântion Ion, îşi spuse noul elev pentru prima 
oară numele, aşa cum îl sfătuise bunul portar.

  A doua zi, duminică, întregul oraş era pregă-
tit de sărbătoare.  O mare de oameni era adunată pe  
platoul din faţa cazărmilor, în mijlocul căruia se înăl-
ţa Marea Coloană din metal ”aurit”... Lângă soclu era 
amenajată tribuna, înţesată de  demnitari şi persoane 
ofi ciale. Cele patru licee din oraş formaseră un careu, 
pe care-l tot ordona comandantul Cristovici. Pe latu-
ra de sud erau elevii de la Normală, pe latura de nord 
elevele de la Liceul industrial, elevii Liceului Tudor 
Vladimirescu şi fetele de la Liceul Ecaterina Teodoro-
iu ocupau celelalte laturi. În faţa elevilor de liceu erau 
aranjaţi  copiii din şcolile primare, cu toţii în frumoase 
costume populare.  Cele două fanfare, cea a regimentu-
lui şi cea a Şcolii Normale, erau în imediata apropiere 
a tribunei.

 Semnalul festivităţilor a fost dat de gornistul 
ce anunţa sosirea prefectului şi a colonelului comandat 
de garnizoană. Fanfarele au intonat Imnul regal, apoi 
toţi elevii au cântat „Cu noi este Dumnezeu”. Un sobor 
de preoţi a ofi ciat Te-Deum-ul, iar episcopul Olteniei a 
sfi nţit monumentul, dezvelit chiar de către prim-minis-
trul Tătărescu. Cuvântările ofi ciale au fost deschise de 
preşedintele Academiei Române, Simion Mehedinţi. 
Distanţa prea mare, mulţimea înghesuită  şi zumzetul 
ce se ridica din rândul şcolarilor, a împiedecat ca fru-
moasele cuvântări să  fi e urmărite cu  mare atenţie.

  La toate acestea s-a adăugat şi dezamăgirea că 
autorul monumentului, pe care el îl  numise „Coloa-
na recunoştinţei fără  de sfârşit”, în amintirea celor ce 
şi-au dat viaţa în Războiul Pentru Întregirea Neamu-
lui, Constantin Brâncuşi, nu era prezent. Nu se ştia de 
ce n-a putut veni de la Paris, unde era stabilit de mult 
timp. N-a venit nici regele, aşa cum se sperase, dar se 
mândreau, toţi, că Prim-ministrul, oltean de-al lor, era 
prezent.

Profesorul Manolescu îl dă deoparte pe invitatul 
său din Ardeal:

- Domnule coleg, până se desfăşoară progra-
mul artistic al şcolarilor, să profi tăm de liniştea de pe 
traseu, de aici, de pe platou şi până la defi leul Jiului, 
pentru a vă împărtăşi din sentimentele mele legate de 
acest moment. Vedeţi, coloana aceasta , de aproape 33 
de metri, izbucneşte parcă spre cer din mulţimea de oa-
meni adunaţi în jurul ei. Ea pare a fi  reluarea în metal a 
stâlpilor de  lemn, ce susţin cerdacul caselor ţărăneşti. 
Strălucirea ce i s-a dat prin poleirea corpurilor rombo-
idale cu foiţă de aur, exprimă, după spusele sculptoru-
lui, recunoştinţa nemărginită a neamului faţă de eroii 
ce s-au jertfi t pentru întregirea naţională.

 -Nobilă intenţie, demnă de a fi  turnată în mar-
moră sau bronz, opinie învăţătorul.

 -Veţi vedea imediat şi lucrările în piatră de Ban-
potoc ale acestui complex  de mare valoare artistică.. 
Dacă privim spre oraş, vedem o nouă stradă, dreaptă 
şi spaţioasă, botezată „Calea Eroilor”, ce porneşte de 
la picioarele Coloanei şi pe axa est-vest, taie oraşul în 
două, perpendicular pe „Calea Victoriei”. La mijlocul 
acesteia, adevărată „Cale sacră”, s-a construit, recent, o 
frumoasă catedrală, biserica „Sfi nţii Apostoli”.Mai de-
parte ea duce până în Grădina publică, unde, la umbra 
unor stejari seculari a fost înălţat un Arc de triumf, din 

marmoră de Ruşchiţa. Datorită stilizării 
şi simbolurilor  încrustate, i se mai zice şi 
„Poarta sărutului” , întrucât pe cei doi stâlpi ce susţin 
arhitrava, în locul efi giilor unor regi sau împăraţi, cum 
ştiam din monumentele romane, sculptorul a tăiat două 
cercuri în interiorul cărora se îngeamănă cele două ju-
mătăţi, ce alcătuiesc întregul. Două segmente identi-
ce, faţă-n faţă, gata să se  unească într-o îmbrăţişare ce 
duce la contopirea întregului, a cercului solar, cea mai 
desăvârşită fi gură geometrică.

 - Dar care au fost intenţiile mărturisite ale auto-
rului, dacă ziceţi că aţi avut norocul să fi ţi în preajma 
lui, în timpul lucrărilor de ridicare a întregului com-
plex monumental?

 -Am avut într-adevăr acest noroc, mărturisi 
emoţionat profesorul de istorie. Numai că-l vedeam 
destul de rar şi atunci când era prezent vorbea mai 
mult cu inginerii ce conduceau lucrările. Comentarii 
despre cea ce se face, şi cu ce intenţii n-am prea auzit 
din partea lui. Prezenţa lui Constantin Brâncuşi la Târ-
gu Jiu în acele zile era, aş zice, serafi că. Parcă ofi cia  un 
sacerdot, aşa cum era îmbrăcat în alb, într-un costum 
simplu, ţărănesc. Personal, mi se părea că văd, coborât 
din istorie, pe însuşi Zamolxis. Cât priveşte denumi-
rea părţilor componente ale acestui neobişnuit com-
plex, nu-mi amintesc să fi  fost vreo decizie din partea 
lui. Doar când a fost amplasată, pe chiar malul Jiului, 
această Masă de piatră, cu cele douăsprezece scaune 
în formă de clepsidră, a pomenit despre masa din casa 
părinţilor săi, din Hobiţa Gorjului, în jurul căreia se 
aduna toată familia, în tăcere, pentru rugăciune. Cei 
prezenţi, copleşiţi au vorbit atunci despre o „ Masă a 
tăcerii”. Iar lângă Arcul de triumf, l-am surprins iarăşi 
zicând; „Pe aici ar fi  trebuit să treacă toţi eroii de la 
Jiu!”

-Acuma, domnule coleg, să ne imaginăm dru-
mul  ca un pelerinaj, de la Masa tăcerii, prin Arcul de 
triumf, pe Calea Eroilor, până la Coloana recunoş-
tinţei de pe platoul pe care tocmai coborâm, întrucât 
îndrăznesc să cred că acesta a fost drumul intenţionat 
de artist: de la adunarea întregii familii în jurul mesei 
părinteşti, rostind în tăcere rugăciunea  înaintea plecă-
rii pe  drumul fără întoarcere, pentru toţi cei ce plecau 
la luptă, ori la luptele duse de generaţii pentru salvarea 
noastră ca neam. Puţini ajungeau să se întoarcă şi să 
treacă prin Arcul de triumf,  cei mai mulţi cu oasele 
risipite pe câmpurile de luptă,  iar alţii  înmormântaţi 
în tainiţele mănăstirilor. Dar, cu toţii, cred eu în sim-
bolistica acestui parcurs, trimiţându-şi sufl etul spre cer 
prin această Columnă, neterminată în partea superioa-
ră, pentru că nesfârşită este recunoştinţa neamului faţă 
de eroi!

 -Dar să ne grăbim acuma spre şcoală, îl îndem-
nă profesorul de istorie pe musafi rul său, să asistăm la 
serbarea pe care elevii noştri au pregătit-o cu această 
ocazie.

-Ţin să vă mulţumesc, domnule profesor, pentru 
această lecţie de istorie, dar şi să-mi exprim încrederea 
că elevul, pe care vi l-am adus, rămâne pe mâini bune 
şi se va bucura de o aleasă educaţie în acest mediu de 
înalt patriotism pe care mi l-aţi oferit, a încercat învă-
ţătorul să-şi exprime mulţumirea pentru ocazia de a fi  
fost în aceste zile la Târgu Jiu. O singură rugăminte 
am a vă face, acum la despărţire: ascultând discuţiile 
pătimaşe din sala profesorală a şcolii, v-aş ruga, pe cât 
posibil, să-l feriţi pe acest copil de anumite infl uenţe 
politice, ca nu cumva să fi e atras de   lozinci,  cântece 
şi uniforme prin care mişcările  extremiste caută să-i 
amăgească pe tineri.Pe scena noului amfi teatru  al şco-
lii corul elevilor, îmbrăcaţi în costume naţionale, aş-
teptau semnalul dirijorului, pentru tradiţionalul „Bine 
aţi venit!” în momentul când ofi cialităţile şi-au făcut 
intrarea. În sala arhiplină cu  profesori, părinţi şi elevi, 
toate privirile erau îndreptate spre înalţii oaspeţi. Cău-
tând să-l identifi ce pe Primul-ministru, bursierul  din 
Ardeal, dorea  s-o vadă pe binefăcătoarea lui , doamna 
Arethia Tătărescu, şi ceru ajutorul unui elev mai mare.

-Cred că-i doamna aceea frumoasă, cu o pă-
lăriuţă cu pene, ce stă lângă  domnul acela sever îm-
brăcat în negru, i s-a spus. Bursierul fu de părere că 
pe  doamna aceea care zâmbeşte atât de frumos,  soţia 
primului-ministru şi binefăcătoarea lui, o va iubi toată 
viaţa, cuprins de entuziasmul general când corul into-
na, puternic şi înălţător: „Dacă-n vreme furtunoasă/ 
Nu ne-am dat noi graiul ţării,/Azi în clipa deşteptării/ 
Cum să-l dăm?”

Valer POPA
(Capitolul I din romanul „Frumoasele Sabi-

ne”, afl at sub tipar)
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,,Deasupra  tuturor gloriilor 
efemere şi a  

deşertăciunilor legate de 
patimile noastre omeneşti,
 un  singur  punct  rămâne  
fi x,  neclătinat  de  nicio 

 catastrofă istorică : geniul”
Mircea Eliade

Există în cultura românească 
o tradiţie enciclopedică 
deschisă de mintea 
atotcuprinzătoare a lui Dimi-

trie Cantemir şi continuând cu Ion Eliade Rădulescu, 
Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Al. Odobescu, Mihai Emi-
nescu, Nicolae Iorga, George Călinescu, Mircea Eli-
ade şi alţii. Orientalistul, folcloristul, eseistul, istoricul 
religiilor, etnologul, nuvelistul, romancierul, memo-
rialistul şi profesorul Mircea Eliade, făcând parte din 
categoria  ,,homo universalis”, este românul cel mai 
cunoscut pe mapamond, în secolul trecut, şi apare în 
toate dicţionarele şi enciclopediile lumii. Fiind atras, 
încă din adolescenţă, de farmecul operei eminesciene, 
începând cu anul apariţiei romanului ,,Maitreyi”, 1933, 
Mircea Eliade consacră geniului eminescian o serie de 
recenzii, articole comemorative, eseuri, aceasta devine 
o preocupare  constantă pe tot parcursul vieţii. Studiile 
sale nu au un caracter apologetic şi constituie o dovadă 
a cunoaşterii în profunzime a operei marelui artist.

Este meritul lui Mircea Handoca, un recunos-
cut editor al operei lui Mircea Eliade, de a înmănun-
chea scrierile despre Eminescu în cartea ,,Mircea Eli-
ade despre Eminescu şi Hasdeu”, Junimea, Iaşi, 1987. 
Relatări despre Eminescu se regăsesc şi în studiile ace-
luiaşi autor despre Hasdeu, Iorga  sau Pârvan.

După cum afi rmă Mircea Handoca, în ,,Prefa-
ţă” la cartea mai sus- pomenită, referiri la Eminescu le 
întâlnim în însemnările de început ale lui Mircea Elia-
de, ,,însă pentru prima oară refl ectează temeinic asupra 
structurii lui de tip enciclopedist în toamna anului 1926, 
când îl pune alături de Dimitrie Cantemir, B.P.Hasdeu 
şi Nicolae Iorga”.

,,Ediţia lui Eminescu” este primul articol dedi-
cat exclusiv marelui poet şi este publicat în ,,Cuvântul, 
an IX (1933), octombrie, 28. Este vorba despre monu-
mentala ediţie a ,,Poeziilor” lui M. Eminescu, apăru-
tă la Editura ,,Cultura naţională” , director Al.Rosetti 
, realizată de profesorul Constantin Botez, o carte ,, 
magnifi că, de aproape şase sute de pagini, neverosimil 
de occidentală, somptuoasă şi totuşi sobră, erudită’’. 
Cel dintâi ,,corpus eminescian” (Ş.Cioculescu). Auto-
rul pune accent pe rolul notelor şi variantelor copiate 
de pe manuscrisele poetului, prezentate în ultimele trei 
sute de pagini, evidenţiază însemnătatea acestora în 
redescoperirea lui Eminescu prin cercetarea laborato-
rului poetic de creaţie. Ne ajută să înţelegem mai bine 
care sunt instrumentele de lucru şi izvoarele de inspi-
raţie, prin această ediţie au fost îndreptate unele greşeli 
din opera eminesciană şi se deschide calea unor stu-
dii şi exegeze, a unei monografi i critice asupra operei 
eminesciene(George Călinescu, T.Vianu, monumentala 
ediţie Perpessicius).

Următorul studiu, ,,Momentul Eminescu”, este 
publicat în ,,Viaţa literară” , an X (1935), nr.3, august-
septembrie. În concepţia lui Mircea Eliade, cercetarea 
critică, erudită asupra operei eminesciene, prin studii-
le lui Tudor Vianu, Murăraşu, George Călinescu, Per-
pessicius, Barbu Lăzăreanu şi Lecca Morariu ia locul 
miturilor, legendelor, admiraţiei naive şi simplismului 
didactic. 

Interpretarea nu este apologetică şi nici elegia-
că. După opinia savantului  şi literatului Mircea Eliade, 
Eminescu este mai presus de orice mituri şi legende 
create în jurul numelui său, iar, prin cercetarea operei 
sale, geniul nu are nimic de pierdut, dimpotrivă, ,,creş-
te”.

,,Asta-i o teorie care-i greu de înţeles...” este 
un articol publicat în ,,Universul literar”, an 48 (1939), 
iunie 10. Când Eminescu prezintă lectura nuvelei ,,Săr-
manul Dionis”, la Junimea, şi este întrebat de Vasile 
Pogor dacă eroul Dionis visează sau e treaz, acesta îi 
răspunde calm, indiferent şi oarecum fl egmatic: ,,As-
ta-i o teorie greu de înţeles...”. Desigur că prin acest 
răspuns, Eminescu îi are în vedere pe toţi cei care ma-
nifestă opacitate faţă de opera sa şi este conştient de 
valoarea sa în raport cu mediocritatea unora dintre con-
temporanii lui.

În 1939, Mircea Eliade publică eseul ,,Insula 
lui Euthanasius”, în ,,Revista Fundaţiilor Regale”, an 
VI, iulie, nr.7, retipărit în volumul,,Insula lui Euthana-
sius”, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucu-
reşti, 1943.

Eseistul reproduce un citat de la începutul capi-
tolului al III-lea din ,,Cezara”, scrisoarea bătrânului si-
hastru, pe care îl comentează, ajungând la concluzia că 
este ,,cea mai desăvârşită viziune paradisiacă din lite-
ratura română”. Pe tot cuprinsul eseului, Mircea Eliade 
face referiri cu caracter laudativ la pertinentele obser-
vaţii ale lui George Călinescu, în volumul al V-lea din 
,,Opera lui Mihai Eminescu”, privind valoarea edenică 
a insulei, frecvenţa atât a insulelor, cât şi a mediilor 
oceanice, a elementului acvatic, în proză şi poezie, im-
portanţa elementelor cosmogonice, încărcătura mitică 
a acestora şi posibilele surse indianiste folosite de poet. 
Insula şi acvaticul sunt 
laitmotive în opera eminesciană. Mircea Eliade face o 
analiză profundă asupra magiei şi ambivalenţei insulei 
lui Euthanasius (,,beatitudinea vieţii,dar şi a morţii fru-
moase”), asupra înrudirii cu poeţii romantici, nu prin 
,,infl uenţe”, ci prin ,,experienţa şi metafi zica” lor co-
mună. Insula, spune Mircea Eliade, simbolizează ma-
nifestarea, Creaţia, şi aparţine insulelor transcendente. 
Amita Bhose, în studiul de literatură comparată, ,,Emi-
nescu şi India”, Editura Junimea, Iaşi, 1978, se rapor-
tează la interpretarea eliadistă privind apropierea dintre 
,,Insula lui Euthanasius”  şi insulele transcendente in-
diene. Autoarea precizează că ,,împlinirea dragostei, în 
sânul naturii, pe care o găsim în Cezara” ne aminteşte 
de pădurea din ,,Sakuntala”. În fi nalul importantului 
eseu, Mircea Eliade menţionează că, având în vedere 
vocaţia fi losofi că a lui Mihai Eminescu şi descendenţa 
sa romantică, metafi zica şi simbolurile, prezente în cre-
aţia oricărui mare poet, fi ind ecumenice, prin urmare, 
admise metafi ziceşte, joacă un rol important în explica-
rea operei eminesciene.

 În eseul ,,Latina gintă e regina” Camoens şi 
Eminescu, publicat în ,,Vremea”, an XVI(1943), mai 
9, nr.697, după ce face o temeinică examinare a parti-
cularităţilor ,,geniului latin” în raport cu germanismul 
(confesiune metafi zică), anglo-saxonismul(empirism), 
Occidentul(acţiune),  Orientul(contemplare), venind cu 
ideea că trăsăturile caracteristice ale acestora nu sunt 
sufi ciente, că geniul unei rase, cultura,, nu sunt monoli-
tice, ci polarizate, conchide că ,,latinitatea se manifestă 
ca cea mai bogată şi posedând o posibilitate nelimitată 
de a se renova, de a se întrece pe sine însăşi şi de a 
renaşte din propria ei cenuşă”. Cei doi poeţi ai latini-
tăţii, Camoens, portughez, şi Eminescu sunt o ilustrare 
a aserţiunii de mai sus. Paralela dintre cei doi poeţi are 
menirea să prezinte cu pregnanţă contribuţia adusă de 
ei la îmbogăţirea ,,geniului latin” . Marele merit al lui 
Camoens este de a spori universul estetic contemporan, 
,,gloriosul Atlantic şi mările orientale” devenind obiect 
de contemplare estetică, de a marca începutul exotis-
mului în literatura universală. Mihai Eminescu, ,,unul 
dintre cele mai mari genii lirice ale latinităţii”, este, 
precum Camoens, ,,cuceritor de lumi noi”, contribuie 
la îmbogăţirea geniului latin cu o noutate geografi că, 
Dacia, şi cu noi mituri. Dacismul apare ca un spaţiu 
al latinităţii. Mircea Eliade face referiri la ,,Rugăciu-
nea unui dac” , ,,Luceafărul” , ,,Scrisoarea I”, ,,Doină” 
, ,,Glossă”. Eseistul precizează: ,,Pesimismul lui Emi-
nescu îşi are originea într-o viziune tragică a existenţei, 
dar această viziune e sobră, demnă, virilă şi se recu-
noaşte într-însa resemnarea calmă a dacilor şi dispreţul 
pentru moarte şi pentru suferinţele lor”. În concluzie, se 
adeveresc versurile lui Vasile Alecsandri:

                        ,,Latina gintă e regină
                          În ale lumii ginte mari”
Un alt eseu este ,,Eminescu, poetul neamului 

român”, publicat în portugheză, Lisabona, septembrie, 
1942. Mircea Eliade prezintă, în prima parte a studiu-
lui, principalele momente din viaţa lui Mihai Emi-
nescu. Caietele sale cu manuscrise ce însumează aproa-
pe douăzeci de mii de pagini, susţine autorul, dovedesc 
preocuparea şi curiozitatea fără limită de a asimila 
,,totalitatea cunoaşterii umane”. După opinia sa, Emi-
nescu este creatorul limbii române literare moderne şi 
teoreticianul naţionalismului român, prin naţionalism 
înţelegând de fapt patriotism. Eminescu produce o re-
voluţie în lirica românească şi deschide drumuri spre o 
nouă orientare în poezia ce va urma. În continuare, sa-
vantul face unele refl ecţii asupra poeziei eminesciene: 
sentimentul tragic al vieţii, singurătatea,,populată de 
himere şi iluzii”(,,Glossă”); dorinţa de a-şi regăsi, prin 
moarte, adevărata sa familie cosmică(apele, munţii, 
astrele, pădurile), în ,,Mai am un singur dor”;dorinţa 
de reintegrare în materia vie a Cosmosului(,,Cezara”); 
apel la suferinţă şi la repausul etern şi concepţia tragi-
că  asupra creaţiei(,,Scrisoarea I”);Eminescu, ,,patriot 
fanatic”(Scrisoarea III”). Ultima parte a eseului este 
consacrată poemului,,Luceafărul”, care, în opinia sa, 
poate fi  comparat cu ,,oricare din capodoperele literare 
universale”.

,,Scriind ,,Luceafă-
rul”, precizează Mircea Elia-
de, Eminescu a schiţat cea mai 
bună autobiografi e pe care un 
poet ar putea s-o prezinte sie 
însuşi şi lumii întregi”.

,,Eminescu - sau des-
pre absolut” este un studiu 
scris în decembrie, 1963, mai 
degrabă o recenzie, deşi depă-
şeşte dimensiunile unei astfel 
de compoziţii cu caracter pu-
blicistic, asupra cărţii ,,Mihai 
Eminescu o dell Abssoluto”, scrisă de Rosa del Con-
te, profesoară de literatura română la Universitatea din 
Roma, în 1963.

Ab initio, Mircea Eliade ţine să precizeze că 
este ,,cea mai vastă monografi e închinată, într-o limbă 
străină, lui Mihai Eminescu”. ,,Este o operă densă, bo-
gată(487 de pagini in 4), îndrăzneaţă”. Autorul scoate 
în evidenţă faptul că Rosa del Conte are meritul de a 
scrie o carte despre Eminescu, bazată pe o documen-
taţie completă, ţinând seama de ediţia monumentală a 
lui Perpessicius, în care sunt prezentate toate variantele 
însoţite de anumite note. Mircea Eliade prezintă cu mi-
nuţie structura  cărţii cu cele două părţi ale sale. După 
enumerarea tuturor temelor lirice din opera eminescia-
nă, prezentate pe larg de Rosa del Conte, Mircea Eliade 
elogiază stăruinţa şi meticulozitatea  cu care tratează 
unele probleme de fi losofi e şi gnoză, cu referire înde-
osebi la tema timpului şi a eternităţii, a Demiurgului 
şi a Cosmogoniei. După Mircea Eliade, Eminescu este 
,,cel mai cultivat poet al secolului, singurul care poate 
fi  alăturat de Goethe”. Autoarea situează în centrul uni-
versului poetic eminescian tema cosmogonică îmbinată 
cu motivul Magului care ,,izbuteşte să domine timpul şi 
distinge o bivalenţă a timpului: un timp vital ce coinci-
de cu timpul cosmic şi un timp muritor, al uzurii, al îm-
bătrânirii şi morţii”. Se adevereşte proverbul românesc: 
,,Ceasul umblă, loveşte, dar vremea stă, vremuieşte”, 
care, în interpretarea lui Mircea Vulcănescu, reprezintă 
,,deosebirea între durata istorică(curgerea dramatică: 
ceasul loveşte)şi timpul cosmic, care stă,vremuieşte, 
pentru că este circular”.

Analizând cu multă agerime,, Povestea ma-
gului călător în stele”, demonstrează că, în imaginaţia 
poetului, Magul, încarnare a Profetului sau chiar a De-
miurgului, reuşeşte să învingă şi să stăpânească timpul.

În continuare, Mircea Eliade analizează partea 
a II-a a monografi ei cu titlul,,Aspecte ale artei şi ale lim-
bajului eminescian”, în care Rosa del Conte evidenţia-
ză sensibilitatea cromatică, muzicalitatea eminesciană, 
substratul autohton al culturii lui Eminescu. Recenzen-
tul accentuează faptul că Rosa del Conte, spre deosebi-
re de majoritatea criticilor şi istoricilor literari români 
preocupaţi să identifi ce infl uenţe occidentale, are în 
vedere formaţia culturală autohtonă a lui Eminescu: 
spiritualitatea ortodoxă şi arhaică românească(bogate 
colecţii de cărţi vechi şi manuscrise româneşti) şi fol-
clorul poetic românesc.

În concluzie, Mircea Eliade menţionează: 
,,Cartea aceasta deschide atâtea noi perspective în in-
terpretarea lui Eminescu, încât se cere recitită şi medi-
tată pe îndelete. Geniul lui Eminescu se revelează încă 
şi mai excepţional decât îl cunoşteam până acum”.

Ultimul articol despre Eminescu, cu 
titlul,,Deasupra tuturor gloriilor efemere...” apare în 
,,Revista de istorie şi teorie literară”, Bucureşti, an 
XXXIII(1985), iulie-septembrie. Ideea care se desprin-
de din acest articol, ca un corolar, este că neamurile 
supravieţuiesc prin valorile spirituale, prin creaţiile ge-
niilor şi nicio catastrofă naturală sau istorică nu poate 
să le distrugă. ,,Deasupra tuturor gloriilor efemere şi 
deşertăciunilor legate de patimile noastre omeneşti, un 
singur punct rămâne fi x, neclătinat de nicio catastrofă 
istorică: geniul”.

,,Orice s-ar întâmpla în destinul românesc......
nu va putea şterge ,,Luceafărul” lui Eminescu din min-
tea şi sufl etul românilor”. Prin Eminescu, afi rmă Mir-
cea Eliade, neamul românesc,,şi-a asigurat dreptul la 
nemurire”. ,,Şi cât timp va exista, undeva pe lume, un 
singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea 
neamului nostru va fi  salvată”. Aceeaşi idee au susţi-
nut-o şi unii dintre înaintaşii lui Mircea Eliade, Tudor 
Vianu şi George Călinescu.

Prin urmare, savantul şi literatul, Mircea Eli-
ade(1907-1986), el însuşi un geniu, a fost unul din 
admiratorii constanţi ai marelui artist, demonstrând o 
profundă cunoaştere a operei poetului naţional, Mihai 
Eminescu.

Constantin E. UNGUREANU

UN GENIU DESPRE ALT GENIUUN GENIU DESPRE ALT GENIU
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Pentru copilul de treisprezece ani care 
eram, primul dezastru pe  care l-am re-
simţit cu acuitatea neagră, sufocantă a 
unei pierderi iremediabile, a fost clipa 
când – în toamna lui 1941 – aşezat pe 
lada căruţii, lângă tata, s-au deschis 
porţile cele mari şi-am ieşit, într-un 
fel pentru totdeauna, din veşnicia lu-
mii ţărăneşti în care trăisem. Părăsind 
bătătura, ce mi se păruse mereu un 
univers intangibil, intram într-o altă 
viaţă. Devenisem elev de liceu şi ple-
cam la oraş. Tulburarea din clipa ace-
ea îmi sporea şi din pricina războiului 
care începuse, asociindu-şi confuza şi 
paradoxala adiere a unei aripi a mor-
ţii, stare de spirit funest-liricizantă ce 
avea să mă urmărească în linişte vreme 
îndelungată. Ieşind cu căruţa în drum, 
odată cu mine, dar spre un alt impre-
vizibil capăt al lumii, o apucau ţăranii 
concentraţi, chemaţi pe front. Bodo-
gănind, zâmbind crispat, pierzându-şi, 
parcă, siguranţa lor luciferică de trudi-
tori ai pământului, duceau pe umăr, ori 
pe câte un arac subţire, cufere butucă-
noase de lemn. În spatele lor, plânse, 
cu mâna la gură, veneau să-i petreacă 
muierile pe care unii tocmai le iubise-
ră, poate pentru ultima oară. Pe când 
plecam, fi ecare spre o altă zare, Dum-
nezeu ştie unde, în spatele nostru, har-
nice, lacome, clopotele bisericii înce-
peau să bată, năucind pacea satului cu 
jelirea primilor pieriţi pe front. 

Impunătoarea clădire a Lice-
ului „Tudor Vladimirescu”, spre care 
mă îndreptam, avea să devină disponi-
bilă pentru elevi abia peste câţiva ani. 
Deocamdată se transformase în spital 
militar, gemând de numărul imens al 
răniţilor ce nu mai conteneau să so-
sească.
 După o perioadă incertă şi 
chinuitoare de acomodare cu mediul 
citadin, fi e el şi provincial, m-am pus 
cu burta pe carte. Primele patru clase 
de liceu am fost în mod constant un 
elev model, mereu premiant. Apoi, 
mai ales din clasa a şasea, am decăzut 
brusc, spectaculos, năucindu-mi fami-
lia şi prietenii. Şcoala propriu zisă, cu 
materiile ei, au devenit pentru mine 
un calvar, un corp străin şi ostil, abia 
reuşind – în ultimii trei ani – să trec 
dintr-o clasă în alta. Simţeam jena ce-
lor din preajmă în faţa prăbuşirii mele 
şcolare şi câteodată, ruşinat, copleşit 

de remuşcări, mă blestemam în gând. 
Ştiam că soclul de elev model, sclipi-
tor, se dărâmase iremediabil. Nu mai 
era nimic de făcut. Undeva, la graniţa 
dintre conştient şi subconştient, perce-
peam vag cum se  aşezase un diavol 
ce-mi şoptea cu nefi rească şi antino-
mică voce angelică să nu-mi pese de 
nimic şi de nimeni ... Ce mi se întâm-
plase ? ...
 Nimic altceva decât că, proba-
bil mai devreme decât ar fi  fost de aş-
teptat, se declanşase în fi inţa mea o is-
tovitoare, o devorantă implozie a unei 
căutări şi defi niri a sinelui. Am început 
să simt cum creşte înlăuntru, cum se 
instalează forţa unei libertăţi, a unei 
independenţe uimitoare pe care şi as-
tăzi, la bătrâneţe, nu prea ştiu cum să o 
defi nesc cu precizie. Era secretul meu 
cel mai adânc, pe care îl disimulam cu 
grijă spre a nu-l trăda. Era un absolut 
pe care-l resimţeam ca atare, conştien-
tizând treptat faptul că dacă ceva se va 
constitui drept tărie morală în făptura 
mea, tocmai absolutul acestei libertăţi 
va fi .
 Oricât de alunecoasă, de recal-
citrantă în faţa defi nirilor precise, în ce 
consta, totuşi, conţinutul, fondul aces-
tei stări ce-mi constituia marele secret 
? În reverberarea, asemeni orbitoarelor 
luminiscenţe, a unei subiectivităţi atât 
de intense, încât uneori mi se părea că 
din calea ei dispare chiar propriu-mi 
trup. O subiectivitate în incinta căreia 
– măcar asta pot să disting acum cu o 
fragilă precizie – îşi trăiau fratern jo-
cul, înteţindu-se reciproc, trei impul-
suri, hai să le zic ! ... hămesite: o ardoa-
re meditativă continuă, epuizantă, do-
rind în fi ecare clipă să transform totul 
în abstracţii, în esenţe limită; această 
obsesivă disponibilitate de a concep-
tualiza până în pânzele albe orice, se 
îngemăna, aproape de identifi care, cu 
nevoia de a absorbi realitatea banalu-
lui cotidian, lumea, către puterea fără 
nume a reveriei, stare din care – con-
comitent cu nevoia de a scrie fi losofi e 
– s-a născut direct, la fel de timpuriu 
şi aceea de a scrie literatură.  Reverie 
nu în sensul distanţării contemplative, 
pasive faţă de realitatea înconjurătoare 
ci, dimpotrivă, a unei – să spun astfel – 
„ingurgitări” centimetru cu centimetru 
a ei, un soi de înfometare elefantiasis, 
ce trecea lumea, obligatoriu, prin fi l-
trul visului, metamorfozându-i contu-
rurile; în fi ne – dar nu în ultimul rând 
– cel de al treilea impuls al subiectivi-
tăţii ce mă stăpânea era acuta însetare, 
cu care probabil mă născusem, a unui 
permanent contact cu natura, ceva în 
genul unui al doilea oxigen fără de 
care simţeam că nu pot să trăiesc. Pu-
terea implozivă a acelei independenţe 
interioare, ce mă făcea să simt că încep 
să fi u eu însumi, constituia, în defi ni-
tiv, corolarul tuturor acestor impulsuri 
îngemănate.
 Spre a da, cât de cât, satisfac-
ţie acestei complicate şi nespectacu-
loase tensiuni implozive, m-am trezit 
– începând de pe la şaptesprezece ani – 
cu o nevoie nestăpânită, obsesivă, de a 
scrie. Un gen de însetare analitică fără 

metodă, fără scop precis. O pură nece-
sitate în trei direcţii, care – mai târziu, 
mult mai târziu – aveam să constat că 
s-au „fi xat” drept constante ale preo-
cupărilor de-alungul întregii vieţi: în 
primul rând, cum parţial am şi amintit, 
gustul pentru abstracţia fi losofi că; în al 
doilea rând, de fapt o particularizare a 
primei înclinaţii – ce avea să devină 
cu timpul dominantă – încercarea de a 
contura repere de ordin conceptual pe 
marginea a tot ce intra în raza contac-
telor mele dinspre artă, dinspre estetic 
în general, fără să ştiu încă ce este es-
tetica, ce este critica, ori teoria despre 
artă; în al treilea rând, o chinuitoare 
„presiune” de a scrie literatură. 

Şi scrisul l-am început, în fapt, 
tocmai cu această a treia ipostază. În ce 
fel ? În 1944, Regele Mihai, un tânăr 
frumos şi dolofan, se refugiase la Do-
briţa, la un pas de loc de satul meu na-
tal, Bâltişoara. Nu am reuşit niciodată 
să-l văd, însă muierile trăncăneau toată 
ziua pe linie că l-au văzut pe „regile”, 
că se fâţâie cu trăsura Albuleştilor prin 
sate, că stă de vorbă cu ţăranii, le mai 
dă câte un creiţar, îi bate pe umăr şi 
se uită, hoţomanul, după fete şi muie-
rile ochioase, ale căror bărbaţi trăgeau 
cu tunurile pe front ... De ! Tulburat şi 
deopotrivă sedus de atâta – cum să zic 
? – supleţe poporanistă a tânărului su-
veran, m-am trezit prin 1945 că scriu o 
povestire scurtă, în tonalitate mucalită, 
despre relaţiile admirative ale regelui 
cu ţăranii noştri gorjeni. Şi fără să ezit, 
am scris apoi pe curat prima-mi „ope-
ră” literară şi am trimis manuscrisul, 
prin poştă, la revista Albina. Potolin-
du-mi-se ardoarea în legătură cu atare 
subiect, n-am urmărit soarta respec-
tivei povestiri. Apoi, după câţiva ani, 
când regele a intrat cu totul în disgraţia 
comuniştilor, m-a apucat spaima că, 
dacă povestirea mea s-o fi  publicat, am 
să dau socoteală pentru „activitatea” 
mea de „regalist”. N-am avut nicioda-
tă răgazul necesar să răsfoiesc Albina 
acelor ani, să afl u dacă întâia-mi scri-
ere a fost sau nu publicată. Şi-mi pare 
nespus de rău că nu ştiu.
 În anii aceia ai timpuriei cău-
tări a sinelui, modul în care m-am lă-
sat pradă meditării fi losofi ce nu a fost 
deloc unul rece, stăpânit, cu aplombul 
rigorii pe care-l presupune ipostaza de 
cercetător profesionist. O tentativă de 
conceptualizare, cumva în stilul unei 
reverberări impresioniste, trăind abs-
tracţia fi losofi că nu doar prin delibe-
rarea raţiunii ci cu înfi orarea fi inţei în 
întregul ei. Încercând să abstractizez, 
să esenţializez tot ce-mi intra în raza 
privirii, mă trezeam „victima” unui 
copleşitor vulcan subiectiv, invizibil 
la suprafaţa gesturilor exterioare, vul-
canul acesta constituind, în fond, gla-
sul independenţei, al libertăţii pe care 
o trăiam. Era, la urma urmei, religia 
mea.
 În acest context interior l-am 
descoperit, prin 1948, pe Schopenhau-
er. Mi-a căzut în mână volumaşul Via-
ţa, amorul, moartea, în una din nenu-
măratele ediţii ale traducerii lui Const. 
Pestreanu. La cei optsprezece ani pe 

care-i aveam în clipa aceea, contactul 
cu fi losofi a lui Arthur Schopenhauer a 
avut semnifi caţia unei revelaţii devas-
tatoare. Geta, elevă la Liceul „Ecateri-
na Teodoroiu”, pe care o cunoscusem 
de curând, idila noastră tinerească 
transformându-se de la început într-un 
sentiment profund, trebuia să suporte 
destul de des – până ce deveneam de-
plasat, aproape ridicol – obsesivele-mi 
jubilaţii schopenhaueriene. Textele fi -
losofului german mă copleşiseră, ca şi 
cum o mare revelaţie a universului s-ar 
fi  revărsat în sufl etul meu. După ani, 
când am dobândit acel „tic” al rigorii 
profesioniste, m-am întors adesea asu-
pra ansamblului operei lui Schopenha-
uer. Însă niciodată n-am mai regăsit în 
el ecourile pe care le trăisem la înce-
puturile tinereţii. Devenise un gânditor 
pentru care n-am mai avut preferinţe 
speciale.
 Ce mă impresionase, atunci, 
atât de total, în ideaţia schopenhaue-
riană? O trăsătură paradoxală: capaci-
tatea gânditorului german de a asocia 
concepte şi semnifi caţii ale lor, ca în 
clipa următoare, cu indiscutabil talent, 
să le antinomizeze miraculos. Mă fas-
cina forţa epică a lui Schopenhauer de 
a reliefa, de a descrie uriaşa încărcătu-
ră a acelui absolut tutelator constituit 
din voinţa de a trăi. Cine ştie ce era 
acest factotum, în substanţa lui, numit 
voinţă? Nu era deloc clar. Dar demiur-
gul acestui concept poseda disponibi-
litatea expresivă de a descrie dinami-
ca variată a cotidianului ca izvorând 
din burta monumentalei şi deopotrivă 
enigmaticei voinţe. Ca deîndată să te 
trezeşti şi fermecat şi năucit că pofti-
ciosul şi vigurosul cotidian este nean-
tizat, el nefi ind altceva decât manifes-
tarea unui ce imanent al misterioasei 
voinţe. Care părea că îmbrăţişează şi 
fulgerător distanţează poli opuşi: de 
o parte magnifi ca însetare a vieţii, de 
cealaltă îngroparea ei în nimic, fi ind 
doar expresia a altceva de necuprins 
şi tutelator. Acest tip de gândire mă 
tulbura prin aura unei suferinţe fără 
motiv, ce răzbătea cu insinuantă fi neţe 
dintr-o atare tentativă antinomizatoare. 
Şi mai era, cred, ceva. Cum totdeau-
na – încă din adolescenţă – am sim-
ţit că sunt capabil de o voinţă tenace, 
constantă şi efi cientă nu numai în ea 
însăşi ci şi în calitate de temperant al 
pornirilor fi inţei mele de a fugi de sub 
escortă către mirifi ca voce a unui li-
rism funest, ei bine, ceva din conceptul 
schopenhauerian al voinţei impresiona 
voinţa-mi individuală. Fireşte, abso-
lutul metafi zic al voinţei gânditorului 
german este cu totul altceva decât te-
restra, familiara şi vulnerabila voinţă, 
ca trăsătură componentă a unei conşti-
inţe individuale. Am perceput această 
diferenţă principială încă de atunci. Cu 
toate acestea, o stare de spirit cu mult 
mai puternică decât capacitatea de a 
conştientiza pomenita diferenţă, mă 
îndemna să cred şi să simt că modes-
ta voinţă individuală a celui ce eram 
se poate, cât de cât, fortifi ca la umbra 
absolutului voinţei schopenhaueriene. 
Fie oricât de falsă tentativa sensibiliza-
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1* Capitol din volumul în manuscris: Zâmbet tras pe roată. Memoriile unui cercetător.
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toare a unei asemenea asocieri, am rămas 
până astăzi cu convingerea că – formativ, educaţi-
onal – resursele propriei mele voinţe şi-au adăugat 
atunci un spor, un mic spor smuls din insinuanta fi -
losofi e a acelui gânditor.
 Pe fondul şi sub imboldul tuturor acestor 
stări, am început să scriu. Încercam să-mi lămuresc 
şi mai ales să-mi sistematizez gândurile. Aveam un 
splendid caiet cu coperţi tari, de un albastru intens 
şi pur. Era gros ca o carte, avea câteva sute de fi le. 
Mi-l adusese fratele meu Gheorghe de pe front. Spu-
nea că-l luase dintr-o librărie din Odesa, cele câteva 
rechizite fi ind singura lui „captură” de război. Din 
pricina frumuseţii lui aparte, care avea, parcă, ceva 
din seducţia unui obiect dintr-un muzeu de artă, păs-
trasem acel caiet câţiva ani în şir, neîndurându-mă 
să-l întinez cu banalele teme şcolare, ce nu-mi mai 
spuneau nimic. Apoi, de prin 1948, dar mai ales în 
cursul anului 1949 – în ultima clasă de liceu – am 
început să încredinţez acelui caiet, ferit de ochii alto-
ra, ardoarea mea meditativă. Era – îmi amintesc – un 
veritabil jurnal de idei, redactat cu spontaneitate şi 
libertate, totale. Cu jocul, cu jubilaţiunea unui prea-
plin subiectiv pe care nu-l puteam, cât de cât, stăpâni 
decât scriind. Nu ştiam şi nu-mi puneam problema 
ce este un „jurnal de idei”, ca gen de scriitură, dar 
asta era.
 Ce cuprindea, în fapt, acest mărturisitor 
compensator ? Comentarii eseistice – uneori analize 
minuţioase – pe marginea unor lecturi, căci citeam 
mult, continuu, din domeniul fi losofi ei, al teoriei şi 
criticii literare, al beletristicii. Şi mai notam acolo 
primele-mi însăilări fi losofi ce „originale”, libere de 
orice infl uenţe, o credeam eu. Tot ce cuprindea acel 
caiet albastru, la care ţineam enorm şi pe care-l pă-
zeam cu grijă, ferindu-l de curiozitatea oricui, era 
jocul, dar nu joaca, unui spirit însetat de o tainică şi 
reverberantă libertate interioară ce tocmai o apuca, 
fără întoarcere, pe atât de întortocheatele şi sedu-
cătoarele cărări ale fi losofi ei. Îl comentam acolo pe 
Schopenhauer, câte ceva din Kant, pe Maiorescu, pe 
Lovinescu, pe Sadoveanu, pe Şolohov. Gândurile pe 
care le exprimam – probabil, nu odată, fragil şi naiv 
– aveau o tonalitate constant abstractă şi deopotrivă 
admirativă.
 Fiind în 1949, începuse să se audă peste 
tot scrâşnetul urii reducţioniste. Vânarea prin toate 
cotloanele a „reacţionarilor” avea în ea ceva dintr-o 
haită înfometată. Încă de prin 1947 ne trezeam oda-
tă, de două ori pe an, când nu te aşteptai, că intră 
în clasă, peste profesori, câte doi, trei inşi, în civil. 
Toţi aveau pălării negre şi haine de piele, parcă erau 
traşi la indigo. Şopteau câteva cuvinte profesorului 
care era atunci la oră, îl invitau politicos să-şi vadă 
de treabă, apoi tipii aceia se aşezau tăcuţi în bănci, 
lângă noi, elevii şi începeau să purice ore în şir, răs-
foindu-le, maculatoarele, caietele, manualele. Ce 
căutau ? „Reacţionari”, duşmani de clasă, opozanţi 
ai Uniunii Sovietice, „marea noastră eliberatoare”, 
adepţi ai „putredei” ideologii imperialiste, regalişti. 
Clamoarea stalinistă, în numele comunismului, ce 
va să vină, al naşterii unui „om nou” ce o să dărâ-
me din temelii orice orânduire bazată pe exploatare, 
exprima un soi de exaltare mistică, parcă porţiuni 
întregi din păcătosul glob pământesc stăteau gata să 
dea buzna în mirifi cul belşug al raiului ... Ei da, însă 
până una, alta, trebuia să se dea la cap în dreapta şi 
în stânga ... Dărâmatul, ura, suspiciunea – astea erau 
paradigmele comportamentale la ordinea zilei. Nu 
puţini dintre elevii liceului şi le însuşiseră cu entuzi-
asm. Peste ani, unii colegi de atunci aveau să devină 
activişti cu nefaste puteri de decizie.
 Spre lauda profesorilor noştri – mă gândesc 
la cei cărora le-am fost elev la Liceul „Tudor Vladi-
mirescu” – nu-mi amintesc ca vreunul să se fi  com-
promis, lăsându-se pradă acestor excese constrângă-
toare, proletaromaniei dictatoriale. Dimpotrivă, unii 
dintre ei, riscându-şi pielea, continuau să ne înveţe 
carte cu desăvârşită onestitate profesională, etalân-
du-şi libertatea opiniilor, fără să se lase nici infl uen-
ţaţi, nici intimidaţi de neantizările proletcultiste ce 
începuseră să facă ravagii. Am rămas, în această pri-
vinţă, cu o nestinsă admiraţie pentru profesorul de 
română, Mircea Pârvulescu, pentru cel de fi losofi e, 
Constantin Fortunescu, şi pentru cel de istorie, Ma-
nolescu. Toţi trei au fost intelectuali de rasă, dascăli 

de talie universitară, profunzi, riguroşi şi nuanţaţi, 
cu putere de persuasiune ideatică. Dacă în primele 
patru clase de liceu am învăţat temeinic, cu plăcere, 
gramatica limbii române, datorită profesorului The-
odor Gâlcescu, în ultimii trei ani am fost impresio-
nat şi parţial infl uenţat de Mircea Pârvulescu în ce 
priveşte percepţia şi analiza ideilor literare.
 Cum spre sfârşitul liceului devenisem un 
elev mediocru – frecventând şcoala numai pentru că 
ştiam că trebuie să termin ce începusem, spre a putea 
merge mai departe – nu m-am remarcat niciodată la 
orele lui Pârvulescu. Nici nu observase că exist, deşi 
literatura începuse să fi e şi a rămas pentru totdeauna 
o constantă a preocupărilor mele. Nu litera didactică 
a lecţiilor lui mă interesa – pe care, îndeobşte, elevii 
o respectă spre a lua note bune – ci acel nimb al unei 
nuanţări analitice originale şi penetrante, ce-mi ră-
mânea mai totdeauna după ce mă chinuiam să învăţ 
lecţia. Era ceva ciudat şi aproape de neînţeles. Reţi-
neam, probabil, mai mult decât oricare dintre colegii 
mei din esenţa originalităţii şi profunzimii ideatice 
a acelui profesor, dar când mă scotea la lecţie eram 
anost şi luam note de doi bani. Şi mai era ceva: pro-
fesorul Mircea Pârvulescu, siluetă distinsă, discretă, 
cu coama şi mustaţa de un argintiu pur, era un ins 
distant, rece, dispreţuitor, de care mi se părea im-
posibil să te apropii afectiv. Fusese legionar, păţise 
multe, zăcuse – şi avea să mai zacă – prin puşcă-
rii, încât, peste fi rea distantă, omul se înrăise şi mai 
mult. Cu subiectivitatea mea atât de tensionată, re-
verberantă, în permanentă şi ascunsă stare de agita-
ţie, tonalitatea dispreţuitoare a personalităţii acestui 
profesor îmi repugna. De aceea n-am făcut niciodată 
nici cel mai neînsemnat gest pentru a mă apropia de 
el. Mă seducea exclusiv nimbul ştiinţei sale în ale 
literaturii. Drept care, în caietul albastru, cea mai 
mare parte dintre notaţiile cu privire la Maiorescu 
constituia un comentariu infl uenţat de magistralele 
expuneri ale profesorului Mircea Pârvulescu pe care 
îl şi citam, efectiv, de câteva ori.
 Tot ce conţinea acea tinerească şi albastră 
sonată a abstractizării – care mă defi nea medita-
tiv – rămânea integral înafara tribulaţiilor urii şi a 
dogmatismului rebarbativ ce spintecau epoca, parcă 
m-aş fi  afl at, singur, pe altă planetă. Nu făceam pe 
disidentul gălăgios şi plin de ifose. Eram conştient 
de ce se întâmplă în jur, simţeam puterea urii, mă 
înfi ora neantizarea valorilor, vedeam cum ceea ce mi 
se păruse veşnic crapă şi piere, mă înspăimântam în 
tăcere, dar în caietul albastru cu nimb de sonată, nu 
scriam absolut nimic din toate astea. Ci doar ceea 
ce-mi dicta acea luciferică şi atât de adâncă inde-
pendenţă interioară pe care o trăiam, căutându-mi 
propria-mi zare.
 În primăvara lui 1949, cu două, trei luni îna-
inte de bacalaureat, aveam să pierd pentru totdeauna 
caietul albastru, visându-l o vreme, când, chinuit, 
reuşeam să adorm. Îl visam mereu în ipostaza unei 
viori minuscule care în loc de sunete iradia ceva în 
genul luminiscenţei licuriciului. Mica vioară lumi-
noasă răsărea brusc, de undeva din văzduh şi se aşe-
za lin, clătinându-se ca un fulg, totdeauna în vârful 
unui arac vechi din grădina noastră de zarzavat de la 
ţară. Mă cruceam de fi ecare dată, când mă trezeam, 
de certitudinea mea absolută, ştiind că visasem ca-
ietul dar el mi se arăta sub chipul unei viori. De ce 
aşa ? Poate pentru că în perioada aceea cântam eu 
însumi, de câţiva ani buni, la vioară ?
 În atât de numeroasa noastră familie ţără-
nească aveam doi fraţi învăţători, Constantin şi Vasi-
le, care, prin obligativitatea profesiunii lor, cântau la 
vioară. În special Constantin cânta frumos, pătimaş 
şi elevat. Cu viorile lor, când a unuia, când a celui-
lalt, întâmplător, pe apucate, am învăţat şi eu să cânt. 
Singur, fără nici un fel de pregătire. Când Constan-
tin, care era cu mult mai mare şi decât mine şi decât 
Vasile, şi-a dat seama că, lăutăreşte, aproape aş fi  pu-
tut pretinde să intru într-un taraf, mi-a cumpărat vi-
oară, începând să-l preocupe gândul de a întreprinde 
ceva să iau lecţii specializate. Proiectul fratelui meu 
a început, într-adevăr, la un moment dat, să se înfăp-
tuiască. În clasa a doua de liceu, fi ind la internat, am 
început să iau lecţii de vioară, chiar cu administra-
torul internatului – Grüllmeyer – un neamţ îndesat, 
roşu ca racul, excesiv de nervos, care era şi şeful 
orchestrei liceului nostru. Lecţiile mi le plătea frate-
le meu. Dar curând el avea să plece pe front, a căzut 

prizonier, neamţul ţipa cam tare la mine, mă atingea 
cu arcuşul peste degete când greşeam solfegiile şi 
până la urmă totul s-a dus de râpă. Tot lăutar am ră-
mas fi indcă vioara n-am părăsit-o ani în şir, până am 
plecat la facultate. Fiindcă nu aveam cutia originală 
a instrumentului, tata mi-a comandat la un tâmplar 
din sat, o cutie frumos fasonată de scândură subţire. 
Semăna cu un sicriu de copil. Sicriaşul acela, ce-mi 
adăpostea vioara, de care simţeam că nu mă mai pot 
lipsi, l-am purtat neîncetat între bagajele obligatorii 
de licean. Nu cumva din pricina acestei viori reale, se 
producea acea ciudată substituire din vis a caietului 
albastru ? Nu aveam să ştiu niciodată cu precizie ...
 Dar cum se face că mă lovise în plin nenoro-
cirea, pierzând caietul ?
 Aveam în clasă un coleg, băiat de preot, care, 
ca şi mine, citea mult. Avea bani şi toată ziua cumpăra 
cărţi. Era brunet şi şleampăt, uşor aplecat de spate ca 
toţi tinerii ce cresc prea repede. Nu eram cine ştie ce 
prieteni. Ne înţelegeam, totuşi, bine mai ales fi indcă 
T.G. îmi împrumuta, fără fasoane, din maldărul lui de 
cărţi să citesc. Şedeam adesea la o parolă, schimbând 
idei. Aşa se face că, încălcând severul meu consemn 
interior, m-a pus diavolul şi i-am mărturisit existenţa 
caietului albastru. Ce mi-o fi  venit ? Îmi ascundeam 
cu atâta grijă şi pudoare cărarea defi nirii proprii, în-
cât mi se păruse imposibilă divulgarea impulsurilor 
interioare. Şi iată că totuşi o făcusem ... T.G. a ciulit 
urechea şi mieros, insinuant, a început să mă preseze 
să-i dau caietul albastru... „De ce să nu admire şi altul 
ideile tale ?” – îmi zice el cu o rugătoare interogaţie 
... După repetate ezitări i l-am dat, precizând cu ră-
ceală şi privind ţintă băiatul acela – în care, se vede, 
aveam încredere – că îi împrumut caietul pentru o zi, 
doar o singură zi. Dar a trecut ziua, au trecut două, 
apoi încă vreo trei, patru. Îmi amintesc că într-o după 
amiază, când am ieşit în stradă de la ore, i-am înfi pt 
mâna în piept şi l-am lipit de –un zid: „Dă-mi caietul, 
că-ţi sparg capul!” S-a îngălbenit şi după o clipă de 
muţenie a îngăimat: „Nu-l mai am !...” Am îngheţat 
... „Cum nu-l mai ai ?...”
 Spăşit, mi-a îndrugat o poveste cusută cu aţă 
albă. Cum venise pe la el unul, Ţilivea, îl ştiam şi eu, 
era un ins exaltat, alunecos, iscoditor, cu o gură mare 
ce avea colţurile mult ridicate, ca un vulpoi ce a pri-
vit îndelung o bucată de caşcaval atârnată undeva, ei 
bine – îndruga colegul meu de clasă – individul acela 
îl vizita din când în când, erau niţel prieteni şi „nu 
ştiu, doamne, cum se face ! A văzut caietul pe masă, 
l-a răsfoit şi pur şi simplu n-a vrut să mi-l mai dea. A 
zbierat la mine şi mi-a zis că suntem amândoi, tu şi 
eu, nişte nenorociţi de reacţionari, c-o să ne facă şi-o 
să ne dreagă”... Şi smucindu-se indignat din mâna 
mea, T.G. s-a făcut că-i dau lacrimile ...
 Nu l-am crezut niciodată. Pur şi simplu mă 
trădase. Dăduse de bună voie caietul acelui ins, care 
era activist pe la raionul U.T.M. (Uniunea Tineretului 
Muncitor), utece-ul de mai târziu. Am şi astăzi bănu-
iala că preacuviosul fi u de preot era un turnător ce mă 
momise cu bună ştiinţă.
 Dezastrul era total. Activistul acela cu mutră 
de vulpoi înfometat, punând mâna pe caietul albastru 
şi crezând că a descoperit un periculos duşman al dic-
taturii proletariatului în plină constituire, a dat fuga 
la raion şi a predat obiectul fulminant lui Dănescu, 
primul secretar al organizaţiei proletare de tineret.
 Foarte curând, într-o recreaţie, m-am trezit 
chemat la cabinetul profesorului Fortunescu care era 
director sau director adjunct, nu mai ştiu. Oricum, 
unul din directorii Liceului „Tudor Vladimirescu”. 
Mă cunoştea bine. Chiar dacă mă afl am în acea etapă 
când materiile şcolare fuseseră împinse în umbră de 
tumultul independenţei mele interioare, la orele de 
fi losofi e ale lui Fortunescu răspundeam cu un limbaj 
conceptual ce se detaşa de al celorlalţi colegi. Remar-
case asta, fără să-mi aducă vreodată elogii. Nu-i stă-
tea în fi re să perie elevii şi – director fi ind – nu putea 
să dea o pildă rea, lăudând un şcolar atât de indolent 
la majoritatea materiilor. La el eram un elev bun şi-
mi dădea cinstit note mari.
 Când am intrat în cabinetul său, se plimba 
încoace şi încolo neliniştit. S-a oprit apoi locului şi 
m-a fi xat câteva clipe în tăcere ... Eu, încremenisem... 
Calm, aproape şoptit, dar cu un reproş ce m-a izbit 
în moalele capului, m-a întrebat: „Ce-ai făcut, mă, 
băiatule ? Te cheamă imediat, chiar acum, Dănescu, 
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primul secretar de la tineret. Mi-a zis la telefon că 
liceul nostru plesneşte de reacţionari ca tine. Cum e 
posibil ? ... Ia spune, ce-ai făcut ? ...” I-am povestit, 
fără să ascund nimic, abia îngăimând cuvintele din 
pricina unei spaime înecăcioase ce m-a năpădit din-
tr-odată şi pe care n-o mai simţisem nicicând.
 Am plecat deîndată la raion. Nu-l văzusem 
niciodată până atunci pe Dănescu, habar n-aveam 
cine este. Când am intrat în biroul lui, stătea de vor-
bă cu un ins elegant, scundac, ce se afl a, pare-se, pe 
picior de plecare, cu pălăria pe cap şi cu o geantă 
mare, roşie în mână, burduşită de cine ştie ce bro-
şuri şi instrucţiuni. Brusc, au încetat conversaţia şi 
s-au întors spre mine. Dănescu, primul secretar al 
raionului, era un tip înalt, subţire, niţel palid, cu ochi 
albaştri, foarte limpezi. Dacă n-ar fi  fost îmbrăcat în 
salopetă muncitorească – la modă pe atunci în lu-
mea activiştilor – ai fi  zis că e mai degrabă un actor 
de efect, ce joacă în clipa aceea un rol. Căci avea, 
într-adevăr, o indicibilă alură de actor conştient de 
sine. Când s-a mişcat, venind spre mine în biroul 
prea mare, cu aspect de hală, avea în gesturi o len-
toare impresionantă, calculată şi totuşi fi rească, cum 
văzusem că se mişcă făptura lui Stalin prin jurnalele 
cinematografi ce, ce invadaseră ecranele. Să fi  deve-
nit, cumva o modă a timpului până şi păşitul cotidian 
al „părintelui popoarelor”? ... Cu un dispreţ stăpânit, 
aproape jovial, când a deschis gura, mi-am dat sea-
ma că e uşor peltic ... Îi stătea bine ...
 Şi a început ceremonia rechizitoriului, sus-
ţinută exclusiv de Dănescu, celălalt privindu-mă fi x, 
fără aplomb, parcă indiferent şi obosit de nu ştiu ce 
alergătură ... „Partidul şi statul nostru proletar fac 
peste puteri eforturi să construiască o societate nouă, 
să educe un tineret devotat, după cea mai înaltă con-
cepţie despre lume, iar dumneata” – ia uite, domnu-
le, că nu mă tutuieşte! – „ce faci? În loc să-ţi vezi 
de treabă, şcolăreşte, că vă bate la uşă bacaloriatu 
şi te pomeneşti că vrei să dai şi la facultate, te-ai 
apucat să-ţi însuşeşti pe ascuns şi apoi să mai şi răs-
pândeşti printre colegi, ideologia putredă a imperia-
lismului, concepţii idealiste şi reacţionare. Ia uite la 
el, mucosu !” – şi a scos din sertarul biroului caietul 
meu albastru, răsfoindu-l la nişte semne pe care le 
pusese acolo ... „Filosofi  germani nenorociţi, care 
răspândesc pesimismul când viaţa noastră cea nouă 
plesneşte de optimism, Scopenauer, ... ăăă ... Kant 
... burghezo-moşierul idealist Maiorescu, şi ia uite, 
legionarul de Pârvulescu, care văd că vă predă după 
capul lui ... Cu concepţiile astea te educi, dumneata 
? ... Hâm ?! ... Hai, spune ! ... Bagă-ţi minţile-n cap, 
mai ai timp să te laşi de reacţionarisme, că dacă nu, te 
trimitem unde trebuie ! ... Luaţi, tovarăşe instructor, 
acest document cu dumneavoastră şi duceţi-l acolo 
la Comitetul nostru Central!” – şi Dănescu a întins 
celuilalt caietul albastru, pe care-l vedeam pentru ul-
tima oară. Tot fără să scoată un singur cuvânt, insul 
afl at pe picior de plecare, care – am priceput – era un 
superior venit de la Bucureşti, ce zăbovise doar pen-
tru demonstraţia de devotament şi efi cienţă a unui 
conducător de raion, a îndesat neglijent caietul în 
geanta-i roşie, prea burduşită.
 S-au aşteptat, probabil, să-mi fac nelipsita 
autocritică, bună la vindecarea oricărei gâlci, câteo-
dată de-adreptul miraculoasă. Am realizat o secundă 
că n-ar strica să-mi pun niţică cenuşă în cap. Dar 
n-am fost în stare să scot un sunet. Probabil că am 
avut în momentele acelea pe chip muţenia sticloasă 
şi irepetabilă a unui muribund ...
 M-au lăsat să plec. Am ieşit în stradă, însă 
niciodată nu mi-am putut aminti încotro am apucat-
o.
 Zile în şir, abia respirând, am aşteptat să mă 
ridice securitatea. Dar nu s-a întâmplat nimic. Trep-
tat, cu greu ţinându-mă pe picioare, am început să 
mă calmez.
 Ceva s-a întâmplat, totuşi. În „masa” tinere-
tului studios din  Târgu-Jiu – unde erau trei, patru li-
cee mari, cu tradiţie – şi în rândurile corpului didac-
tic, mi s-a dus buhul de „reacţionar”. Uite, domnule, 
mucosul ăsta are neruşinarea să se arate duşmanul 
noului regim ! ... Deşi, săracul de mine, nu întreprin-
sesem nici un gest ostentativ, declarat, în această pri-
vinţă. Că în sinea mea eram un „reacţionar” sadea în 
raport cu tropotele constrângătoare ce începuseră să 
facă ravagii, e adevărat. Însă gestul respingerii mele 

era strict interiorizat, în măsura în care rănea nimbul 
independenţei ce mă însufl eţea.
 Epitetul infamant de „reacţionar” îşi am-
plifi case – în cazul meu – conotaţiile nu numai din 
pricina caietului albastru ci şi fi indcă, fără motivaţii 
gălăgioase, m-am eschivat constant să mă înscriu în 
U.A.E.R., amplă asociaţie a elevilor din România 
după 23 August 1944, ce avea apoi să se topească 
în înfi inţarea U.T.M.-ului, organizaţie cu caracter 
declarat politic şi mai accentuat „selectivă” sub ra-
portul membrilor ei, din punctul de vedere al obiec-
tivelor luptei de clasă. Dar cel ce fusese înscris în 
U.A.E.R. şi activase acolo, a fost după aceea mai 
uşor primit în U.T.M., chiar dacă avea – din prici-
na cine ştie cărui strămoş, de mult putrezit – niscai 
bube în cap. Ei, da, cum să nu fi u „distins” cu epi-
tetul de „reacţionar” de vreme ce nu intrasem nici 
măcar în U.A.E.R.-ul unde, aproape, spontan, se 
înscrisese toată şcolărimea din ţară, ca într-un sanc-
tuar unde se plămădea ucenicia „omului nou”? Îmi 
amintesc că în cursul anului 1949, cel ce înhăţase 
caietul meu albastru şi-l predase triumfător la raion, 
lui Dănescu, da, da, într-o adunare a tineretului de la 
cinematograful „Căldăruşe”, în imensa sală arhipli-
nă, secătura aceea de Ţilivea, fâţâindu-se pe scenă 
ca un star sufocat de glorie, mă lovise încăodată cu 
sete, revărsându-şi niţel sâsâit, din vârful buzelor, 
mânia proletară împotriva acelui elev inconştient ce 
ne face – nu-i aşa! – de ruşine, propagând concepţii 
fi losofi ce ale burgheziei în descompunere.
 Stupefi at şi înspăimântat, constatam că 
exact când ar fi  trebuit să mă adun şi să fac un pas 
decisiv către o altă etapă a vieţii, împrejurări impre-
vizibile mă ameninţau grav cu marginalizarea totală. 
Singura fi inţă dintre toţi cei ce se afl au în preajmă, 
care nu numai că nu mi-a reproşat absolut nimic, dar 
ţinându-mă, cu un zâmbet, deopotrivă temător şi lu-
minos, de nasture, să nu mă destram, a fost Geta.
 Ciudat mi se pare şi astăzi că în clipele ace-
lea cei ce, fi e voalat, fi e ostentativ, au început să mă 
ocolească, să dea colţul când mă vedeau, să devină 
reticenţi, au fost nu profesorii, ci unii dintre colegii 
de liceu, câţiva chiar prieteni apropiaţi. Se pare că 
oportunismul nu este numai o tentativă de apărare 
conjuncturală în faţa unor împrejurări rele, ci şi un 
soi de „instinct” ce ţâşneşte mult prea de timpuriu 
dintr-o mizerie naturală a fi inţei umane.
 Singurul profesor care m-a abordat atunci 
explicit, după ce fusesem admonestat şi ameninţat 
de Dănescu şi în plină „celebritate” a nefericitului 
meu „reacţionarism”, a fost Manolescu. Fiind pro-
fesor de istorie, i se dăduse în grijă Muzeul „Ştefu-
lescu” ce se afl a în vilişoara austeră, însingurată de 
pe Digul Jiului. Cu maximă discreţie, spre a nu da 
de bănuit securităţii, mi-a dat acolo întâlnire într-o 
după amiază. Nu ştiam ce dorea, însă am intuit, dis-
perat, că trebuie să fi e ceva tot în legătură cu „glo-
ria-mi” de „reacţionar”. Vlăguit şi sătul până în gât, 
m-am pregătit să suport încă un perdaf. N-a fost, 
însă, deloc aşa. Calm, cu delicateţe, cu abia reţinută 
admiraţie, spre a nu şi-o trăda, pentru spiritualitatea 
fragilă a unui elev, profesorul Manolescu mi-a expli-
cat că prietenul său, profesorul Pârvulescu, se afl ă în 
pericol din pricina ideilor pe care i le consemnasem 
– ca mari şi profunde adevăruri – în caietul albastru. 
Şi mă ruga, dacă voi fi  anchetat în mod special în 
legătură cu această chestiune, să o scald şi eu cum 
oi putea ... Din fericire, n-a fost nevoie ... Nu m-a 
mai chemat nimeni. Şi – repet – am început să mă 
calmez.
 Cum se apropia bacalaureatul, m-am apu-
cat serios de învăţat. L-am trecut cu bine, mai re-
cuperând câte ceva din faima şcolărească a celui ce 
fusesem cândva. Nici un profesor din comisie n-a 
încercat să mă înfunde, deşi ştiau toţi ce „poamă” 
eram.
 Toate câte mi se întâmplaseră nu mi-au clin-
tit decizia, treptat cimentată, de a da admiterea la 
fi losofi e. Am părăsit anii de liceu cu un sentiment 
pe care nu-l mai încercasem niciodată, deopotrivă 
nostalgic şi apăsător. Clocoteau în mine, pe aceeaşi 
treaptă şi libertatea şi chinul. Sonata gustului pen-
tru jocul abstractizărilor, pe care, oricât de incert, de 
confuz, o declanşase un proces imploziv al căutării 
sinelui, se lovise în exterior aproape numai de ob-
stacole. Fiindcă înafară de cortegiul suferinţelor ge-

nerat de aventura caietului albastru, mai 
înainte cu vreun an avusesem un alt eşec. Din însem-
nări disparate, strânse pe parcurs, improvizasem un 
mănunchi de comentarii cu obsesia că fac o „carte”, 
hotărât să o ofer deîndată spre publicare. Fireşte, nu 
era deloc o carte ci numai o prea subţire broşurică 
scrisă de mână. Şi cine să ia în seamă „balivernele” 
abstracte ale unui tânăr ce tocmai termina liceul şi 
încă într-un moment când ţara vuia de concreteţea 
drastică a unor răsturnări apocaliptice ? 

Doi oameni m-au ascultat, totuşi, cu aten-
ţie, fără să-şi bată joc de dorinţa de a deveni grabnic 
autorul unei cărţi: fratele meu Vasile, cu trei ani mai 
mare, ce ieşise de curând învăţător şi domnul Berca, 
un inspector în ministerul învăţământului, pe care el 
îl cunoştea. S-au sfătuit amândoi să mă sprijine, să 
mă încurajeze şi – parcă văd – într-o duminecă, eu 
fi ind în vacanţă acasă, la Bâltişoara, inspectorul Ber-
ca ce tocmai venea de undeva, dinspre Valea Mare, a 
trecut pe linie într-o căruţă zgomotoasă, trasă de doi 
cai mărunţei şi roşcaţi. I-am ţinut calea împreună cu 
frate-meu, a oprit omul căruţa şi întinzându-i eu, so-
lemn, „cartea” scrisă de mână spre a o tipări pe-aco-
lo, prin capitală, inspectorul – om mare, de! – mi-a 
răspuns zâmbind binevoitor, m-a felicitat pentru 
„succes”, profeţindu-mi că o să ajung aia şi ailaltă 
... Apoi, a dat bice cailor, pierzându-se în pulberea 
ruralei zări ... Cum a dispărut caietul albastru, aşa 
pierise, mai devreme, în neant – înainte de a se naşte 
cu adevărat – şi prima mea „carte”.

Masa lui BrâncuşiMasa lui Brâncuşi

Din treisprezece câţi eram la Cină
Unu-a plecat şi n-a mai vrut să vină -
Sufl et păros în cuget agurid
Cu noi muiase pâinea într-un blid,
Pătrunsă-n miez şi frântă şi-mpărţită
De-o mână albă, pururi-nfl orită.
Când ghicitoarea printre noi se puse,
Noi o-ncercam şi numai el tăcuse,
Apoi s-a furişat ca un răspuns
La inima-ntrebării neajuns.

*

De ce-a plecat, de vreme ce gustase?
Semnu-ndoielii plânse şi rămase.
La noi desăvârşirea nu se-adapă
Din cercul ştirb şi roata şchioapă.

*

O noapte grea venea de oareunde.
Şi-n jurul mesei joase şi rotunde,
Pe scaune ne-am strâns cu vechiul rost
Şi locul lui, deodată, n-a mai fost.

O noapte grea se cuibări-n unghere.
Ospăţul pietrei devenea tăcere!

VALERIU ANANIA
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EPISOD

Marea îşi achiziţionează stropii
Într-un acronic „tic-tac” al valurilor jucăuşe.

De pe ţărmul uscat, 
Nori pufoşi sculptaţi din alb imaculat 
Îşi iau zborul către răsărit; 
Accentuându-şi strigătele
În ecoul apocaliptic al adâncurilor.
Ce ciudat... 
Abia dacă se mai simte
 Miros proaspăt de vară 
Printre algele înnodate.

A DIFERIT 
Închide ochii!
Simte-mi respiraţia aproape uscată de extaz
Şi spune-ţi rugăciunea de noapte... Ţie însuţi.

Trezeşte-ţi visele!

Pictează-mi cerul încă odată
Şi acoperă-mi lumea cu tăcere...
Aprinde-te!

Respiră-ţi destinul,
Apoi stinge-te cu sete
Şi priveşte-mi chipul ...
Aproape candid.

Simte-mă!
Sunt ceva mai mult decât
Un simplu vânt
De primăvară. 

BALADĂ

Doamne,
Dacă spui că eşti aşa sărac, 
De ce ţi toată noaptea 
Felinarele cerului aprinse?!

GÂND SEZONIER

Parfum autumnal picură
Pe crengile dezgolite.
Tânăra zeiţă uşor păşeşte-n cântecul ploii…

Am adormit de atâta melodicitate. Când m-am tre-
zit,

Curcubeul colora fructele
Dar am obosit să le tot privesc;
Am cules câţiva stropi de înăbuşeală pentru la iar-

nă.
Acum plec
-  trebuie să-mi distilez amintirile.

MATERN

Izvorul îşi leagănă umbra
Plictisită de aceeaşi culoare.

PĂCAT

Dumnezeu ne aştepta,
Iar noi nu mai ajungeam.

Lacomi de versurile vieţii, Am păcătuit:
Am legat timpul în lanţuri
Şi l-am aruncat în mare
- însetată, marea l-a înghiţit pe nerăsuflate.

Acum ne certăm conştiinţa
Şi disperaţi,
Batem la Poarta Raiului.

IDILĂ

După o ploaie inocentă de vise,
Culorile de platină
Se spoiesc de vântul rece.
Le zidesc cu privirea,
Le ador fără nicio dovadă.

Le adun într-o căldură transparentă, Le amestec cu 
restul sentimentelor Ce mi-au mai rămas

Şi le ataşez unei idile.

SUFLET
Îngheţ sub un cer de flăcări.
Plâng de început şi mă bucur de sfârşit.
Jelesc moartea unei frunze
Şi îmi spânzur lacrimile cu un zâmbet cald.

Mi-ar plăcea să şterg cu buretele
Tot ce-mi respiră mintea;
Să-mi arunc sufletul într-o prăpastie
Să văd
Dacă cineva îl va plânge ?

ILUZIE

Simt cum un geam se deschide din nou spre mine
Şi un ciob de amurg se sparge-n ecoul său.

Ascult cum din irisul cerului se naşte o pată;
Luna îşi îmbrăţişează stelele
Şi noaptea urlă a pustiu.

Probabil Dumnezeu şi-a creionat infinitul
Sau poate doar i-a intrat praf in ochi.

VEŞNICIE

Mi-am rătăcit sufletul pe o foaie,
Căci versurile se jucau de-a v-aţi-ascunselea; 
Mi-am otrăvit mintea cu zorii incolori,
Căci ploaia îi ascunsese sub o mantie de venin;
Am desfirat perdeaua de pământ,
Căci gheaţa dormea peste suflete nevinovate;
Am cules lacrimile îngerilor şi le-am cusut în ochii 

mei,
Căci soarele mi le secase pe toate; 
Mi-am ales din ceruri un trecut
Căci speram să-l păstrez o veşnicie.

NINSOARE

Norii îşi scutură aripile
Peste muritori.

DEFICIENŢĂ INTERIOARĂ

S-au rătăcit lumini de vechime
Peste ruinele sufletului meu.
Îl simt pustiu şi laconic; 
Cred de fapt că 
Nici nu-l mai simt.
Dacă m-ai întreba 
Cu ce-am mai rămas 
Dintr-un întreg univers 
De umbre lăuntrice, 
Probabil ţi-ar răspunde 
Nonşalanţa din mine
Că doar cu nişte balade
Împrăştiate în minţile altora.

PROTEST

M-am săturat să trăiesc
Doar pentru a stinge setea ploilor;

Am  hotărât
Să refuz cerului a mă mai naşte.

ÎMPRUMUT

Doamne, 
Tu mi-ai dat cândva o viaţă împrumut 
Şi azi... văd că-mi ceri socoteală
Pentru ea.

Într-adevăr, e puţin uzată, 
Dar o mai poate folosi cineva. 
Eu aş urca chiar azi să ţi-o aduc 
Dar cum,
Când tu nu ai reparat încă
Liftul pentru muritori?!

ROXANA MUNTEANU

ROXANA MUNTEANU (n.24.12.1993, Tg.-Jiu, Capricorn) este elevă în cl. a 
XI-a G, fi lologie, la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. Recentul 
ei debut editorial (cu vol. Printre cuvinte, Ed. Contrafort-Craiova, 2010, 86 p., îngrijit 
de poetul și publicistul Andrei Popete-Pătrașcu) a fost girat, în cadrul Atelierului de 
Poezie ”Manuscrisul de la Târgu-Jiu”, de către Dan Mircea Cipariu, președintele 
Secției de Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala București:

”Căutarea de sine, un sine cât un son identitar, iată cernerea «printre cuvinte» a 

Roxanei Munteanu. Dincolo de verbiaj și de stelele din care însuși Bunul Dumnezeu 
își face hotel, dincolo de o stilistică încă perfectibilă, salut pariul cu zeii pus de Roxana 
Munteanu. Un pariu ca un drum spre eliberarea de efemerități și orgolii.”

Pro domo: Sunt o persoană foarte ambițioasă,  optimistă dar în acelasi timp 
timidă și sensibilă. Mă pot adapta ușor la orice fel de situație  și fac tot ce-mi stă în 
putință pentru a-mi atinge scopurile. Motto-ul meu: „Sunt succese care te înjosesc și 
înfrângeri care te înalță”.
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Pe lista  celor 24 de 
Păsări brâncușiene, alcătu-
ită  de sculptorul însuși în 
1936 cu menționarea pro-
prietarilor, fi gurează cinci 
nume pentru  lucrările inti-
tulate Maiastra,  trei pentru 
cele numite L’Oiseau d’or și 
șaisprezece pentru sculpturi-
le  cu titlul de Oiseau dans 
l’espace. În 1969,  Athena 
Tacha Spear, care a studiat 

cu multă atenție tema respectivă, a actualizat locația 
lucrărilor și a mai adăugat încă   două nume la prima 
categorie și unul  la următoarea. În 2001, a menținut 
numărul inițial.

În Catalogul redefi nit de Victor Crăciun, pu-
blicat la 23 septembrie 2010 în volumul Măiestrele 
și Brâncuși sunt incluse 12 Măiastra, 6 Păsări de 
aur  și 18 Păsări în spațiu sau văzduh. Se adaugă 
gipsurile, desenele și alte lucrări din lemn sau piatră, 
considerându-se că tema Păsării s-a multiplicat în 
peste 50 de opere de artă. Este necesar ca specialiștii 
să verifi ce aceste afi rmații.

***
În revista Portal-Măiastra, nr. 1-2 din 2010, 

am prezentat istoricul Măiastrelor și al Păsărilor de 
aur, pornind de la lista lui Brâncuși și bazându-mă  
pe cataloagele ultimelor retrospective, pe documen-
tele din arhiva artistului și pe publicații recente.

În cele ce urmează mă voi referi la situația 
lucrărilor din Categoria Păsărilor în văzduh, opere 
în care artistul a atins perfecțiunea. 

În listele scrise de mâna artistului, denumi-
rea consacrată este Oiseau dans l’espace. Cataloa-
gele în engleză menționează Bird in space. Pentru 
română nu știm ce a folosit artistul. Între denumirea 
de Pasăre în spațiu și Pasăre în văzduh, optez pentru 
ultima.  

***       
Principalul colecționar al sculpturilor 

brâncușiene, americanul John Quinn, achiziționase 
pe bază de fotografi i încă din 1914 prima Măiastră 
din marmură, iar în 1921 devenise proprietarul unor 
Păsări din bronz și marmură galbenă, din seria Păsă-
rilor de aur. 

În iulie 1921 Quinn l-a vizitat pe artist la Pa-
ris și a fost atras de lucrările din lemn din atelier – 
Coloana fără sfârșit, Adam și Eva. Este interesant că 
Brâncuși a simțit nevoia să plaseze pe Coloană un 
studiu de Pasăre   și să imortalizeze grupul în  Ph. 
469, amintind de monumentele funerare din Loman. 

În septembrie 1923, la o nouă vizită, Quinn a 
văzut ultima formă de Pasăre din marmură, pe care 
a comandat-o. Era de părere că nu poți avea nicio-
dată prea mult din ceva frumos, iar în privința lu-
crărilor lui Brâncuși, oricât de multe ai avea, tot mai 
vrei și altele. La 17 decembrie 1923, Brâncuși anunță 
că a expediat Pasărea, dar a durat mult până a găsit 
soluția pentru suportul lucrării. A trecut de la o su-
prapunere de trei elemente (Ph. 18 ) la un con evazat 
(Ph. 470-2). Dintr-o scrisoare a lui Quinn către Ro-
ché afl ăm că la 20 ianuarie 1924 a primit lucrarea, 
frumos ambalată în trei containere cu paie între ele. 
Prețul a fost de 25000 fr.

Din păcate, colecționarul nu s-a putut bucu-
ra prea mult de frumusețile dobândite, întrucât la 28 
iulie 1924 a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă un 
tezaur cuprinzând și  33 de sculpturi de Brâncuși.

Ultima Pasăre din colecția Quinn a fi gurat în 
1926 în catalogul expoziției Brâncuși de la Galeria 

Brummer ca “26. Bird in Space (marble) 1923”, ilus-
trată cu Ph. 471.  Este vizibilă și într-o fotografi e a 
galeriei din New York, realizată de Yasuo Kuniyoshi. 
A fost achiziționată de Edgar A. Levy cu 1000 $ și 
a stat în colecția acestuia între 1926 și 1940, apoi în 
galeria Pierre Matisse din 1940 până în 1942, când  
a trecut în colecția Samuel A. Marx. După decesul 
lui S. A. Marx în 1964, lucrarea a rămas în colecția 
văduvei sale, Florene May, care s-a recăsătorit cu 
Wolfgang Schoenborn, decedat în 1986. Doamna 
Florene a decedat în 1995, lăsând opera prin testa-
ment Muzeului  Metropolitan din New York. Pe lista 
lui Brâncuși prima notație este “Levy marbre blanc”. 
Lucrarea a fi gurat în marea retrospectivă de la Phila-
delphia din 1995 (cat. nr. 68).

A doua înregistrare din listă este „marbre 
coloré Mrs Here [sic]”. Lucrarea din marmură gal-

benă a fost  expusă la 
Galeriile Wildenstein 
din New York în peri-
oada  26 ianuarie – 17 
februarie 1926, în ca-
drul expoziției de artă 
tri-națională. Brâncuși 
apare aici într-o fo-
tografi e alături de 
operă. Colecționara 
Elizabeth Sage Hare 
a achiziționat-o cu 
2000 $, după ce a pu-
tut-o admirat între 17 
noiembrie și 15 de-
cembrie la expoziția 

Brâncuși de la galeria Brummer din New York (no. 
37, Bird in Space, yellow marble, 1925). La dece-
sul doamnei Hare din 1948, lucrarea a trecut prin 
diverse galerii, ajungând în  1949 la Walter Arens-
berg din Hollywood, pentru 4300 $. Din 1950 poate 
fi  admirată la Philadelphia Museum of Art, în ca-
drul colecției Louise și Walter Arensberg. A fi gurat 
la Retrospectiva din 1995 la nr. cat. 75, cu datarea 
„1923-1924(?)”. Lucrarea este semnată „C Brancu-
si” Se cuvine menționat faptul că  mâna de marmură 
galbenă dăruită lui John Quinn în 1920 cu dedicație, 
a fost ulterior inscripționată de artist “BRANCUSI a 
Mme Hare, NEW York, 1926”, când colecționara a 
achiziționat-o după decesul lui Quinn.

Al treilea nume pe lista lui Brâncuși este  
bronzul Arensberg. Este primul bronz polisat pe 
tema Păsării în văzduh. A fost nr. 5 la Expoziția de 
artă tri-națională de la Galeria Durand-Ruel din Pa-
ris, în 1925, iar în 1926 a fi gurat în expoziția perso-
nală Brâncuși de la Galeriile Wildenstein  ca 1. Bird 
in space (polished bronze). A intrat atunci în colecția 
Arensberg și fi gurează și azi în acea colecție, donată 
Muzeului de Artă din Philadelphia în 1954.  Poartă 
semnătura „C. Brancusi”. La Retrospectiva din 1995 
apare cu nr. cat. 79 și datarea 1924. 

La poziția IV, Brâncuși a alăturat două nume 
– Steichen și Rochild [sic]. Este vorba de bronzul po-
lisat, semnat și datat „BRANCUSI PARIS 1926”, pe 
care l-a cumpărat Edward Steichen cu 600$ și care a 
declanșat procesul cu Vama Statelor Unite, câștigat 
de artist în 1928. Lucrarea a fost expusă în nov.-dec. 
1926 la Galeria Brummer ( nr. 33, Bird in Space (po-
lished bronze) 1925 Collection Edw. J. Steichen) și a 
fost itinerată apoi între 4 și 18 ianuarie 1927 la Arts 
Club din Chicago, unde a fi gurat pe un ax central, 
alături de Maiastra din marmură, de Pasărea de aur 
din bronz și de Coloana fără sfârșit din lemn. Apare 
în fotografi i ale instalației din arhiva Brâncuși. 

A doua lucrare este un bronz polisat, afl at în 
colecția baronului Philippe de Rothschild din 1928.

Urmează pe listă marbre blanc Meyer. Cea 
de a treia marmură pe tema Păsării în văzduh a fost 
realizată de sculptor în 1925. Agnes și Eugene Meyer 
Jr au ales lucrarea la o vizită în atelierul sculptoru-
lui. Soclul l-a cioplit Brâncuși în 1926 la reședința 
comanditarilor din Mount Kisco. Marmura a fi gurat 
între 17 noiembrie și 15 decembrie la expoziția de 
la Galeria Brummer. În catalog apare ca 30. Bird in 
Space (marble) 1925, Collection Eugene Meyer, Jr. 
iar ilustrația este Ph. 63. Soții Meyer au donat lu-
crarea Galeriei Naționale de Artă din Washington în 
1967.

Notația moderne muse din listă se refe-
ră la Muzeul de Artă Modernă din New York, care 
găzduiește un bronz polisat din 1927, donat de un 
anonim în 1934. Lucrarea, achiziționată de Stephen 
C. Clark în 1931, a fi gurat în expoziția Brâncuși de 
la galeria Brummer, din 17 noiembrie 1933 – 13 ia-
nuarie 1934. În catalog apare ca 56. Bird in Space 
(polished bronze) Collection Stephen C. Clark. Ima-
ginea operei a ilustrat coperta revistei Art News din 
18 nov. 1933.

Urmează notația H. Rubinstein, care se refe-
ră la achiziția Helenei Rubinstein din 1932(?). Lu-
crarea din bronz polisat este semnată și datată “C. 
BRANCUSI 1927”. După decesul colecționarei în 
1965, opera a fost cumpărată de soții Schreiber cu 
140 000 $ la 20 aprilie 1966. În 1989, Rita Schreiber 
a donat-o Galeriei Naționale de Artă din Washington, 
în amintirea soțului ei, Taft Schreiber. Lucrarea a fi -
gurat în Retrospectiva din 1995 de la Philadelphia, 
având în catalog nr. 92.

Pe listă mai fi gurează și Olcar. Este vorba 
de maharajahul de Indore, Yeshwant Rao Holkar, 
cel care a cumpărat de la Brâncuși un bronz poli-
sat, inscripționat „C. BRANCUSI PARIS 1931”, 
comandându-i încă două marmure pentru un viitor 
templu. Templul nu s-a realizat, iar maharajahul 
a cedat bronzul în 1943 la divorț soției sale, Peg 
Branyen. Copiii maharajahului, maharani Usha Devi 
și Richard Holkar, au încredințat lucrarea cu titlu de 
împrumut Universității Stanford din California, unde 
s-a afl at în anii 60, până în 1972.  A trecut apoi la 
Fundația Simon Norton din Pasadena, iar în prezent, 
lucrarea se afl ă la Muzeul Simon Norton.  A fi gurat 
la Retrospectiva din 1995 de la Philadelphia, într-o 
reconstrucție a templului visat. În catalog fi gurează 
la nr. 97 și e datat 1927?-31. 

La poziția IX 
din listă apare greșit 
numele Ramesey în 
loc de Rumsey. Este 
vorba de marmura albă 
achiziționată de d-na  
Mary Rumsey, și care 
a fost expusă la Gale-
ria Brummer în 1933-
34, sub nr. 8, ca Bird in 
Space (white marble) 
Project of Bird which, 
when enlarged, will fi ll 
the sky. Collection Mrs. 
C. C. Rumsey. Lucrarea 

este des menționată în corespondența dintre Brâncuși 
și Duchamp, întrucât avea o spărtură la bază, care 
trebuia să rămână invizibilă. Se precizează că Pasă-
rea are locul de onoare în galerie. De la Mary Rum-
sey opera a trecut în 1948 la Lee Ault, apoi în 1952 
la galeria Curt Valentin și de aici la Nelson Aldrich 

sorana georgescu-gorjansorana georgescu-gorjan

Pasărea în văzduh
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Rockefeller. După Ge-
ist, în 1975 se afl a într-o 
colecție particulară din 
New Jersey.

O notație ulteri-
oară a artistului se referă 
la marbre gris – probabil 
lucrarea achiziționată în 
1954 de Kunsthaus, Zu-
rich. În 1933-34 a fi gurat 
la Galeria Brummer, con-
form catalogului, ca 9. 

Bird in Space (blue marble). 
Tot acolo e menționat și un bronze. Athena 

T.  Spear presupune că e vorba de bronzul polisat, 
cumpărat de Peggy Guggenheim în 1940 cu 4000 $ 
și afl at în prezent la Veneția. Opera a fi gurat în 2004 
la expoziția The essence of things, la Londra, la Tate 
Modern (29 ianuarie - 23 mai) și la New York, la 
Muzeul Solomon R. Guggenheim (10 iunie – 19 sep-
tembrie).

Ultimele notații sunt Olcar blanc și Olcar 
noir. Este vorba de cele două Păsări din marmură 
albă și neagră, comandate de maharajah pentru tem-
plul visat și trimise în India în 1936. Lucrările au fost 
revăzute de Brâncuși în ianuarie 1938 când a vizitat 
Indore-ul, dar templul nu s-a realizat. Păsările au fost 
plătite cu 6000 lire. Din 1961 au fost în proprieta-
tea maharaniei Usha Devi, care le-a vândut în 1973 
Galeriei Naționale Australiene din Canberra cu 440 
000 $ fi ecare. Au fi gurat în Retrospectiva din 1995 
din Philadelphia și apar în catalog la nr. 103 și 104, 
datate 1931-36.

În dreptul notației referitoare la marmurele 

maharajahului, sculptorul a mai adăugat “et un bron-
ze de chaque”. Doamna Spear presupune că e vorba 
de bronzul polisat afl at la MoMa și de cel din Ateli-
erul de la Paris. 

Primul a fost în stăpânirea lui John L. Se-
nior Jr între  1951 și 1955, din aprilie 1956 a intrat 
în colecția William A. M. Burden, iar în 1964 a fost 
donat de soții Burden Muzeului de Artă Modernă din 
New York.

Al doilea se afl ă în atelierul donat de artist 
Franței, alături de o Pasăre din marmură gri, neter-
minată.

***   
Față de lista artistului, 

adusă la zi de doamna Spear, a 
apărut o surpriză în mai 2005, 
când la casa de licitații Christie, 
o Pasăre în văzduh necunos-
cută a câștigat suma record de 
27.456.000 $. S-a demonstrat că 
lucrarea din marmură, realizată 
în 1922-23, aparținuse doamnei 
Léonie Ricou, bună prietenă cu 
sculptorul.  Aceasta a dus-o în 
1928 la Bruxelles, unde se căsăto-
rise cu dl Alexandre Stoppelaere.  
După decesul doamnei în 1930, 

opera i-a  rămas soțului până în 1937, când a intrat 
într-altă colecție. Moștenitorii ultimului colecționar 
au expertizat lucrarea, pentru care existau facturi, 
documente de expediere și chiar lada originală în 
care fusese adusă din Franța.

La Fundația Beyeler din Basel se afl ă o altă 
Pasăre, intitulată Bird, datată 1923-1947, apreciată 

ca făcând tranziția 
spre Păsările în văz-
duh. Doamna Spear 
a socotit-o Pasăre 
de aur, în proprie-
tate particulară. A 
fi gurat la Retrospec-
tiva din 1995, fi ind 
înregistrată la nr. 53 
din catalog ca „Bird, 
blue-gray marble, 
1923-47, private 
collection, inscri-
bed C BR[ ]CUSI”. 
La proveniență se menționează Yolanda Penteado, 
1952, baroana Mina de  Gunzburg 1965, baronul 
Alain de Gunzburg 1993. 

Cercetarea în materie de Brâncuși poate să 
mai descopere multe elemente. Trebuie însă să exis-
te documente și mărturii credibile, pentru a nu i se 
atribui artistului lucrări care nu i-au aparținut nici-
când și pentru ca să nu se adeverească tristele sale 
vorbe – “Când nu voi mai fi , mă vor sfâșia păsările 
de pradă ...”

Păsări în văzduh:
1. 1923, marmură albă,  Metropolitan Museum, 
New York
2. 1932-40,bronz polisat,  colecția Peggy 
Guggenheim,  Veneția
3. 1923-24,  marmură galbenă,  Philadelphia Mu-
seum of Art 
4. 1927, bronz polisat,  National Gallery of Art, 
Washington
5.6. Imaginile păsărilor pentru templul din Indo-

4
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Tot mai prezentă în cultura română de azi, poeta și eseista CLELIA IFRIM colaborează 
și la unele reviste de peste hotare. În 1994 a obținut Marele Premiu pentru Haiku în limba engleză 
(Itoen new haiku, Tokio). Este membră IWA – Asociația Internațională a Scriitorilor și Artiștilor 
(USA). A fost nominalizată UNITER 1994 cu piesa ”Centru de Excelență”. Alte două premii, în 
2000 (Itoen new haiku) și 2008 (Revista KO, Nagoya) vin să confi rme valoarea 
poeziilor sale. A publicat poeme, haiku, haibun, tanka, sonete, eseuri, proză 
scurtă, traduceri, în diverse reviste (România literară, Luceafărul, Contrapunct, 
Steaua, Vatra, Arca…) și antologii din țară și străinătate. Remarcăm, între 
acestea, volumele Patinatorii, Oglindă de piatră, oglindă de apă, Frontiera…

Poate nu e lipsit de înțeles să amintim că două din poemele sale au fost 
selectate de JAXA – Agenția Spațială Internațională. Are la activ și câteva volume 
de proză (vol. Rudele Domnului, Frontiera etc.), în care Nicolae Manolescu 
găsea ”idei interesante și fi nețe de stil”, iar Laurențiu Ulici – ”povestiri stranii, 
dovedind o sensibilitate extrem de neliniștită”.

Ca traducătoare, Clelia Ifrim excelează în traducerea haiku-lui , în 
general, a literaturii nipone.

Recenta Istorie a haiku-lui – zece haijini și poezia lor, de Ryu 
Yotsuya, apărută  în traducerea Cleliei Ifrim, la Editura Universitară (București, 
2010), relevă un acut simț poetic în opera de retroversiune, precum și o eleganță 
culturală.

Traducătoarea știe că haikul-ul nu înseamnă numai 5-7-5 silabe, ci o 
întreagă lume de delicată sensibilitate și frecventă imaginație: ”Adevărații poeți 
de haiku și cititorii care iubesc această formă de poezie, vor găsi în cartea lui Ryu 
Yotsuya, poet contemporan japonez care scrie și în limbile franceză și engleză, 
multiplele modalități de a scrie haiku, ale poeților japonezi.”

Lucrarea lui Ryu Yotsuya se constituie, după știrea noastră, într-o 
primă Istorie a haiku-ului scrisă de un poet japonez, fi ind totodată și o sinteză de 
grăitoare afi nități și corespondențe în plan axiologic.

Mai înainte de impunea haiku-ului, a existat în Japonia, în secolul al XV-lea, o formă 
de poezie numită ”renga”, un fel de poem academic de 100 de versuri, alcătuit în mod colectiv 
din alternanța versurilor de 17 silabe (5-7-5) cu cel de 14 silabe (7-7).

În sec. al XVI-lea, locul poeziei renga a fost luat de haikai-ul umoristic și popular, care 
parodia poemul renga alternând versul de 17 silabe cu cel de 14 silabe. 

Primul vers din renga și haikai se numește ”hokku”, prezentat uneori ca poeme 
independente de autorii lor. Aici trebuie căutată originea haiku-ului.

Cam aceasta este starea liricii japoneze înainte de Basho Matsuo (1644-1694), primul 
mare poet în istoria haikai-ului (și a haiku-ului). Basho aduce în textele sale meditații profunde 
din scrierile antice chineze, dar nu la modul generalizărilor ideatice, ci cultivând particularul, 
semnifi cația realității imediate, atitudinea ironică și paradoxală. Poemele sale pun în evidență 
umilitatea existențială, anodinul, concretul vieții imediate, degajând un sentiment de compasiune 
față de fragilitatea fi inței umane și de splendoarea vremelnică a naturii: ”Primăvara pleacă./ 
Păsările plâng / Ochii peștilor numai lacrimi. // Vântul de toamnă / Mai alb decât rocile / Din 
muntele stâncos. // De pretutindeni / Vântul aduce petale de cireș / În lacul cormoranilor. // 
Secera lunii luminând / Pământul aburit./ Flori de hrișcă. // Trifoi în valuri de fl ori / Fără să 
verse / Nici un strop de rouă.”

În sec. al XVIII-lea, hokku-urile lui Busou Yosa (1716-1783) se disting prin claritatea 
imaginilor descriptive, prin picturalitate și rafi nament stilistic. Poetul are geniul esențializării 
concretului: ”Văzduh tremurând./ Zborul aproape alb / Al unei insecte neștiute.// Noapte scurtă 
de vară./O picătură de rouă/ Pe o omidă. // Patru sau cinci oameni dansează în cerc./ Deasupra 

lor / Luna gata să cadă.// Stând la priveghi / El spune că deja a adormit./ Noapte rece de 
toamnă.// Luna strălucește la zenit./ Eu trec de cartierele sărace.// păsări de apă./ se vede un 
felinar la castel.”

În spiritul rafi namentului și stilizării lui Basho, Shiki Masaoka (1867-1902) merge 
pe concizia spontanee și lapidaritatea imaginii, având meritul de a fi  descoperit 
fi losofi a occidentală: ”Frunzele de lotus / Își continuă drumul pe lac / Ploaie de 
iunie. // Atârnă iedera / Deasupra unei scobituri în rocă./ Templu mic. // Sunt un 
sufl et / Prăbușit în indiferență./ Burete de mare-nfl orit.”

Kyoshi Takahama (1874-1959), un fel de Bacovia al liricii nipone, 
este și un teoretician al haiku-ului la revista ”Hototogisu”, care a susținut 
programatic modernizarea speciei. Dezavuând artifi cialitatea, Kyoshi militează 
expresia frustă, cotidiană și pentru încifrarea unor enigme în imagini laconice: 
”Un câine doarme./ Doar ochii lui care m-au privit / Rămân în iarbă. // Ei 
numesc această fl oare, bujor alb./ da, dar/ Puțin roșu. // Un câine doarme / 
Ținându-și capul între labe./ Casa crizantemelor. // Vine primul fl uture din an./ 
«Ce culoare?»/ «Galben.»”.

Militând pentru un stil cât mai personal, Ippekiro Nakatsuka (1887-
1946) a renunțat la limbajul literar tradițional, introducând stilul popular 
și colocvial, ba mai mult, a inițiat stilul haiku în formă liberă, dincolo de 
constrângerea prozodică de 5-7-5 silabe: ”Imaginea mea / Din afara oglinzii / 
A venit la târgul de crizanteme. // Doica udă / S-a oprit și privește castraveții 
de mare / Apoi se plimbă din nou. // Un câine numai coaste, e trist./ Rapița 
înfl orită.// Șoapte în spatele carului de fân./ Vine o zi de vară. // Hambarul este 
alb / Adăpostind tot meiul cules.// În c/mp / Spice de orez umplu pământul uscat,/ 
Și copacii taro / Lasă atârnate frunzele lor mari.”

Haijinul Sekitei Hara (1889-1951) face parte din primul val impus 
de revista da haiku ”Hototogisu”, condusă de K. Takahama. Cultivă, într-un 

stil tradițional și limbaj nobil, imagini ale omului încadrat în marile peisaje, stăruind asupra 
imaginilor mărețe, impresionante, copleșitoare și pline de o neliniștită sensibilitate: ”Vârful 
colinei./ Crizantemele se leagănă-n vânt / În largul lor.// Luna / Deasupra munților înzăpeziți./ 
Grindina căzută.”
Haijina Hisajo Sugita (1890-1946) vine în lumea haiku-ului cu o sensibilitate feminină 
aparte, bazată pe ample antinomii imagistice, pe delicatețe și o anume candoare a percepției 
vag-enigmatice, pe intimismul potolit, aproape statuar al schiței imagistice: ”Dezbrac kimono-
ul./ Șnururile lui împletite / Mi-nconjoară corpul. // Flori de yago / Pe jumătate deschise/ Cu 
pliuri adânci.//Flori de zorele./ Cerul de deasupra acestei străzi/ Începe să se-ntunece.// În 
ziua crizantemelor/ Îmi scutur și-mi piaptăn părul ud/ Lăsând picăturile să cadă.// Ecouri ale 
cântecului de cuc./ Ele stăpânesc valea în voie.// Când el se-apleacă peste barcă/ Să ia castane 
dulci/ Balta miroase-a foc.”

Excesul imagistic, uneori de o febrilitate emfatică, teatrală, al haiku-ului cultivat de 
școala «Hototogisu» la revista «Taisho Hototogisu», a fost întâmpinat de Sugo Takana (1893-
1976), prin reîntoarcerea la imaginea limpede și precisă, la emoția directă, la schița vizionară 
reală și frustă, încărcând expresiv haiku-uk cu simboluri poetice de acută reverberație: ”Lăstar 
de banan./ Trei frunze/ De mărimi diferite.// El se plimbă/ Prin grădină/ Spre dealul verii.// Ca 
și valurile/ Zăpada de primăvară/ Trece peste gard.// Un fi r de păianjen/ se-ntinde drept/ În fața 
unui crin.// Separțndu-se,/ Ciorile de Anul Nou/ Zboară departe de aici.// Marea crește./ Foița 
de gheață se mișcă ușor.”

Liviu KATUNA

ryu wotsuyaryu wotsuya

ISTORIA HAIKU-ULUIISTORIA HAIKU-ULUI

Zece haijini și poezia lorZece haijini și poezia lor
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Nicolae Diaconu s-a născut la 12 noiembrie 
1947 în satul Tunşi, comuna Ţicleni, Gorj. Este fi ul lui 
Ion Diaconu, agricultor, şi al Mariei (n. Digă). Urmează 
şcoala primară în satul natal (1955-1959), gimnaziul 
la Tg.-Cărbuneşti şi Ţicleni (1959-1961, 1961-1962), 
apoi Liceul „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu 
(1962-1966). În perioada 1966-1971 urmează cursurile 
Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj, secţia 
română-italiană,  fi ind repartizat profesor la Liceul 
viticol din Isaccea (Tulcea), unde rămâne timp de un 
an. Revine în Gorj, lucrând puţin timp ca redactor la 
„Gazeta Gorjului”, apoi  ca documentarist la Casa 
Corpului Didactic din Târgu-Jiu, din februarie 1973 
până în 1995. Între timp a predat limba şi literatura 
română, plata cu ora, la diferite şcoli generale şi licee 
din Tg.-Jiu (1986-1987; 1993-1994), Ţicleni (1987-
1990) şi Rovinari (1991-1993).

Redactor la revista „Ramuri” (1990-1991) şi 
„Literatorul” (1993-1995), apoi asistent la Facultatea 
de Filologie a Universităţii din Craiova (1991-1992), 
va fi  numit de acelaşi susţinător, Marin Sorescu, 
inspector-şef la Inspectoratul de Cultură Gorj (1994-
1996). Destituit pentru ferma opoziţie faţă de „soluţia 
Varia”, în chestiunea restaurării Coloanei Infi nitului,  
devine inspector-consilier la Direcţia pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Gorj (din 1996). 
Din 1995 este director-fondator al Editurii Fundaţiei 
„Constantin Brâncuşi” şi al revistei „Brâncuşi” (1995-
2000).

Debutează editorial cu placheta de 
versuri Călătorie spre ceilalţi (Editura „Scrisul 
Românesc”,1979), în acceaşi editură apărându-i şi un 
al doilea volum, Doar o transcriere (1990).

În 2000 îi apare la Editura Fundaţiei „Constantin 
Brâncuşi” volumul de cronici şi recenzii În voia 
literaturii, publicate iniţial în „Ramuri” şi „Literatorul”.

În perioada studenţiei clujene, după ce debutase 
cu versuri în revista „Ramuri” (1968), a activat în 
cadrul cenaclului „Echinox” (1968-1971), colaborând 
cu poezie şi publicistică la revistele „Echinox”, 
„Tomis”, „Steaua”, „Tribuna”, „Luceafărul”, „Viaţa 
Românească” ş.a. În 1970, obţine Premiul II pentru 
poezie în cadrul Colocviului Naţional Studenţesc de 
Literatură, dar şi de mai multe ori Premiile I şi II în 
cadrul Festivalului de artă studenţească din Cluj-
Napoca (1968-1970). Îl întâlnim, de asemenea, în 
antologia Gorjul literar cu grupaje de 5-10 poezii 
(1969, 1975, 1977 ş.a.), în Caietul Editurii Eminescu 
– 1973 (cu Miserere, Noaptea lui Orfeu), în antologia 
Ca un fagure de miere, Editura Eminescu, 1979 (cu 
Laudă limbii române), în Semnul că nu cunoaştem 
eclipsa, E.D.P., 1978 (cu Rondel) ş.a. Traduce din 
Dante şi Quasimodo în revistele „Coloana” din Tg.-Jiu 
şi „Echinox” din Cluj-Napoca.

Ca editor al unor importante lucrări de 
brâncuşiologie, dar şi ca militant pentru o restaurare 
ştiinţifi că şi punere în valoare corectă a operelor 
lui Constantin Brâncuşi de la Tg.-Jiu, N. Diaconu 

a desfăşurat o activitate prodigioasă şi pilduitoare, 
realizând câteva documentare, lăsând posterităţii o 
mai exactă imagine a complicatei problematici privind 
moştenirea brâncuşiană de la Tg.-Jiu şi Hobiţa: Prima 
carte albă asupra capodoperei (1996), A doua carte 
albă asupra capodoperei (2000), Cel de al treilea 
destin al Casei Brâncuşi (2002).

A decedat la 26 iulie 2005, fi ind înhumat în 
Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu.

*
După Revoluţia din 1989, viaţa culturală a 

Târgu-Jiului a cunoscut o adevărată implozie valorică, 
datorată, desigur, şi acumulărilor succesive din 
deceniile precedente în care mistifi cările maniheice ale 
totalitarismului obstrucţionau spiritul creator în varii 
ipostaze, contexte, determinări.

L-am cunoscut pe Nicolae Diaconu prin anii 
1973-74, când, proaspăt reparizat în învăţământ 
într-o localitate de pe Valea Câlnicului, încercam să 
găsesc, în viaţa culturală a municipiului reşedinţă de 
judeţ, afi nităţi şi aderenţe, similitudini vocaţionale şi 
omonime preocupări. Relativ repede mă integrasem 
în tradiţionalul cenaclu al Casei de cultură “Mihai 
Eminescu”, unde prof. Titu Rădoi, mai de fi ecare 
dată, ţinea să afl e şi părerile mele faţă de producţiile 
cenacliere ale celor programaţi şi anunţaţi public prin 
afi şe de stradă. Aşa i-am cunoscut, pe rând, pe regretaţii 
Tudor Voinea şi Ion Cănăvoiu, pe Artur Bădiţa şi 
Nicolae Diaconu, pe Adrian Frăţilă, Aurel Antonie, 
Spiridon Popescu…

Între toţi, însă, Nicolae Diaconu aducea un spor 
de imagine, fi ind un timp secretar literar al cenaclului 
“Columna” şi proaspăt “echinoxist”, care încă păstra 
prietenii literare cu foştii săi colegi clujeni, unii ajunşi 
chiar în presa culturală (precum poetul Ioan Mircea, 
de la “Transilvania” din Sibiu, invitat la Tg.-Jiu, la o 
şedinţă de cenaclu în care tocmai ce fusesem programat 
să citesc – îmi duc aminte exact de consideraţiile făcute 
pe marginea poeziilor de mai experimentatul echinoxist 

în artisticitate verslibristică, dar şi de frumoasa pagină 
de poezii realizată apoi în revista sibiană, în care lui 
Nicolae Diaconu i se publicau două poezii: Cântec 
şi Deodată, aerul… (“Transilvania”, Anul VIII 
(LXXXV), serie nouă, nr. 6/1979, p. 17). 

În gruparea “columnistă” din deceniul al optulea 
al secolului trecut, N. Diaconu îşi manifestase deja o 
vocaţie managerială, lui şi lui Titu Rădoi datorându-
li-se legăturile stabilite cu scriitori şi reviste din ţară 
(Ramuri, Luceafărul, Steaua, Orizont, Transilvania…). 
Invitarea unor personalităţi, dar şi unele deplasări 
în grup la Craiova şi Bucureşti, la Cluj şi Sibiu, la 
Râmnicu-Vâlcea, Piteşti şi Drobeta Turnu-Severin au 
avut darul de a lărgi orizontul de aşteptare al tinerilor 
condeieri şi de a-i face cunoscuţi şi dincolo de fruntariile 
Gorjwului.

Cristalizarea unor valori literare presupunea, 
desigur, şi o acţiune de susţinere, de aici ideea realizării 
unor suplimente cultural-artistice la revistele “Tribuna” 
(Tribuna în Gorj, Hyperion) şi “Ramuri” (Gorjul 
literar, sept. şi nov. 1983), ba chiar editarea pe plan 
local a volumului anual “Gorjul literar”, o culegere din 
creaţia membrilor cenaclurilor literare din Gorj, de care 
s-au ocupat, de-a lungul anilor, Titu Rădoi, Constantin 
Băleanu, Ion Mocioi, dar şi Nicolae Diaconu, Ion 
Cănăvoiu, Ion Sanda, Artur Bădiţa, subsemnatul…

Exista, aşadar, în deceniile de dinaintea de 1990, 
o viaţă culturală locală cu specifi cul freamăt tineresc, 
înteţinând aici, în Ţara Jiului de Sus, o benefi că emulaţie 
literar-artistică şi sentimentul unei cauze confraterne.

Pe fondul acestor realităţi de epocă, spiritul 
lui Nicolae Diaconu, documentaristul din “bârlogul 
lui Faust”, o cămăruţă de subsol de la Casa Corpului 
Didactic Gorj, se manifesta din plin, mărturisind o 
vocaţie culturală, o viziune de breaslă recent constituită, 
o dorinţă de afi rmare în grup, în general, o acţiune bine 
gândită şi poate prea ambiţioasă în perspectiva unor 
deziderate formulate cu generozitate în mod solidar. 
Autorul unei proiectate antologii din scriitorii gorjeni 
ai momentului (rămasă în dactilogramă) a participat, 
împreună cu Ion Mocioi, Ion Cănăvoiu, Aurel Antonie 
şi Artur Bădiţa la fondarea Asociaţiei “Gorjul literar”, 
realizând o foarte bună antologie “Hyperion” - 1980, 
apărută sub egida Casei Corpului Didactic, structurată 
pe genuri, cu autori care confi rmaseră deja sau vor 
confi rma în anii următori.

*
Ca poet, Nicolae Diaconu este autorul a două 

volume de versuri: Călătorie spre ceilalţi (1976) şi 
Doar o transcriere (1990), la care se adaugă, nu chiar 
multe, unele poezii risipite prin periodice. Talentatul 
poet gorjean a benefi ciat de experienţa echinoxistă, 
poeziile publicate în toată perioada estudiantină 
relevând o mai atentă elaborare  a expresiei poetice, dar 
şi un sufl u de uşoară vizionaritate livrescă. La debutul 
său editorial din 1976, gazetarul Ilie Purcaru remarca 

Destin de echinoxist:

NICOLAE DIACONU

- medalion -

Cu prilejul comemorării scriitorului Cu prilejul comemorării scriitorului NICOLAE NICOLAE 
DIACONUDIACONU (12 noiembrie 1947 – 26 iulie 2005), în  (12 noiembrie 1947 – 26 iulie 2005), în 

toamna trecută a văzut lumina tiparului la Editura toamna trecută a văzut lumina tiparului la Editura 

”Măiastra” din Târgu-Jiu volumul omagial Nicolae ”Măiastra” din Târgu-Jiu volumul omagial Nicolae 

Diaconu – Noaptea lui Orfeu, ediție îngrijită de Diaconu – Noaptea lui Orfeu, ediție îngrijită de 

Aurel Antonie și Victoria Diaconu, cuprinzând Aurel Antonie și Victoria Diaconu, cuprinzând 

pagini de jurnal, poezii și comentarii critice (critică pagini de jurnal, poezii și comentarii critice (critică 

de întâmpinare), precum și câteva evocări ale de întâmpinare), precum și câteva evocări ale 

neuitatului scriitor gorjean aparținând unor prieteni neuitatului scriitor gorjean aparținând unor prieteni 

de suflet. Două studii la obiect privind poezia și de suflet. Două studii la obiect privind poezia și 

întreaga activitate cultural-literară ocupă partea întreaga activitate cultural-literară ocupă partea 

de final a culegerii (Ion Pop: Un poet ”orfic” – de final a culegerii (Ion Pop: Un poet ”orfic” – 

Nicolae Diaconu, pp. 159-164, reluat din revista Nicolae Diaconu, pp. 159-164, reluat din revista 

Steaua / nr. 11-12/2008, și Z. Cârlugea: Nicolae Steaua / nr. 11-12/2008, și Z. Cârlugea: Nicolae 

Diaconu – ”În penumbra mileniului”, pp. 165-196, Diaconu – ”În penumbra mileniului”, pp. 165-196, 

întâiul studiu monografic ce se dedică regretatului întâiul studiu monografic ce se dedică regretatului 

poet, publicist și om de cultură), rotunjind axiologic poet, publicist și om de cultură), rotunjind axiologic 

și clarificator volumul editat în cadrul proiectului și clarificator volumul editat în cadrul proiectului 

”Recuperarea identității locale” cu sprijinul financiar ”Recuperarea identității locale” cu sprijinul financiar 

al S.C. Cardum 7 s.r.l. Târgu-Jiu, S.C. Aldo al S.C. Cardum 7 s.r.l. Târgu-Jiu, S.C. Aldo 

Security s.r.l. București și logistica Bibliotecii Security s.r.l. București și logistica Bibliotecii 

Județene ”Christian Tell” din Tg.-Jiu.Județene ”Christian Tell” din Tg.-Jiu.
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poezia de factură “suavă, clară, cristalină, 
caldă, cu piese al căror preţ pare doar unul decorativ, 
dar în suită transcriu o vibraţie surdă, cu un efect serial 
de muzică.”

Au scris despre poezia lui, nu întotdeauna la 
modul aşteptat, dar subliniind anumite trăsături ale 
acestui lirism de muzicalităţi metaforizante (poetul 
ne-a mărturisit că, în cadrul unei emisiuni de la “Europa 
liberă”, Virgil Ierunca se arătase needifi cat şi sceptic în 
privinţa sa!): Laurenţiu Ulici, Nicolae Ciobanu, Victor 
Felea, Dumitru Micu, Ion Pop, Nicolae Manolescu, 
Mihai Pelin, Constanţa Buzea, Ioana Dinulescu, 
Constantin Dumitrache, Ion Lotreanu, Al. Piru, 
Octavian Soviany, M.N.Rusu, Ion Cepoi,Titu Rădoi, 
Ioan Lascu, Silviu Dan Boerescu, Simion Bărbulescu, 
I. Stanomir, Horia Gârbea ş.a.

Călătorie spre ceilalţi (1976) confi rmă 
talentul unui poet nativ, aparţinând primei generaţii 
echinoxiste. Cel ce semna o întreagă pagină de poezie 
sub genericul Noaptea lui Orfeu se anunţa, încă din 
aceşti ani ai afi rmării, drept un „poet orfi c” (Ion Pop), 
un adept al Lyrei orfeice în decantări pigmentate 
de repere lecturale, uşor livreşti, din care nu lipsea 
sentimentalismul nostalgic şi ideea neoromantică a 
recuperării prin cântec şi amintire:

„Eu te-am purtat pe liră ca pe scut
Şi-n jurul meu era numai iubire –
Cobori din amintire-n amintire
Ca să le dai cântărilor trecut.”

Prima secţiune a volumului Şapte rondeluri 
(care sunt, de fapt, şase!) trădează un spirit clasicist, 
muzicalizând, în tiparul speciei respective, câteva teme 
şi motive de mare circulaţie în epocă, exprimate de 
sintagme devenite aproape locuri comune: „vechiul 
nostru loc de ţară”, „albastrul mire”, „pierdere de sine”, 
„regrete”…

Aceleaşi teme revin în Locul geometric, unde 
poetul îşi asumă un văzduh de istorie adâncă, de 
arhaicitate mirabilă, şi face să vibreze „muzica” unor 
amintiri legendare, la marginea cărora îşi regăseşte 
identitatea într-o aspiraţie solidar-rectitudinală, dar 
reţinut-patetică:

„Ca un războinic în armura
Lui, drept ca arborele
De munte în propriul său
Punct de sprijin,
Sau
Ca o vietate marină
Lângă linia mării,
Ca un tatuaj pe inimă,
Aşa stau eu
În mijlocul patriei mele…”

Ferindu-se, aşadar, de jerbele patriotarde – la 
modă în epocă – Nicolae Diaconu înţelegea să fi e reţinut 
şi totodată substanţial în mesaj. Un foşnet labişian şi 
nichitastănescian trece prin unele versuri de celebrare 
a tradiţiilor, istoriei şi limbii române, poetul ofi ciind în 
numele unei colectivităţi:

„Noi, care iubim linia dreaptă şi hiperbola,
Adică: distanţa cea mai scurtă
Dintre noi şi ideal.
Adică: deschiderea noastră
Către acesta…
Noi, ca nişte scuturi, nu ca nişte săbii,
Noi, ca un singur trup în jurul
Unei singure inimi,
Noi spunem: aici este România, în acest
Loc geometric
Unde se întâlnesc braţele
Noastre, visele noastre ca o mare
Armată de spice invincibile…”

Poetul aminteşte de Podul Înalt, dar şi de 
Porţile de Fier sau Transfăgărăşanul, de „orizonturile 
inalienabile” ale unui loc sigur pe hartă („ţara de 
coline” ca o carte), de „văile latinizate” şi „zările 
brâncoveneşti”, de „pământul” străvechi „ca un tratat 
de pace”…

Nu putea lipsi din arsenalul acestei poezii 
de metaforizări angajante un autentic „sentiment 
Brâncuşi”, care „săgetează / Genealogia noastră de 
arbore sorin”, nici asumarea locuirii pe mioritice „guri 

de rai”. Pe acest canal, Blaga şi Brâncuşi sunt prezenţi 
în latenţele acestei „mitologii lirice”:

„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 asumaţi…”

Ciclul Nox Orphei vine să confi rme intuiţiile 
unui orfi sm de substrucţie mitico-mioritică, cu zări 
marine în care încă stăruie amintirea unei Euridike („fata 
tracă”, cum i-ar zice Blaga, poet resimţit îndeosebi în 
câteva lexeme: sorin, rune, ardere, cântec…), căutată 
prin geografi a unor tărâmuri eleatice:

„Printre ruini şi printre rune
Păreai un cearcăn lin de apă,
Ca pe-un azur din altă lume
Te răsfrângeam tăcut sub pleoapă.”

Orfi smul acesta este şi „ardere de sine”, şi 
„cântec” încercat, şi existenţă „printre tăişuri”, şi „stea” 
ce iluminează din adâncuri de fi inţă:

„Dincolo de oglinzi tot spaţiul te conţine,
Nu te-nsoţesc nici umbre, nici lumină,
Aidoma exişti în ardere de sine –
Tu locuieşti în cântec ca într-un rest de vină.”

„Flăcări divine”, „alizee” trecând peste Marea 
Erythree, amintirea lui Ptolemeu în „insomniile de 
alexandrini”, risipiţii „atoli” şi insulele de pe mările 
sufl etului, ţărmurile „mării eleate”, „frigul blând 
şi febra panteistă”, în general aluziile la identităţi 
pitagoreice şi platoniciene , alăturate unor simboluri 
creştine („Muntele Măslinilor”, Miserere, imagini 
christice, lemnul crucii) concură la defi nirea unei 
sensibilităţi pentru care „amintirea” / re-amintirea (de 
mit platonician) a rămas esenţială. 

„Privirea” poetului (căci Nicolae Diaconu 
este, înainte de toate, un poet al privirii) este, în 
toate contextele, una de sus („din turn”), intensă, 
contemplativă şi totodată recuperatoare în sensul 
transfi gurării orfi ce:

„În urma mea ca pe nervuri de laur
Cum te consumă timpul dintre noi,
Se cerne-n drum o pulbere de aur
Când îmi arunc privirea înapoi.”

(Versuri)

Călătoria spre ceilalţi este de fapt o „călătorie 
pe semicercul umbrei” către un tărâm de idealitate, 
topos mytho-poetic, în lumina transfi gurată a acestui 
orfi sm oarecum terapeutic, prin care cuplul adamic îşi 
consumă miracolul existenţei:

„Pe deasupra Lyrei ne uitam spre stele
Solitare trupurile noastre însoţeau
Privirea până în preajma

Luminii de acolo.”

O acută percepţie a transcendentului, 
muzicalizând în surdină aspiraţii, opţiuni, viziuni 
existenţiale se simte pretutindeni, exultând în 
dematerializări imagistice, dimpreună cu presentimentul 
„jertfei” chistice sau al „mistuirii” lăuntrice pe rugul 
cuvântului, întru renaştere/absolvire din „pulvis et 
cinere”:

„Dar priveşte soră
Dincolo de zare
Unde mă devoră
Steaua căzătoare

Dincolo de vamă
Şi mai sus de moarte
Uită-te cum cheamă
Steaua de departe…”

(Cîntec)

Engramată, aşadar, de un acut sentiment al 
predestinării, această poezie orfi că se închide în 
sine, în expresive ritmuri uşor calofi le, ca fl uturele în 
crisalidă sau, cum zice poetul undeva, ca „un refl ux al 
materiei în lumină”. Poetul este un Orfeu cutreierând 
pe tărâmuri maritime în reverii încărcate de amintiri şi 
nostalgii cu rezonanţe mitologice, urmărit de „privirea” 
constelărilor zodiacale, dar şi de surprinzătoare 
iluminări christice:

„În golul dintre valuri când vei luneca
Întins pe spate în nisipul serii,
Se va deschide un ţărm deasupra ta
Iluminat ca noaptea învierii…”

*

După paisprezece ani, poetul revine în atenţia 
literară cu volumul Doar o transcriere (Ed. „Scrisul 
Românesc”, Craiova, 1990, 82 p.) structurat în trei 
cicluri: În chip de doină, Doar o transcriere şi Palia.

O primă observaţie priveşte legătura cu mai 
vechiul orfi sm, prin prezenţa unor poeme asemănătoare 
ca viziune şi stil. Exerciţiile de virtuozitate prozodică 
persistă, căci, dacă altădată poetul exersase schema fi xă 
a rondelului, acum el se dedică sonetului, în tiparele 
căruia aduce un spor de lirism limpid şi de preapline 
atingeri cu sublimul, reluând unele versuri, ca în Sonet 
(I):

„În carnea ta se tânguie egrete,
Un loc amar de umbre te consumă –
Dacă mai ţii destinul meu în mână,
Întoarce-l blând cu faţa la perete…”

Transpare, încă din primele poeme ale ciclului 
intitulat În chip de doină, un asumat sentiment dolorifi c 
în decantări baladice (ca în Baladă, Cântec I, Şi se 
preface sângele în cântec…) sau în unele Pasteluri 
ce radiografi ază sinele agitat („sângele în hohot”, 
„adăstări” de abis „fi erbinte”…). „Şansa de a învinge” 
nu este eludată, de aici opţiunea solară în invocarea 
iluminării:

„Cu un ţinut parcurs de viaducte
Ne-asemuim destinu-n alergare –
Iluminează-ne de-a pururi, Soare,
Şi-n miezul tău de fl ăcări ne cuprinde!”

Poetul trăieşte un „complex al lui Empedocle” 
(„un rost fi erbinte” al vieţii), simţindu-şi sufl etul 
combustionat şi „devorat” de o intensă solaritate, ca în 
sonetul „Şi-n miezul tău…”, un imn adresat Soarelui 
într-un gest de patetic devot:

„Devoră totul şi ne naşte iar
Şi fă-ne ţărm de foc sau piatră
În calea apelor primordiale!

Dă seminţiei noastre pururi vară,
Ca-ntr-un târziu să fi m în vechea vatră
Adaos blând al veşniciei tale.”

Lumina „blând vindecătoare” a primăverii şi 
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lauda „rugului” care hrăneşte „cu viaţă 
zilnic utopia” apar îngemănate în aceeaşi 
convingere statornică a rostului poetic, 
reverberând un asumat prometeism:

„Cred că viaţa se topeşte-n soare
Ca un lasou ce nu se mai termină 

–
Dă voie păsării de foc să vină
Când muşcătura ei nu te mai 

doare.”
 
(Proiect de primăvară…)

Poemul iniţial al celui de-al 
doilea volum, decantând un dialog între 
„palidul zodier” şi „cavalerul” pierdut 
în căutarea „celuilalt emisfer”, traduce 
o imperioasă sete de transcendenţă, dar 
şi intuiţia blagiană a unui destin, prin 
„cântec” şi „chemare”, crud în regimul 
„misterului”:

„- Ne rămâne nouă,
Frate cavaler,
Să privim întruna
În acest mister
Până când se vede
Sânge pe hanger…

- Doar 
atât rămâne,

Palid zodier?

- Doar 
atât rămâne,

Palid cavaler.”

Aceeaşi premoniţie dolorifi că, 
prin reiterarea expresă a fatidicei cifre 
„şapte”, stăruie în cantabilităţile unei 
Balade:

„Cel aşteptat să vină
Precum un grav soroc
De şapte dealuri ninse,
De şapte văi de foc,

Şi care în adâncul
Albastrului se pierde
Prin şapte crânguri limpezi
Sărbătorit cu verde,

Cel ce curat coboară
Ca dintr-un aşternut
Din fl acără albastră
Ce-a fost la început,

Ca să-şi întindă trupul
Frumos pe şapte lire,
Pe şapte limbi de clopot
Nebune de slăvire,

Cel care stă la zaruri
Cu blândul său noroc
Şi cântece aruncă
Pe mesele de joc…”

Portretul este „Asemenea frunzei 
şi norilor, / Până departe umblând şi 
cântând”:

Pentru noi
  aurul şi laurii.
Peste noi
  râul şi rana.”

(Asemenea frunzei şi norilor)

Condiţia sa de „insulă în derivă” 
adastă, la orizont, „Lumina aceea / 
Albind. / De departe. / De nestins.” (De 
nestins).

Poezia e un „Imn ca o rană”, 
de aici relaţia dintre „cuvânt” şi 
„sânge”, dintre „viaţă” şi lumina „blând 
vindecătoare”, dintre „cuvântul-rug” şi 
„utopia” salvatoare!

Doar o transcriere sugerează 
un proces de reîntoarcere în idee, în 
„arhetip”, de aici frecvenţa imaginilor 
dematerializării, ca în poemul iniţial al 
ciclului La apa Jaleşului, cu rezonanţe 
platoniciene şi cu o referenţialitate 
veterotestamentară. E o tânguire „la apa 
Vavilonului” transcrisă cu o împovărată 
conştiinţă existenţială:

„Alături: râul se dă la fund cu
Pietre la gât. Ceea ce
Tu vezi este imaginea lui.
A, fugi un pas şi râul
Intră în tine sau tu intri în râu
Ca într-un vas comunicant.
Întoarce-te puţin cu faţa-n
Sus şi-ai să pătrunzi şi tu sub 

stânci,
Pe tăcute ori bolborosind.”

Spiritul poetului devine acut-
refl exiv, asistăm acum la o introvertire 
a spiritului, la o întoarcere către sine, la 
o adâncire a imaginarului în abisalele 
oglinzi ale Sinelui, aidoma unui proces 
de „cristalizare” în sens stendhalian:

„Cu punţile retrase,
Cu ferestrele închise,
Cu treptele înăuntru –
Ca un turn albastru
Gata să pornească
În văzduh.”
(Piatră)

Ultimul ciclu, Palia (străjuit de 
un motto laconic ce sună a deşertăciune / 
plângere ieremială: „Ceea ce nu ai / nici 
nu vei avea”) reiterează ideea de destin, 
de fatum, care vine din îndepărtate 
scrieri sapienţiale. Trăind cu o luciditate 
amară antinomiile existenţei, poetul se 
defi neşte într-o notaţie memorabilă:

„Eşti fl acără
Şi
Eşti scânteie –
Fidelitate faţă de pământ
Şi 
Atracţie pentru văzduh.”

„Pământ” şi „văzduh”, poetul 
îşi surprinde spiritul drept lacrimă 
prefăcută-n cristal, lăsând în urmă 
„leşul utopiei” într-o aspiraţie de 
intercondiţionată transcendenţă:

„Pentru ca
Aerul să existe,
O pasăre
Trebuie
Să cânte prin aer.”

A trăi în circumstanţialităţi 
derizorii, în „bătaia hăitaşilor”, impune 
un disconfort faţă de care refugiul în 
„somn” şi „amintire” nu înseamnă 
decât o acceptare a condiţiei sale, - 
„înfrângere” care „nu-i desăvârşită / 
decât atunci / când o acceptă”

De aici această referinţă de amară 
ironie:

„Un potop
La câteva milenii
Este mai suportabil
Decât un mic pericol
La fi ecare pas.”

Ultimele poeme-sentenţe rezumă 
acelaşi sentiment de existenţialitate 
prisoselnică, un fel de scepticism 
cioranian care se închide în silogismele 
amărăciunii:

„Sunt
De această parte
A vieţii
Unde
Totu-i de prisos.”

Într-un „portret la patruzeci 
de ani” poetul îşi defi neşte propria-i 
identitate sufl etească, în ultime tuşe 
deloc exultante:

„Portret la patruzeci de ani
Pe alocuri eliptic:
Toate dorinţele împlinite,
Încă un motiv de tristeţe…”

Poezia lui Nicolae Diaconu 
evoluează, astfel, de la cantabilităţile 
unui orfi sm neo-romantic la versul 
eliptic, abrupt, laconic, surprinzător 
apoftegmatic, de lucidităţi cioraniene 
şi rezonanţe biblice, de „palie” 
eccleziastică.

Nicolae Diaconu intenţionase 
ca al doilea volum de poezii să poarte 
numele Nox Orphei (titlu anunţat, de 
fapt), realizând astfel o legătură organică 
profundă cu substanţa primului volum. 
Ulterior, opţiunea autorului a fost pentru 
Doar o transcriere, legătura respectivă 
stabilindu-se prin primul ciclu din cele 
trei. Însă miza volumului este alta. 
Poetul trecuse de această etapă „orfi că” 
către o poezie mai abruptă, eliberată de 
imagistică, condensată, aproape eliptică 
şi sentenţială. În locul cantabilităţilor 
(de regăsit, cu virtuozitate prozodică 
în „Rondelurile” şi „Sonetele” din 
cele două cărţi), apar versurile unor 
concentrări expresive de mare efect, un 
fel de postmodernitate trăită la limita 
refl ecţiei, mai totdeauna în accente 
de existenţialism asumat. Se simte, 
îndeosebi în ultimul ciclu, Palia, un 
sentiment de apăsare, de refuz cioranian 
şi de premoniţie, comunicat nu în 
devălmăşie imagistică, ci punctual, cu o 
reţinută şi lucidă expresivitate.

Dincolo de marea ecuaţie a 
poeziei „orfi ce”, poetul realizează acum 
„doar o transcriere” a sinelui, care, 
desigur, nu poate fi  nicidecum declarativ-
retorică, ci de o minimă confesivitate, 
discretă şi atât de reţinută până la 
schematism sentenţial. Poezia aproape 
că se închide în sine, într-o metafi zică a 

tăcerii, mărturisind astfel o 
conştiinţă poetică pentru care, dincolo de 
„noaptea orfeică”, tăcerea se transformă 
într-un „bocet” cu gura închisă… A nu 
se înţelege că ar fi  vorba de lamentări 
existenţiale, ci doar de o asumată 
condiţie a ceea ce s-a numit adesea mitul 
lucidităţii extreme.

Îmbrăţişarea cu Sublimul (scris cu 
majusculă într-un poem) duce spiritual 
la aceste ultime consecinţe, dovadă a 
măsurii valorice a unei exacte conştiinţe 
de sine, nepervertite.

De aici „abandonarea” poeziei 
şi faptul de a se dedica altor preocupări 
culturale: comentariul literar şi 
managementul cultural îndreptat 
cu precădere către problematica 
brâncuşiană, faţă de care autorul şi-a 
mărturisit dreapta preţuire şi o vocaţie 
dacă nu de pionierat cel puţin de mai 
exactă admiraţie şi de un concertat 
activism cultural.

Corolară activităţii poetice este 
şi opera, puţină cât este, de traducător, 
din Dante, Quasimodo sau Ezra Pound. 
Iată câteva versuri din Ezra Pound 
în traducerea lui Nicolae Diaconu (în 
revista Little Review din New York 
apărea, în 1921, primul studiu de 
amploare cu 24 de reproduceri din opera 
lui Brâncuşi, semnat de poetul american 
Ezra Pound):

“Brâncuşi mi s-a părut un sfânt;
El este primul pe lista mea,
a valorilor, din „Ghidul pentru 

Kulcher”1

 ( Prima enciclopedie  europeană, 
germană, asupra avangardei şi artei 
modern).

*

Vreau să-i văd a sa Masă
a Tăcerii; un amic veneţian
mi-a propus să mă conducă
în România, s-o văd!...

*

Hemingway nu m-a 
deziluzionat!...

*

Jean Cocteau m-a supranumit:
„vâslaşul fl uviului morţilor:
le rameur sur le fl euve
des morts” – E trist
să priveşti îndărăt…

Continuare în nr. viitor

1 
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     Ionel Jianu aparţine, prin ati-
tudine şi vocaţie, unei generaţii 
pe cât de tumultuoase, pe atât 
de sclipitoare, generaţia ’30, 
defi nită, de-a lungul timpu-
lui, în formulări dintre cele 
mai măgulitoare şi înţeleasă de 
acest profund trăitor al ei, drept 
o generaţie reprezentativă prin 
,,romantica ei încercare de a da 
visului dimensiunea realităţii 
şi de a da realităţii dimensiunea 
visului.”1 Această coordonată 

tipică tuturor membrilor tinerei generaţii nu trebuie omisă, 
fi indcă un anume gust al aventurii, al intensei participări 
la viaţa şi evoluţia culturală (chiar politică), a ţării i-a ani-
mat pe toţi scriitorii şi intelectualii ce au traversat freneticul 
interbelic, precum şi derapajele istorico-politice postbelice.
     Generaţia cu spirit totalizator şi generoase disponibilităţi 
artistice reunea, sub o cupolă a diversităţii, tineri cu o aprigă 
dorinţă de afi rmare, în linia întâi situându-se Mircea Eliade, 
Petru Comarnescu, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, 
Mihail Sebastian, Eugen Ionescu, Ionel Jianu, Mihail Po-
lihroniade, Şerban Cioculescu şi mulţi, mulţi alţii. Moder-
nitatea şi o autentică dorinţă de cunoaştere au fost cele două 
devize principale ale tinerilor eseişti, fi losofi , publicişti şi 
înfocaţi susţinători ai culturii române în ţară şi peste hotare, 
ori de câte ori ocazia li s-a ivit.
     Fenomen bucureştean la început, gruparea generaţionistă 
începe să se extindă apoi, cuprinzând tineri din toate dome-
niile culturii (scriitori, actori, artişti, balerini, jurnalişti, regi-
zori etc.), şi din toate centrele culturale din ţară. Idealul su-
prem al generaţiei viza tendinţa de universalizare, nevoia de 
competitivitate şi sincronizare pe plan european şi mondial, 
căci, aşa cum arăta Marta Petreu într-un articol, ,,problema 
creării unei culturi româneşti majore era, de fapt, în acei ani, 
o problemă acut conştientizată de întreaga intelectualitate 
românească; după norocosul an 1918, al formării României 
Mari, intelectualii români şi-au asumat, în mod lucid şi liber, 
problema legitimării României în faţa Occidentului… Mem-
brii generaţiei ’27 n-au fost iniţiatorii, ci doar promotorii cei 
mai zgomotoşi, mai nerăbdători şi mai violenţi (Cioran), ai 
acestei crize de legitimare a României.’’2 Pe acest fundal 
ambiţios trebuie proiectat şi destinul de excepţie al scriitoru-
lui şi criticului de artă Ionel Jianu, redutabil publicist şi cro-
nicar dramatic al fructuoasei perioade interbelice şi nu nu-
mai. Iubind cu patimă arta şi artiştii, Ionel Jianu a exprimat 
prin scrisul său acea nevoie lăuntrică de a-şi afi lia dragostea, 
prodigioasa activitate şi erudiţia propăşirii artei şi culturii. Şi 
niciodată efortul său nu a fost dezminţit, căci ,,în epoca dintre 
Cele Două Războaie Mondiale, Ionel Jianu a fost unul dintre 
criticii de artă cei mai preţuiţi şi respectaţi’’3 – susţine Olga 
Porumbaru. Ionel Jianu s-a născut la 23 octombrie 1905, în 
Bucureşti, într-o familie de evrei, purtând numele de Stark. 
Tot în capitală îşi începe şi studiile, urmând clasele primare 
la Şcoala Kaiserliche-Königliche Katolische Volkschule, 
din Calea Călăraşi, între anii 1911-1915. Urmează apoi 
Liceul ,,Matei Basarab’’, între anii 1916 şi 1924, perioadă 
în care tânărul licean îşi face ucenicia în redacţia câtorva 
reviste, dovedind o precoce atracţie pentru lumea scrisului şi 
subtilităţile limbii. Mai întâi, obţine, prin concurs, postul de 
corector la revista de limbă franceză ,,Le Pétrole’’, în care 
publică şi câteva note redacţionale, dar are totodată prile-
jul de a se familiariza cu atmosfera şi spiritul unei redacţii, 
precum şi şansa de a-şi îmbunătăţi limba franceză (avea 15 
ani). Anii de liceu nu sunt întru totul lipsiţi de griji materiale, 
dovadă stând meditaţiile pe care tânărul de atunci le dădea 
pentru a-şi procura un ban în plus, atât de necesar obţinerii 
unor cărţi de literatură şi fi losofi e, domenii care îl interersau 
cu preponderenţă. Cu toate că paginile memorialistice ale 
lui Ionel Jianu sunt parcemonioase cu detaliile personale şi 
mediul familial, schiţând doar liniile directoare ale activităţii 
sale culturale, totuşi unele aspecte se întrevăd printre rân-
duri. Astfel, scriitorul însuşi îşi mărturiseşte debutul lite-
rar din revista Liceului ,,Matei Basarab’’, revistă intitulată 
,,Glasul tinerimii’’ şi editată chiar de elevii acestei şcoli. În 
acest sens, rândurile memorialistice ale lui Ionel Jianu ne 
apar de un real interes documentar. ,,Activitatea editorială 
am început-o de timpuriu de la vârsta de 16 ani. În 1921 
am editat revista <<Glasul Tinerimii>> a elevilor Liceului 
<<Matei Basarab>> din Bucureşti. Profesorii noştri, Eugen 
Lovinescu la limba latină, Constantin Damianovici la lim-
ba română, Enache Ionescu la istorie au privit cu o ironică 
indulgenţă încercările noastre literare, dar nu ne-au dat nicio 
îndrumare, niciun ajutor. Voiau, pesemne, să ne lase să ne 
dezvoltăm simţul de răspundere şi spiritul de aventură. Cum 
luasem iniţiativa publicării revistei noastre, mi-au revenit în 

1 Ionel Jianu, Un om, o viaţă, un destin. Ionel Jianu şi opera lui, Editura 
Roza Vânturilor, Bucureşti, 1991, p. 5.
2 Marta Petreu, Generaţia ’27 între Holocaust şi Gulag (I), în ,,22’’, 
XIV, 2003, nr. 676 (18-24 februarie), p. 6.
3 Olga Porumbaru, în Un om, o viaţă, un destin. Ionel Jianu şi opera lui, 
Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1991, p. 61.

mod fi resc şi toate sarcinile. Concepţia revistei, formatul ei, 
alegerea luminii de pagină, a corpului şi caracterului litere-
lor, alcătuirea sumarului, alegerea membrilor redacţiei şi a 
colaboratorilor, redactarea şi corectarea textelor, angajarea 
tipografi ei şi supravegherea tipăririi în maşină, de toate aces-
tea a trebuit să mă ocup singur, fără nicio pregătire şi niciun 
ajutor efi cace.’’4

     ,,Glasul tinerimii’’ a văzut lumina tiparului la 15 noiem-
brie 1921, totalizând doar şase numere, până în februarie 
1922, cauzele acestei întreruperi fi ind de ordin fi nanciar, 
după cum tot scriitorul menţiona: ,,Finanţarea am făcut-o 
obţinând o serie de abonamente pentru şase numere prin 
concursul părinţilor elevilor liceului şi organizând o reţea 
de reprezentanţi la celelalte licee din capitală. Lucru-
rile au mers bine la început, dar de la numărul trei, ne-am 
dat seama că nu vom avea bani destui pentru a tipări şase 
numere şi atunci am recurs la o soluţie simplă: ultimele 
două numere au fost duble astfel încât în patru apariţii am 
publicat cele şase numere pentru care primisem banii pen-
tru abonamente.’’5 Aşadar, debutul literar al lui Ionel Jianu 
este strâns legat de numele acestei reviste, unde, în primul 
ei număr, publică schiţa Hotărârea, urmând ca, în nume-
rele viitoare ale acestui sporadic magazin, să scrie despre 
Pytagora (nr. 2-3), apoi despre Rubens (nr. 4), şi, în ultimul 
număr, din nou o schiţă, Fericirea, dovedind certe înclinaţii 
literare. În toamna anului 1924, Ionel Jianu pleacă în Franţa 
pentru studii, urmând, la Paris, cursurile Facultăţii de Drept 
şi de Litere totodată, obţinând licenţa în ambele specializări 
(în 1927). Îşi completează formaţia umanistă, audiind cur-
suri de sociologie (cu Celestin Bouglé),  fi losofi e generală 
(cu M. Tisserand, discipol al lui Maine de Biran), psiholo-
gie patologică (cu L. Meyerson), estetică (cu Victor Basch) 
şi istoria artelor (cu Henri Focillon). Cunoscând tineri din 
grupul lui Jean Cocteau şi Raoul Dufy, petrece, împreună 
cu aceştia, o vacanţă pe Coasta de Azur, la Villefrance, în 
februarie 1925. Nici la Paris nu se ţine departe de gazetărie 
şi de la începutul anului 1926 intră în redacţia artistică a zia-
rului parizian ,,Le Soir’’, unde va lucra ca pigist (redactor 
plătit cu bucata), până în iulie 1927.
     ,,Venind acasă, în toamna lui 1926, ia act de faptul că 
Alfred Hefter începuse să editeze ziarul <<Politica>>, pen-
tru care se oferă să trimită o serie de corespondenţe pari-
ziene. Începând cu nr. 144, din 19 noiembrie 1926, Ionel 
Jianu va fi  prezent în paginile ziarului bucureştean cu o 
paletă de colaborări: corespondenţe, note de călătorie, im-
presii franceze, interviuri, cronici dramatice, portrete, note 
şi comentarii.’’6 Tot în această perioadă participă, la invitaţia 
lui F. Gémier, împreună cu Mircea Ştefănescu şi Ion Anes-
tin, la Primul Congres al Societăţii Internaţionale de teatru, 
ca reprezentanţi ai României şi traduce în limba franceză, în 
colaborare cu René Jollivet, piesa de teatru Fantoma celei 
care va veni, de Victor Eftimiu. Piesa se va juca în 1928, la 
Théâtre Albert I-er din Paris, dar fără mare succes.
     În 1927, se reîntoarce în ţară, pentru satisfacerea serviciu-
lui militar (septembrie 1927-august 1928), în tot acest inter-
val lucrând ca redactor permanent şi cronicar plastic la ziarul 
de artă ,,Rampa”, ,,unde face o adevărată risipă de energie 
intelectuală, semnând cu o mulţime de pseudonime (cel mai 
utilizat este Vivian Bell, dar şi Don Juan, Don X, Don Jose), 
tot felul de articole, cronici dramatice, interviuri, comentarii 
plastice etc., inaugurând şi o serie de rubrici noi, precum 
În marginea actualităţii, Dezbateri, Problemele criticii 
dramatice, Premiere bucureştene, Arabescuri, Caleidosco-
pul zilei, De vorbă cu…, Siluete, Scrisori din Paris, Note 
şi impresii, În culisele sufl etului etc.”7   Aşa cum sublinia 
profesorul clujean Mircea Popa, după 1928, Ionel Jianu va 
fi  în mare măsură acaparat de gazetărie, începând o serie de 
colaborări, mai întâi la ,,Vremea” lui Vladimir Donescu, în 
calitate de cronicar dramatic, apoi preluând pagina literară a 
ziarului ,,Ultima oră”, o dată cu plecarea lui Petru Comar-
nescu în Statele Unite, în toamna anului 1929. Urmează 
unul dintre cele mai prolifi ce momente ale activităţii sale 
publicistice, când, sub diverse pseudonime, îl găsim pe Ionel 
Jianu în paginile numeroaselor ziare şi reviste ce au animat 
cultura română dintre cele două războaie, afi rmându-se, cu 
aplomb şi convingere, ca unul dintre fruntaşii generaţiei. 
Colaborările sale se extind la periodice precum: ,,Convorbiri 
literare’’, ,,Revista Fundaţiilor Regale’’, ,,La Nation Rou-
maine’’ (unde organizează pagina culturală şi unde va cola-
bora până la încetarea apariţiei), ,,Le Moment’’, ,,Contimpo-
ranul’’, ,,La Roumanie nouvelle’’, ,,Viaţa literară’’ şi altele. 
Prin colaborarea la unele reviste de limbă franceză, apărute 
la Bucureşti, Ionel Jianu întreţine, în continuare, o legătură 
efi cientă cu străinătatea, publicând interviuri cu scriitori 
străini şi susţinând propaganda română în Occident. 
     Împreună cu Petru Comarnescu, Constantin Noica şi 
Mihail Polihroniade, Ionel Jianu începe redactarea revis-

4 Ionel Jianu, în Un om, o viaţă, un destin. Ionel JIanu şi opera lui, 
Editura Roza Vânturilor, Bucureşţi, 1991, p. 164.
5 Ibidem.
6 Mircea Popa, în Ionel Jianu, Între teatru şi literatură, Ediţie îngrijită şi 
prefaţă de Mircea Popa, Editura Palimpsest, Bucureşti, 2004, p. 7.
7 Ibidem, p. 8.

tei ,,Acţiune şi reacţiune”, 
subintitulată ,,Caiete semes-
triale de sinteză naţională în 
cadrul secolului XX”, caiete 
anunţate în pagina culturală a 
ziarului ,,Ultima oră”. În 1929 
şi 1930 au apărut (în total), 
două caiete, fi ecare de câte 85 
de pagini şi cuprinzând studii 
semnate de cei patru iniţiatori. 
În primul caiet găsim, pe lângă 
articolul polemic al lui Petru 
Comarnescu, Istoria critică şi 
falimentul <<Gândirii>>, alte 
studii şi articole precum: Ideile 
veacului şi spiritualitatea, de 
Petru Comarnescu, Criza naţi-
onalismului, de M. Polihronia-
de, Între misticism şi religie, de Ionel Jianu, şi Problematica 
echilibrului spiritual, de Constantin Noica. Al doilea caiet, 
mai substanţial, cuprinde două studii despre specifi cul na-
ţional, scrise de Petru Comarnescu şi Ionel Jianu, un eseu 
politologic, Constanţele politice româneşti, semnat de Mi-
hail Polihroniade, şi un eseu de logică, Logica naţională, de 
Constantin Noica. În ansamblu, caietele ,,Acţiune şi reacţi-
une” sunt consacrate fenomenului cultural românesc, fi ind 
evidentă ,,strădania unor inteligenţe tinere de a-şi croi un 
făgaş şi o personalitate proprie, vădit polemică de orientarea 
<<Gândirii>>”.8

     Zigu Ornea, care a făcut o analiză amănunţită a perio-
dicelor din perioada interbelică, a găsit studiile cuprinse în 
aceste caiete ca fi ind ,,contribuţii demne de stimă şi notabile 
pentru fi zionomia unei grupări foarte neliniştite”9, grupare ai 
cărei exponenţi de abia acum îşi croiau un drum propriu, unii 
spre beletristică, alţii spre critica literară ori eseul fi losofi c, 
iar alţii eşuând în tabăra fascistă, cum constata acelaşi critic.
     În Dicţionarul general al literaturii române, revista ,,Ac-
ţiune şi reacţiune’’ este caracterizată drept o ,,publicaţie de 
orientare democratică şi raţionalistă, cu accente polemice 
îndreptate împotriva exagerărilor ultranaţionaliste şi ortodo-
xiste manifestate în mişcarea gândiristă.”10

     Frecventează un timp cenaclul ,,Sburătorul”, condus de 
Eugen Lovinescu, şi gruparea ,,Duh şi slovă”, unde se re-
găseşte alături de Sandu Tudor, Mircea Vulcănescu, Paul 
Sterian şi alţii, realizând între timp şi câteva emisiuni cul-
turale la Radio Bucureşti. Aşadar, o efervescentă implicare 
culturală, la toate nivelurile, intimidant de fructuoasă, dacă 
ţinem seama că, în acest timp, Ionel Jianu făcea traduceri şi 
participa activ, aşa cum am arătat, la viaţa cultural-artistică 
bucureşteană. În acest sens trebuie înţeleasă alegerea lui ca 
membru în Asociaţia Internaţională a cronicarilor dramatici, 
la al cărei Congres, desfăşurat la Sinaia, participă în 1930, 
legând prietenii şi păstrând un viu contact cu personalităţi 
din Occident. 
     În paralel cu activitatea publicistică, Ionel Jianu a profesat 
şi avocatura, fi ind înscris iniţial în Baroul Judeţului Ilfov, 
unde lucra ca secretar al avocatului Alexandru Velescu, iar, 
mai apoi, după 1931, îşi deschide propriul său birou de avo-
catură. La Editura Socec îşi publică şi prima sa carte11 de stu-
dii juridice, în 1929. După căsătoria cu Margareta Groswald, 
la 29 martie 1931, Ionel Jianu se instalează în apartamentul 
din Strada Izvor, nr. 10, care va deveni un centru al tinerei 
generaţii. Ionel Jianu a rămas în memoria postumă, aşa cum 
sublinia istoricul literar Mircea Popa, ca ,,unul dintre eseiştii 
cei mai înzestraţi ai generaţiei interbelice şi unul dintre cele 
mai subtile şi vivace condeie pe care le-a avut literatura şi 
cultura noastră. Deşi a rămas cunoscut în posteritate doar 
ca un remarcabil critic de artă (prin monografi ile închinate 
unor mari pictori şi sculptori români ca Th. Pallady, N. To-
nitza, G. Petraşcu, Luchian, Theodor Aman, Brâncuşi, dar şi 
străini ca Bourdelle, Rodin sau Henry Moore), Ionel Jianu a 
fost un spirit mult mai complex decât apare la prima vedere, 
un demn reprezentant al generaţiei neliniştii şi aventurii.”12
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Ionel Jianu, portret de tinerețe

Monica GROSU
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Spirit hotarît

să îndestuleze cămările slovei
predică freamătul statorniciei
nevoindu-se
în corul peticitei credințe.
Farul de la marginea deznădejdii
spintecă pântecul zeloasei așterneri
a  memoriei naufragiaților
în tiparul tainic
al învolburării.

Bucurii ridicole îndeamnă
tihna silnică a înstrăinării
spre depărtări păzite
de înfumurate stânci.
Fără-de-liman instincte
propulsate
de lăcomia harnică a dezintegrării
picură pe îndelete-n fagurii tăcerii
miere de uraniu.

Sub ghearele de fum

ale marginii perfide
văzduhurile mele
se-nchină la binecuvântări
cu sorocul înspicîndu-se
în ruine.
Mlaștinele vieții cercetate
de berze stelare,
pomelnice amar caligrafiate
cu scrîșnete de săgeți oarbe 
din tolba zădărniciei.

Aprinse de frumusețea nebună
a dezgustului,
mirese de ceară
aruncă buchete de milă
dezvirginată
peste umeri.
Cugetul anonim al îndărătniciei
sapă vizuini funebre
în tainele concentric umbrite 
de infinitatea 
jertfelnicelor zboruri.

Ce-i spirit,

Libertății trudnice 
a putregăirii

nu i se închină.
Trist frământat
de inerția rotunjirii,
aluatul fals
al înveșnicirii.
Pe albia sinuoasă
a încrederii
duios-ademenitoare
stăpâni sunt 
doar viermii curioși
din miezul zădărniciei.

Sentimente 
metamorfice

Se scutură de prefăcătorie
în aerul cădelnițat
cu indiferență 
de semne deghizate în zodii.
Fi-vă pentru timpurile zămislite
din coaste de 
războinice statui
un anatemic ospăț
lăcomit de frenezia
îmbeznatei necuprinderi.

Duh învolburat

Cum psalmii revărsați în glasuri
vlăguind subtil 
nervii fierbinți ai inerției
unse cu lacrimi de arhangheli.

Miroase a sfîrșit fecund,
rodirea fiindu-se
pulbere de haos în vuiet spiralat.
Rănile deschise
pe obrajii firii,
negații închinându-se 
la bravele înfrângeri…

La cina-mpodobită
cu flori de nostalgii meschine
duhovnicii mîhnirii prefăcute 
ard lumânări de presimțiri mioape.

Cele ce se lăfăie

în bucuria viermilor binevoitori,
pe a căror sloboadă
îndestulare
tropăie armăsarii
dorințelor putrede.
Cele ce de la edenica
doică a fărădelegii
moștenit-au parfumul stihinic
al îngenuncherii.
Cele ce toarnă must de
scadențe grețoase
în cupa de răsfăț înveșnicitor
a morții…
Cele ce cu ifose trufașe
desferecă chilia
sinelui îmbălsămat
cu întuneric dogmatic.

Cele ce cu suspine rumenite 
de miere nebună 
sfîșie rărunchii nopților
incendiate
de spaima sterilității.

Orizonturi hipnotice

Trasează cu sânge 
de amăgiri disperate 
căi fără chef de întoarcere
pe hărțile trufașe
ale necuprinderii.
Cu jar de 
nepăsare vicleană
păianjenul utopiei
încălzește 
ritmuri de îngenunchere
al elanului biciuindu-ne…

Nu

măreției cu priviri de vulpe
mă supun.
Sînt liber să mă las slujit 
de bezna sentimentală
din ludice călătorii.
Voi fi curând monah distins
cu stema vremelniciei
de înduioșata-mi umbră
făcând metanii prin uitare.

Nevrednic sunt de lăcomita miere
a căilor din veac, 
înșelătoare.
Mă las îngenuncheat pe sâmburi
de rod putregăios la care
săbii călite-n sânge orb
dezbateri dezgustate
se asmut.
Pe creștetul despotic
al părăginirii,
cununi de spaime încurajatoare.
În bezna smerită
care-mi luminează drumul
aud benchetuind prăpăstii.

Cu patos

ridiculizat 
de binecuvântarea
hermeneuticii divine,
voci crocante
sporesc entuziasmul
negrelor banalități
molipsindu-ne.
Pe văile neantului
îngeri îndărătnici
scutură fructe solare
din livezile de cruci
dăruindu-ni-se…

Nicăieri

pe cer,
vreo șoaptă de lerui-ler.

Peste somn – 
opaiț de zbateri,
sfințenie zgribulită.
Trosnet sec de clipe arse 
deznădăjuduiește-ardoarea
bucuriei jeluind…
Sub icoanele strivite
de absurde așteptări,
nicăieri,
vreun mugur de lerui-ler.

Doar scheletul amăgirii
bate toaca în tenebre.
Doliu alb
și fum de smirnă
peste umerii căderii
cumpănește fără grabă
putredul foșnet de noime.

Heruvimi de lerui-ler
fac metanii ostenite
pe grinzile pustniciei.
Glas cucernic
locuit
de lumina temătoare
sfîșie vinovăția
profețiilor murdare.

Peceți de vid

imploră testamentul harului
somnamb ulesc
să fie mărinimos
cu bastarzii
gravitației jeluindu-se…
Întins peste cântecul în paragină 
al păsărilor-vis,
giulgiu duhnind a pași călăuziți
de ritmuri minerale
aspiră gemete de zbateri
sfîșiindu-se
în clepsidra neputinței
sfredelind iluzii.

Mulțimea de ochi

dezvelind statuia necuprinderii,
gutui negre
gata să se scuture de praful
înțelepțirii de paragină.
Delirul, 
izbîndă cibernetizată
înmulțindu-se 
în visteria dezmățului tehnic.

De scripeții repaosului metafizic
atîrnă făpturi
cu păcura dialecticii în vine.
Parohii sensurilor interzise
meșteșugesc peceți 
din umilința drogată
cu tămîia pustiirii.

ELEODOR DINU
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Despre agiotantul său în pe-
regrinările pe străzile „amarului târg”, 
criticul Gheorghe Grigurcu spunea: 
„Îl admir pe George Drăghescu pentru 
că aparţine categoriei acelor oameni 
extraordinari, gata a inventa poezia 
într-o lume în care poezia n-ar exis-
ta.” (text tipărit pe postcoperta cărţii: 

George Drăghescu - URME DE ÎN-
GER /1/)

Pe postcoperta altui volum 
de versuri al actorului-poet George 
Drăghescu, TĂCEREA DIN CUPĂ 
/2/, descoperim un portret magistral, 
schiţat în câteva linii, în maniera lui 
Paul Klee, de cine credeţi, chiar de 
marele critic Gheorghe Grigurcu.

Conciziunea portretului mer-
ge mână în mână cu aceea a citatului 
menţionat. Faptele m-au frapat şi în-
cerc să le dau o interpretare.

Ce înseamnă a reinventa poe-
zia într-o lume care, în meschinăria ei 
a uitat-o? Păi înseamnă a redescoperi 
lumea cu uimire în faţa misterului 

existenţei, a o privi cu ochi curaţi 
de copil şi a transfi gura  întâm-
plările obişnuite în evenimente 
ale contemplaţiei situate pe o altă 
treaptă ontologică.

 George Drăghescu a pu-
blicat mai multe volume de hai-
ku-uri şi în această formă fi xă de 
tradiţie japoneză nu cred că re-
inventează poezia.  În formă nu, 
dar imaginile au o prospeţime de 
început de lume. Iată două dintre 

ele:  „Fluturele alb / în cireşul înfl orit / 
şi-a găsit cerul.” (Poem singur II); „În 
cădere / frunza a despicat ceaţa / să 
cadă mărul” (Poem singur VIII)

Volumul URME DE ÎNGER 
cuprinde în a doua sa parte, poezii de 
4-9 versuri care ilustrează afi rmaţiile 
criticului Gheorghe Grigurcu despre 
inventarea poeziei. Iată cum puritatea 

sufl etului redescoperă sacralitatea lu-
mii:  „L-am întâlnit / pe Dumnezeu în 
parc. / Se juca de-a v-aţi ascunselea / 
cu copiii. / De fi ecare dată copiii îl gă-
seau.” Cea mai frumoasă erezie gre-
fată pe trunchiul creştin este religia 
iubirii:  „După izgonirea / din grădina 
Edenului, / Adam a dus-o pe Eva / sub 
un tei / şi-a despicat sentimentul / în 
trei: / În numele Tatălui, / Al Fiului / 
şi-n numele ei.” (În numele...)

Tăcerea reprezintă increatul, 
care conţine „în nuce” toate posibili-
tăţile, motiv pentru care trebuie res-
pectat cum se cuvine: „Să nu cazi în 
Tăcere / că te loveşti! / La Tăcere se 
urcă / pe scări îngereşti.”

Procedele de inventare a po-
eziei, utilizate de George Drăghescu 
par desprinse din meditaţiile lui Brân-
cuşi. 

Geneza lumii se face din gân-
dul tăcut, la Mesa tăcerii, urcarea la 
tăcerea divinităţii se face pe scara Co-
loanei fără sfârşit, iar iubirea este o 
Rugăciune.

Portretul schiţat de Gheorghe 
Grigurcu esenţializează chipul poetu-
lui George Drăghescu iar caracteriza-

rea lapidară pe care i-o face îi radio-
grafi ază sufl etul.

1. George Drăghescu - URME DE 
ÎNGER (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005) 

2. George Drăghescu - TĂCEREA DIN 
CUPĂ (Ed. Vinea, Bucureşti, 2008)

Lucian GRUIA

george drăghescugeorge drăghescu

Reinventarea poezieiReinventarea poeziei

 Lebăda neagră
Desfăşurată pe o gamă largă 

de sonuri şi ritmuri, consubstanţiale 
fi indu-i fi orul arhaicităţii şi folclori-
citatea de esenţă litanică, poezia lui 
Teofi l Răchiţeanu şi-a dobândit o 
indicibilă specifi citate, într-o aven-
tură care nu este atât una a limba-
jului cât a marilor idei rotitoare de 
năzuinţe şi zări, căci spiritul aces-
tuia consună cu eminescianitatea 
gravă, cu metafi zica blagiană, cu 
dorinţa mai puţin aprigă, oarecum 
resemnată, de intrare în rezonan-
ţă cu Divinitatea, toate în regimul 
unor tulburătoare clasicităţi. Acest 
Orfeu al Apusenilor, care nu e mai 
puţin autentic şi expresiv, aduce în 
poezia de azi drama unui însingurat 
de sub geană de brazi, tânjind, la o 

„margine neagră de lume”, după „o ultimă rază a ultimei stele”. 
 De data aceasta, întristarea poetului, care percepe „zvonuri ahe-

rontice”, este mai acută. Peisajul se întunecă excesiv, în ritmurile unui 
timp diluvian. Dumnezeu s-a retras „pe stele pustii”, lăsând lumea asta în 
bătaia morţii, abia clipind deasupra crestelor din străfunduri stelare. Ca 
un faraon în „colosul de piatră” al Apusenilor, poetul, „ţărână gânditoa-
re” – gustând din plin „picătura deşartă a gloriei” -, trăieşte un împovărat 
sentiment de pustiire sufl etească („târziul din vreme”). Planeta întreagă 
(„steaua amurgită”), rătăcitoare prin mările întunericului cosmic, e un 
osuar. Se aud lătrând Căţelul Pământului şi Sfi nxul Pustiei, în timp ce 
Dumnezeu tânguindu-se de „prea greul veşniciei”, rămâne „mai departe 
decât depărtarea”. 

 Doininda Lyră orfeică revarsă „sunete de comând” peste „amara 
poveste”…

Solirarii
Poet din stirpea 

inițiaților, cultivând un li-
rism de largi ocoluri specu-
lativ-ideatice, rezonând cu 
marile culturi ce-au înfl orit 
în jurul Mediteranei (drept 
care l-am numit cândva elin 
socratic cu nostalgii asiatico-
egiptene), ROMULUS IULI-
AN OLARIU a abordat cu 
succes și eseul critic, rapor-
tându-se la literatura româ-
nă, de la creația populară la 
scriitori romantici, moderni 
și contemporani. Și de data 
aceasta, eseistul nu se dez-
minte, învederând o meto-
dă interpretativă mitico-ar-
hetipală, prin care «citește» 
într-un mod cu totul ine-
dit textele, decodând anumite aspecte și subînțelesuri inițiatice, 
intenții estetice și paralelisme, interferențe și mesaje engramate în 
substanța intimă a creației… 

Foarte original în această sondare a profunzimilor, autorul 
este nu numai un comentator cu metodă, dar și un analist răpit 
de farmecul erudiției, intrând într-o empatie evidentă cu ideatica 
operelor în emergenta decriptare / deconspirare a unor latențe es-
tetico-programatice aduse acum în prim-planul atenției lecturale. 
Un discurs așa-zis «îndrăgostit» și generos menit a adăuga noi tușe unui 
profi l scriitoricesc de autentică vocație.

(Z. C.)

Semnal editorial
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Masiva lucrare Universalia…, semnată 
de criticul și istoricul literar Marian Barbu (Ed. 
Sitech, Craiova, 2010, 730 p.) tratează, conform 
subtitlului, ,,despre cărți din literaturile lumii”. 
Este, așadar, un ,,jurnal de cărți”, desfășurat 
pe o perioadă relativ întinsă. Parte din aceste 
comentarii au constituit, la rândul lor, cronici, 
recenzii, studii, articole și note, evocând un 
corpus de literatură universală.

Lucrarea se înscrie într-un proiect mai 
larg, dacă avem în vedere cele cinci volume 
de critică și istorie literară, Trăind printre cărți 
(2008, cca 2500 p.), în cuprinsul cărora literaturii 
universale i-au fost alocate doar 300 de pagini. 
În consecință, Universalia vine să dea seama 
despre necesitatea refl ectării acestui domeniu 
cultural, numit printr-o sintagmă goetheană 
din 1827, ”literatură universală”, care se referă 
la valorile perene ieșite din matca națională în 
spațiul universalității.

În strânsă legătură cu sintagma goetheană, 
dl Marian Barbu aduce în discuție și alte 
concepte, precum: regional, național, receptare, 
infl uență, mesaj primar, structură, simbioză 
(socială, politică, psihică), popularitate, menite 
a clarifi ca opțiunea axiologică, termenului de 
”literatură universală” adăugându-i-se și acela 
de ”comparată” în aceeași relație schematică-
operativă de raportare cultural-istorică.

Toate validările în planul axiologiei 
universale sunt condiționate, observă criticul, 
de anumite imperative, nu întotdeauna culturale. 
Până și cea mai înaltă instituție, aceea a 
Premiului Nobel acordat de Academia Regală 
din Suedia începând din 1901, a avut de-a 
lungul vremii, opțiuni ”viciate de intruziunea 
politicului”  ori de acel politically correct  din 
etica toleranței (frenezia politically correctness-
ului cuprinzând întregul Occident). Exemplele 
nu sunt puține, de aici încrederea relativă 
în stabilirea canonului universal. În această 
privință, exemplul americanului Harold Bloom 
(n. 1936), autorul briliantei cărți Canonul 
occidental – cărțile și școala vârstelor (1994, 
tradusă și la noi în 1998, la ”Univers”) este 
edifi cator. Reașezând valorile universale pe 
vârste (teocratică, aristocratică, democratică, 
haotică), criticul american Harold Bloom s-a 
aplecat în mod deosebit asupra multiplelor 
forme de creație pe care le-a dezvoltat literatura 
universală de-a lungul timpului. Concepând 
cultura ca pe un tot unitar, H. Bloom a văzut în 
genii, precum Tudor Vianu al nostru în ”Istoria 
ideii de geniu”, ”spiritele creatoare de excepție 
care asigură omenirii dezvoltarea și progresul.”  
Bloom consideră că ”cele mai mari idei sunt 
cele mai mari evenimente”, ceea ce înseamnă că 
în lume au supraviețuit acele nume de oameni 
care au lansat idei tot atât de folositoare omenirii 
precum acele evenimente care i-au schimbat 
destinul de-a lungul vremurilor. Așa ajunge el 
la teoretizarea canonului ideal occidental sub 
pavăza Marelui Will (Shakespeare), înscriind pe 
orbita acestuia doar 26 de nume, ceea ce a dus 
la nedumeriri și atitudini de reproș. Principiile 
generale de selecție și de refl ectare pun în umbră 

ideea de specifi citate, de particularitate stilistică 
individuală. De aceea, comentariile la cei 26 de 
scriitori selectați (un fel de selecție eterogenă, 
de antologii literare) nu pot suplini absența unor 
spații culturale, care, rămânând în afară precum 

literatura română, au farmecul lor nu neapărat 
protocronic în concertul universal de valori.

La fel de restrictiv procedează și 
universitarul new-yorkez Daniel S. Burt, autorul 
celebrei The Literary 100, care, specializat în 
”fi cțiunea victoriană”, trage spuza pe literaturile 
afi ne spiritului său anglo-american. Căci, din 
100 de nominalizări scriitoricești, 31 aparțin 
literaturii engleze, 21 celei americane, 12 – 
Franței, 5 – Greciei, 4 – Rusiei, 4 – Germaniei, 
alte spații culturale precum Italia, Spania, 
Japonia, China – câte 3, Irlanda, America Latină 
– câte 2, Norvegia, Austria, India, Suedia – 
câte 1. Nume glorioase trecute de mult dincolo 
de granițele continentului european rămân pe 
dinafară, de unde reducționismul unui viziuni 
structurante, fi e el și academic. 

Dincolo de toate aceste considerente, 
cele mai multe post facto, dl M. Barbu realizează 
un corpus de exegeze credibil, ordonându-și 
producția de comentarii critice pe trei secțiuni. 

Dacă prima parte cuprinde Scriitori 
străini din… (Africa, America de Nord, 
America de Sud, Asia, Europa), a doua 
comentează Români stabiliți în străinătate. 
Mai exact, comentariile cărților respective îi 
privesc pe: Alina Diaconu (Argentina), Marica 
Beligan (Belgia), Alex Cetățeanu, Francisc Ion 
Dworschak, George Filip (Canada), Emil Cioran, 
Cornelia Comorovski, Ilie Constantin, Petru 
Dumitriu, Vasile Gavrilescu, C.V. Gheorghiu, 
Vintilă Horia, Eugène Ionesco, Dumitru 
Țepeneag (Franța), Dan Dănilă, Gelu Ionescu, 
Titu Popescu, Virginia Șerbănescu, Constantin 
Urucu, (Germania), George Uscătescu (Spania), 
Ion Miloș (Suedia), Ștefan Baciu, Nina Cassian, 
Matei Călinescu, Ioan Petru Culianu, Mircea 
Eliade, Toma Pavel, Dumitru Radu Popa, Dana 

Roșu, Florentin Smarandache (U.S.A.).
Într-o Addenda sunt cuprinși câțiva 

analiști din țară ai exilului românesc (Mihaela 
Albu, Mihaela Cristea, Ion Cristofor, Ion 
Dugăeșescu, Adrian Marino, Irina Mavrodin, 
Ion Soare), dar și comentatori privind valori din 
cultura universală ( Gheorghe Bulgăre, Mihai 
Cimpoi, Ștefan Cucu, Constantin Cubleșan, 
Petre-Gigea Gorun, Gheorghe Glodeanu, Dan 
Grigorescu, Ion Istrate, Marin Mincu, Diana 
Nedelcea-Cotescu, Ilie Rad, Emil Sîrbescu, Stan 
Velea, Octav Vorobchievici).

Cartea se încheie cu propriile impresii și 
constatări privind periplurile culturale canadiene 
și americane, știindu-se strânsele legături ale 
autorului cu aceste spații, prin stabilirea fi ilor 
săi aici.

Desigur, având în vedere activitatea 
îndelungată de istoric și critic literar, nu avem 
a face cu eseuri ori studii monografi ce, ci cu 
recenzii ori cronici ce denotă gust estetic, 
viziune integratoare, spirit ordonator.

Ferindu-se de politizări, adulări sau 
acidulări, în cazul unor scriitori emigrați 
sau imigrați, dl M. Barbu surprinde în 
Universalia… o imagine pe cât de fragmentară 
pe atât de sugestivă și ilustrativă a unor spații 
culturale continentale. Neambiționându-se 
într-o viziune integralistă (lipsesc chiar unele 
nume de rezonanță, precum, bunăoară, Monica 
Lovinescu și Virgil Ierunca), proiectul restitutiv 
al criticului ilustrează o vocație universalistă și 
o perseverență pilduitoare în comentarea ”Cărții 
străine”.

Mesajul cărții, exprimat într-un Pro 
Domo  datat ”ianuarie-februarie 2010, Montrèal-
Chicago”, este unul optimist, de solidaritate 
cu ideea axiologiei în planul universalității 
creatoare, slujită de decentă înțelegere și 
sophianică refl ecție: ”Nutresc speranța că 
numai așa se poate contura mai bine înțelegerea 
interferențelor dintre național și universal, la 
nivelul canonului, al capodoperei sau al altor 
scrieri de rezistență, dincolo și dincoace în 
condițiile de cultură și istorie vremelnică.”

Liviu MESEȘAN

marian barbumarian barbu

Un jurnal de literatură universală
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Aurel Udeanu a debutat cu un 
volum remarcabil atât prin conţinut 
cât şi prin noutatea formală propusă: 
„Când Dumnezeu Se exilează-n tine„ 
(2005). Acest volum transfrontalier 
ilustrează ceva din „Peratologia” lui 
Gabriel Liiceanu. Titlul cărţi menţio-
nate derivă de la „peras” care înseamnă 
„limită” în greaca veche, iar „Peratolo-
gia” are sensul de „trecere a limitei”. 
Într-adevăr, cartea lui Aurel Udeanu 
însumează eseuri, cugetări şi refl ecţii 
sceptice, de esenţă cioraniană,  care, 
pe alocuri se metamofozează în  pro-
ze şi viceversa. Cultivarea paradoxului 
semnifi cativ arde limitele, conţinutul 
ideatic îmbogăţindu-se prin trecerea în 
contrariul său.

După debutul novator, Aurel 
Udeanu a trecut la poezie, tematica 
volumului „Femeia din creierul fi ecă-
ruia” (Ed. Brumar, Timişoara, 2008) 
continuându-se şi în „Edenul din 
doamna” (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 
2010).

Radu Aldulescu, în prefaţa re-
centei apariţii editoriale /1/, defi neşte 
franc tematica volumului: „raiul din 
femei şi ce se întâmplă dincolo de 
această evidenţă – aparenţă, aventura 
agoniei şi extazului existenţial călău-
zită, strunită de instinctul dintâi şi pă-
catul dintâi, care a provocat izgonirea 
din Eden şi deopotrivă nostalga după 
el.”

Traian T. Coşovei caracteri-
zează stilul autorului, în aprecierile 
eliptice, tipărite pe postcoperţa cărţii: 
”O gimnastică a autofl agelării poetice 
practică Aurel Udeanu al cărui volum 
(...) se remarcă numaidecât printr-o 
sinceritate când blândă, când ironică, 
când ultragiată. Sexualitatea unor ver-
suri nu are nimic de-a face cu concu-
piscenţa; senzualitatea reprezintă doar 
o risipă de imaginaţie, iar cerebralita-
tea devine o formă de reprimare, de 
sublimare în absolut.” 

Într-adevăr, imaginile erotice 

spectaculoase, şocante şi uneori vi-
olete, constituie doar prilejul pentru 
meditaţii mai adânci, poezia lui Aurel 
Udeanu fi ind una de cunoaştere, fapt 
care nu s-a analizat îndeajund.

În aceste scenete de alcov, tra-
se la indigo, scrise cu o aparentă ne-
glijenţă, femeile, descrise sumar sunt 
identice: au sânii ca merele, fesele sunt 
lubeniţe, copasele prelungi conduc 
spre templu de carne veşnic descis, 
„edenul din doamna”. Prin vegetaliza-
rea cărnii, se sugerează poate grădina 
edeneului din care am fost alungaţi 
nevinovaţi: „cum se putea apăra adam 
de păcat / fără să cunoască în prealabil 
/ păcatul?” (răspunsul logic la această 
întrebare încuietoare ne-ar putea mân-
tui ipohondriile provocate de acest su-
biect tabuizat).

Urmând calea transfrontali-
eră a debutului, autorul traspune şi în 
„Edenul din doamna”, în imagini este-
tice, diverese teorii fi losofi ce care l-au 
marcat. 

Autorul demarează printr-un 
platonism seducător, apretat cu umor 
fad: „fi ecare bărbat îşi alege câte o 
idee / (ideea de iubită de nevastă de 
amantă...) / o umple toată cu petale / 
şi-o aruncă pe umăr / şi porneşte cu ea 
/ prin oraş.”

Teoria atenianului, conform 
căruia omul îşi aminteşte în existenţa 
terestră ceea ce cunoscuse când su-
fl etul desprins de trup era contopit cu 
zeul, mi se pare evidentă în următoa-
rele vesuri: „”ce am putea lua dintr-o 
femeie? / (...) / „şi chiar dacă am lua 
ceva / cu ce am fi  mai bogaţi decât îna-
inte / din moment ce ceea ce urmeză 
să luaăm / avem deja în taşcă?””Platon 
afi rma că sufl etul se simte în trupul 
de humă ca într-o închisoare. Pentru 
Aurel Udeanu, iubirea este jocul ina-
utentic al acestor trupuri şi nu implică 
sufl etul (cel puţin în această imagine 
ironic-macabră):  „huma mea va face 
toată noaptea dragoste / cu huma ta.” 

Teoria lui Shopenhauer con-
form căreia lumea, inclusiv Dumnezeu 
este creaţia simţurilor mele transpare 
în poezia „cred ceea ce văd” din care 
cităm: „văd ceea ce cred / (...) / dum-
nezeu nu vrea / decât ceea ce aici şi 
acum eu vreau. / zadarnic transportată 
albă / cu pupilele dilatate / mă îmbii să 
sosesc unde / dintotdeauna mă afl u. / 
ceea ce noi credem că se petrece în / 
univers / nu se petrece decât în craniile 
noastre cu care mâine / cei ce ne vor 
succede vor juca / fotbal pe maidabele 
oraşului.” În ultimile imagini, se face 
aluzie la „fotbalistul cu cranii”, Emil 
Cioran, care practica în copilărie, cu 
prietenii, acest sport teribilist, în cimi-
tirul din Răşinari. Tot la Cioran, de a 
cărui gândire paradoxală Aurel Udea-
nu se simte aproape, mă duce cu gân-

dul următoarea formulate: „Blestemul 
lui dumnezeu pentru fericiţi / căci fe-
riciţi fi ind ignoră / şi-n felul acesta îşi 
ratează iremediabil / nimicnicia!”

Din altă perspectivă, volumul 
este o schiţă de epopeie erotico-thana-
tică dedicată femeii, din care nu putea 
să lipsească geneza acesteia, în care 
Dumnezeu apare ca un tâmplar ţăran, 
autohtonizat: „eu cred că el a proce-
dat cu tine: „în felul următor // plicti-
sindu-se de moarte în cerul intelectului 
meu / a mers într-o dimineaţă în codrul 
său veşnic de idei / a ales o idee care 
i-a plăcut cel mai mult / şi-a sufl ecat 
mânecile a scuipat cu ste în palme /a 
doborât-o cu securea a curăţat-o de 
crengi / şi-a ales parteas cea mai bună 
a dus-o / cu spinarea acasă. // a ciolit-o 
pe o parte şi pe alta / a tras-o la rin-
dea a luat dalta / i-a sculptat atent sânii 
coapsele sexul fesele / (...) / a fost pe 
deplin mulţumit la sfârşit de ceea / ce 
ieşise din mâinile lui pe când îşi strân-
gea sculele / constată însă cu uimire că 
nu are / ce face cu tine.” Şi atunci o 
aruncă în braţele bărbatului. 

Încă de la geneza femeii, 
Dumnezeu îşi trăieşte singurătatea la 
limită, dorindu-şi, ca şi Hyperion din 
„Luceafărul” eminescian, condiţia 
omului muritor: „Dar femeile sunt 
gloanţe strategice /de argint / cu care 
dumnezeu plictisit de veşnicia sa / se 
împuşcă pe sine prin intermediul băr-
baţilor / (...) să vadă şi el cum este să 
nu mai fi  niciodată / să guste din senti-
mentul de musafi r / pe acest / pământ”.

În lumea lirică pe care a făurit-
o, Aurel Udeanu inversează mesajul cu 
care Dumnezeu şi-a trimis fi ul în lume: 
„”nu mi-am trimis fi ul pe pământ ca să 
vă mântui eu / ci voi / să mă mântu-
iţi””.

Rostul femeii în perpetuarea 
speciei este zugrăvit cu umor  pan-
tagruelic. Scena acuplării e prilej de 
meditaţi năstruşnice, apetisante în 
străfundurile inconştientului mascu-
lin: „visez o lume în care bărbaţii / 
să fi e condamnaţi / la dragoste silnică / 
pe viaţă.” Sau: „in anno domini 2004 
februarie 23 /  noi fi ul ţărânii / aici şi 
acum / decretăm: // se vor naţionaliza 
toate mijloacele de plăcere / toate fe-
meile tinere şi frumoase / se vor strân-
ge într-un loc special amenajat / şi toţi 
bărbaţii planetei / vor benefi cia de toa-
te femeile planetei / trecute în proprie-
tatea / comună.”

Dincolo de momentul erotic, 
Aurel Udeanu meditează la aspectele 
de cunoaştere revelate în jocul iubi-
rii: „iar acest mod de a te livra pe tine 
ne-ţie / de-a bea alternativ nefi inţa / 
dintr-o oglindă în alta / se numeşte / 
existenţă.” 

Poezia de fi nal Mi-am rea-
lizat toate utopiile reprezintă o în-

toarcere, hilară şi sumbră totodată, la 
origini: „de frica universului cu toţii / 
regresăm / într-un vagin. // apoi soseş-
te inexorabil / iarna / şi nimeni nu mai 
este vinovat / vinovat nimeni /nu mai 
este!”

Mi-l închipui pe Aurel Udea-
nu hoinărind pe străzile oraşului Târ-
govişte, reiterând în registru postmo-
dern, plimbările fi losofi lor Greciei an-
tice prin Atena, rostind pe un ton grav, 
sentinţe sapienţiale, cu zâmbetul pe 
buze: „şi ce este iubito / cu universul 
ăsta neterminat / nedus la desăvârşire 
obligat / să se extindă la nesfârşit că 
crească să crească / pentru că semenii 
noştri / îl gândesc în fi ecare clipă? // 
hai să facem noi un pustiu de bine / 
să-l încheiem să-l restituim lui însuşi 
/ mulţumită / coapselor tale intermina-
bile / princiare. // hai să-l suspendăm 
să-i punem stavilă / să fi e şi el acasă 
la el / sufi cient sieşi / să nu se mai lă-
ţească să se lungească / aşa peste tot şi 
pe niciunde / fără nicio noimă veşnic 
singur.””

Autorul este un sceptic mân-
tuit. Ne plângem zadarnic că suntem 
muritori, dar dacă am fi  eterni ne-am 
plictisi  atât de mult încât ne-am dori 
extincţia. Din acest cerc vicios nu 
avem scăpare: „să ne minţim pe noi 
că timpul /nu trece iubito / să ne 
complacem aşa într-o existenţă / lipsită 
de timp veşnică / în care să putem face 
tot ce poftim / dar în care să nu facem 
nimic / căci avem timp / berechet să 
facem.”; „dăruindu-mi-te pe tine mie 
toată / cine va fi  însă mai nefericit / în 
veşnicie: / eu nemaiavând ce-mi dori / 
sau el nemaiavând / cui dărui?”

Moartea ne este inoculată încă 
de la naştere: „o meriţi cu prisosinţă 
doamna mea vie şi defunctă / (uite că 
este posibilă şi chestia asta / vie şi to-
tuşi defunctă!)”

Perpetuarea speciei nu ne li-
vrează vieţii autentice: „ unii sădesc 
în gropi cireşi / alţii vişini / alţii caişi 
piersici zarzări pruni / fi ecare ce poate 
sădeşte în femeie / cu convingerea fer-
mă că fi ii săi fi icele sale / se vor urca 
gălăgioşi/gălăgioase în el într-o zi / şi-
şi vor culege lacomi / iluzia că există.”

Poetul descoperă o nouă con-
stantă lirică în univers: „cantitatea de 
zădărnicie”. Ea este măsurată conti-
nuu, cu disperare, de cele mai perfec-
ţionate ceasuri atomice din lume. Dar 
timpul nu se dilată, trebuie mereu să 
ne reîntoarcem în centul fi inţei noastre 
pentru a ne reînnoi convingerile (am 
devenit prin evoluţie „boi arhetipali”): 
„nu este adevărat că timpul există doar 
în conştiinţa mea / nu are dreptate moş 
einstein că el se dilată eu / privindu-
te privindu-te / trebuie să mă întorc la 
asediul troiei ăleia / din intelectul meu 
care trebuie recucerită / după fi ecare 

aurel undeanuaurel undeanu

„GOLUL CARE ÎNFIINŢEAZĂ”
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cucerire / damnaţiune!” Acum Aurel 
Udeanu îşi permite o înduioşătoare au-
toironie lirică, pe care, după ce o citim, 
putem închide această carte problema-
tică având zâmbetul pe buze:  „a murit 
pantoful meu drept de 23,5 ron / i s-a 
desprins talpa scâlciată se uită la mine 
/ ferfeniţat neputincios implorator mă 
priveşte / înainte să-mi iau adio de la 
el să-l arunc la tomberon / tot ce trăieş-
te fi ecare trebuia să trăiască / fi losofi e 
pentru sclavi paradisul / amniotic / ma-
tern!” Iată că „Edenul din doamna” re-
prezintă starea de graţie, inconştientă, 
protejată, a embrionului în pântecele 
matern.

*
*     *

Situată la limita dintre porezie 
şi eseu, lirica lui Aurel Udeanu devine, 
cu fi ecare poezie o aventură a cunoaş-
terii. Un aer de geneză bântuie sintag-
mele fruste. Viziunea asupra lumii este 
contemplativă, ironică, sapienţială. 
Neantul din care s-a născut lumea, nu 
e vidul absolut ci, ca în metafi zicile 
extrem-orientale, un spaţiu doldora de 
idei, cu alte cuvinte „golul care înfi in-
ţează”. Căderea în lume/materializarea 

ne-a hărăzit destinul de fi inţe muritoa-
re. Femeia reprezintă geneza şi extinc-
ţia noastră.

Cea mai importantă caracte-
ristică stilistică a autorului este ori-
ginalitate expresiei, la care se adaugă 
exprimarea nemetaforică, de obicei 
frustă. Uneori poetul apelează la mici 
trucuri hisrionice, când tandre, când 
crude. În spatele ironiei aparent vio-
lente, trucate, se ascunde tragismul 
existenţei. Poet citadin, Aurel Udeanu 
aparţine acelei laturi metafi zice a post-
modernismului, ai cărei reprezentanţi 
de frunte ar fi , după Daniel Corbu, 
peţii moldavi: Nichita Danilov, Gellu 

Dorian şi Cassian Maria-
Spiridon. /2/

Acum, după ce şi-a aruncat 
pantofi i uzaţi, de 25 de roni, la tom-
beron, Aurel Udeanu a rămas, o clipă,  
desculţ. Dar iată că s-a încălţat cu idei 
noi, pe care le va toci, scriind o nouă 
carte. O aşteptăm.

Lucian GRUIA
1. Aurel Udeanu - Edenul din 

doamna (ed. Limes, Cluj-Napoca, 
2010).

2. Daniel Corbu – Postmoder-
nismul pe înţelesul tuturor (Princeps 
Edit, Iaşi, 2004)

După ce şi-a demonstrat verva şi fante-
zia în epopeia versifi cată CANADIADA (1) 
şi panseurile DICŢIONARULUI CU UMOR 
GETO-DACIC (2), scriitorul Laurenţiu Orăşa-
nu, umorist prin vocaţie şi dedicaţie, îşi dedică 
talentul scriind nouă proze scurte şi un micro-
roman, cartea primind numele microromanului, 
AUTORUL (3).

Toate textele “Autorului” Laurenţiu Oră-
şanu depun mărturie asupra stilului său incon-
fundabil. În volumele enumerate, încă din pri-
ma întâmplare povestită, intrăm în domeniul 
neverosimilului. Cărămizile, cu care Laurenţiu 
Orăşanu construieşte meticulos, aparţin cotidi-
anului frust, dar îmbinarea lor sfi dează orice lo-
gică. Este vorba de un realism fantastic în care 
totul se petrece pe dos (poate de aceea, prefaţa 
cărţii AUTORUL, semnată Bedros Horasangian 
se intitulează Cuvânt înapoi). Eroii CANADI-
ADEI cuceresc ţara adoptivă prin convertirea 
defectelor lor în calităţi şi prin manelele adop-
tate de Celine Dion, dintre care una va deveni 
arhicunoscuta melodie de generic a fi lmului 
TITANIC (fapt fără doar şi poate imposibil); 
farmecele femeilor geto-dace transformă  năvă-
litorii războinici nomazi în mieluşei sedentari. 
Ajungem acum cu exemplifi cările la cartea pe 
care o comentăm, AUTORUL. Lică Zidaru, per-
sonajul principal al microromanului omonim, 
elev în clasa a V-a, care “ştia toate cărţile pe di-
nafară”, adică memorase tot ce scrie pe coperţile 
acestora, dar nu şi conţinutul lor, vrea să ajungă 
“autor” cunoscut şi portretul său să fi e afi şat în 
clasă, alături de al scriitorului Mihai Sadovea-
nu. Pe coperta cărţii, chiar regăsim portretul lui 
Laurenţiu Orăşanu, de pe vremea când era elev 
(mai sârguincios se pare decât Lică Zidaru), pla-
sat „convingător”, între Sadoveanu şi Călinescu, 
pe peretele din fundul clasei. 

Biografi a eroului cărţii, constituie  pre-
textul unei radiografi i a societăţii româneşti din 
epoca socialistă şi până la răsturnarea ei, cu nor-
malitatea tot pe dos, în decembrie 1989.

Dorind să devină “autor”, Liţă Zidaru îşi asu-
mă toate faptele comise, ceea ce-i va aduce mari pro-
bleme:

- va recunoaşte că este “autorul” copilului 
Retei când ceilalţi “co-autori” se eschivaseră;

- va semna “autorul” lucrarea scrisă la 
examenul de admitere la Şcoala profesională de 
tipografi e, motiv pentru care nu se va regăsi pe 
listele cu rezultate afi şate;

- va scrie numai cu litere de tipar la şcoală, 
refuzându-le pe cele de mână, pentru că aşa se 

tipăresc toate cărţile, inclusiv Abecedarul etc.
Laurenţiu Orăşanu priveşte lumea cu detaşare 

şi înţelegere. Autor citadin şi moralizator, îşi propu-
ne să înfi ereze viciile societăţii cu zâmbetul pe buze. 
Umorul său contagios este provocat prin următoarele 
mijloace:

- asociaţii hilare spontane;
- comentarii livreşti persuazive (modul con-

venabil pentru A. Dumas de a scrie romanul DUPĂ 
20 DE ANI, având deja personajele selectate în vo-
lumul CEI TREI MUŞCHETARI etc);

- calambururi de cuvinte cu sensuri multiple, 
în care sensul ales este contrar celui cerut de context;

-  determinarea evenimentelor importante 
prin întâmplări minore (revoluţia din 22 decem-
brie de la Bucureşti va fi  declanşată involuntar 
de Liţă Zidarul care se va împiedica de un cablu 
electric în Piaţa Comitetului Central al PCR, la 
mitingul organizat de Ceauşescu pentru înfi e-
rarea mişcării anticomuniste de la Timişoara. 
Eroul va muri împuşcat de un  glonţ rătăcit,  în 
cursul aceloraşi evenimente).

- acţiuni absurde (deşi nu scrisese încă nici un 
rând, biografi i îi consemnează exemplar toate fap-
tele);  

-  numele personajelor (fwerdinant de Hăţiş 
etc);

- contrastul dintre textele prefabricate pentru 
elogul epocii totalitare şi realitate (materialul pe ca-
re-l va scrie pentru brigada artistică a Administraţiei 
Domeniului Public unde lucra, scăpat necenzurat, 
pus în scenă cu ocazia Zilei de 8 Martie, va scoate în 
evidenţă toate afacerile necurate din instituţie, inclu-

siv aventurile erotice ale personalului şi ca urmare 
va pune capăt carierei sale de scriitor).

În capitolul dedicat dinastiei “Ferdinand 
de Hăţiş”,  autorul Laurenţiu Orăşanu inventea-
ză un mit găunos, datorită căruia un paznic de 
vănătoare de la Scroviştea se consideră îndrep-
tăţit să devină urmaşul regelui carol al II-lea. E 
vorba de salvarea vieţii regelui de către paznicul 
în cauză, rege căruia paznicul îi salvează viaţa 
împişcând o scroafă care ra gata să-l răpună. 
Se inventează o scisoare prin care regele afi rmă 
”sunteţi un adevărat Domn, singurul care merită 
acest titlu în România….” Iar paznicul o ia în 
serios...

În cuprinsul microromanului, Laurenţiu 
Orăşanu nu pierde ocazia de a trata umoristic în-
tâlnirea lui Hrusciov cu Bush, în urma căreia se 
demarează “Perestroika” spălată din belşug cu 
vodcă.

În fi nal să cităm din Cuvântul pe dos sem-
nat de Bedros Horasangian: „Laurenţiu Orăşanu 
ne propune o carte despre lumea de astăzi.Des-
pre el însuşi, în diverse ipostaze, şi personaje 
din imediata noastră apropiere. Cumva senin şi 
degajat, altminteri atent şi preocupat de tot ce 
se întâmplă pe lumea sta (...) Umorul şi ironia 
fac casă bună cu o atentă înţelegere a umanităţii 
din care facem parte. Cu toţii. Buni şi răi, mai 
deştepţi sau mai puţin, şmecheri sau naiv-can-
dizi; căproşti ca pe vremea lui Liviu Rebreanu, 
nu mai există (...) Un joc de du-te vino dintre re-
alitate şi fi cţiune, un balans bine echilibrat între 
ce se întâmplă în jur şi viaţa unui om care chiar 
vrea să devină „autor”.”  

Dacă demersurile lui Liţă Zidaru de a de-
veni un „autor”eşuează, Laurenţiu Orăşanu reu-
şeşte tocmai prin această carte, care deja a primit 
următoarele distincţii, chiar în anul apariţiei sale 
(2010), la următoarele festivaluri de literatură 
umoristică: „Ion Cănăvoiu” de la Târgu-Jiu, pre-
miul pentru proză;  „Constantin Tănese” de la 
Vaslui, pentru proză şi la Galaţi, menţiune.

Lucian GRUIA

Note:
1.Laurenţiu Orăşanu – CANADIADA (Ed. Ed. 

Criterion Publishing, 2009)
 2.Laurenţiu Orăşanu – DICŢIONAR CU UMOR 

GETO-DACIC (Ed. Criterion Publishing, Bucureşti, 
2008)

 3 Laurenţiu Orăşanu – AUTORUL (Ed. Criterion 
Publishing, 2010)

„AUTORUL” LAURENŢIU ORĂŞANU
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Personalitate de anvergură  politică și de 
reală exponențialitate a spiritului pandur, Dincă 
Schileru (1846-1919) a constituit, de-a lungul vre-
mii, un subiect mereu interesant, asupra căruia s-au 
aplecat mai mult cărturari, literați și gazetari, fi ecare 
cu aportul său documentar și vizionar. Iată-l acum 
pe acesta în atenția încercaților istorici gorjeni Ghe-
orghe și Dorina Nichifor, cărora li se adaugă mai 
tânărul doctorand Andrei Popete-Pătrașcu, poet de 
talent și documentarist de vocație.

Recenta lucrare, Dincă Schileru – o legendă 
vie a Gorjului («Scrisul Românesc», Craiova, 2010, 
632 pag.), este o primă monografi e ce se dedică aces-
tei personalități locale, deopotrivă întreprinzător de 
succes și om politic gorjean prezent în Parlamentul 
țării vreme de aproape trei decenii. Concertându-și 
eforturile, autorii au parcurs un material bibliografi c 
impresionant existent în arhive, biblioteci, colecții 
particulare, muzee, nelipsind desigur cercetarea pe 
teren, unde izvoarele documentare și sursele orale 
sunt încă vii. Metoda de cercetare este una contex-
tuală, plasându-l pe protagonist ”în sistemul de idei 
moderne, novatoare și europene, ce caracteriza soci-
etatea românească la cumpăna secolelor al XIX-lea 
și al XX-lea”, mai exact zis, în conjunctura fenome-
nului politic și cultural gorjean de la c onfl uența ce-
lor două secole, când personalitatea lui Dincă Schi-
leru capătă notorietate și strălucire. Nu e de mirare, 
așadar, de ce primul capitol, Mișcarea de înnoire a 
Gorjului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și 
începutul secolului al XX-lea,  ajunge la pagina 80, 
după care urmează capitolul privind ”Copilăria” și 
”ascensiunea social-economică” (II) a protagonistu-
lui. 

Provenind dintr-o veche familie de moșneni 
hărăboreni din plaiul Vâlcanului, ai cărei înaintași 
fuseseră plăieși destoinici și panduri în slujba Mare-
lui Tudor, Dincă Schileru a devenit, în ciuda studiilor 
sale modeste, un prosper om de afaceri (în agricul-
tură, viticultură, creșterea animalelor, instalații și 
exploatări forestiere, carbonifere, petrolifere etc.) , 
temei social pe care, desigur, s-a consolidat și înde-
lungatul său prestigiu politic, ca exponent al clasei 
țărănești în parlamentul Regatului România, unde 
își purta cu mândrie, ca o pecete distinctă, costu-
mul popular gorjenesc, căruia acest ”superb bărbat 
și splendid Oltean”, cum zice Arghezi, îi dăduse o 
anume specifi citate și strălucire.

Deloc idilică, istoria imensei averi a lui Din-
că Schileru nu este lipsită de confl icte cu obști sătești 
și nici de pragmatismul acelui capitalism rural, vi-
olentând cutuma și tradiția, pe care îl vedem și în 
scrierile lui Slavici, ba mai mult, copleșitoarea sa 
personalitate stârnește invidii și reacții încă de la în-
ceput, printre consătenii de la Bâlteni, fi ind victima 
atentatului de la Valea Vladului, în toamna lui 1880, 
în mandatul marii guvernări liberale (1976-1888).

Reprezentant al țărănimii gorjene în Con-
siliul Județean, de unde este propulsat în Parlament 
(1879) pentru câteva decenii, Dincă Schileru a repre-
zentat, în colegiul sătenilor, o voce distinctă, roset-
tistă, situată la stânga formațiunii liberale, fi ind, ală-
turi de C. Dobrescu-Argeș, Mucenic Dinescu și alții, 
un inițiator al organizării politice a țărănimii române, 
susținând în Parlament legea învoielilor agricole, le-
gea maximului, organizarea învățământului și legea 
minelor, proiecte de reformă electorală, proiecte de 
investiții în construcția de drumuri și căi ferate etc. 

Venit din interiorul clasei țărănești, deci 
cunoscând foarte bine realitățile din lumea satului, 
Schileru va avea o atitudine moderată și lucidă, oa-
recum rezervată față de răsculații din 1907, știind din 
capul locului care este situația reală și ce se poate 

face pentru ameliorarea vieții țărănești. Este calitatea 
de bază a spiritului său calculat, raționalist, care îi 
va asigura o longevitate parlamentară, îngăduindu-și 
permanent o marjă de independență și acțiune, din-
colo de o anume abilitate socială în relațiile sale cu 
lumea țărănească.

Spirit haretian prin excelență, Dincă Schile-
ru va lăsa posterității școala de la Bâlteni ce-i poartă 
numele, alături de care pune și fundația noii bise-
rici, organizând în județ conferințe și serbări școlare, 
făcând donații pecuniare substanțiale unor școli și 
publicații, unor biserici și așezăminte, ba chiar Mu-
zeului Județean în constituirea fondului muzeistic.

Mai totdeauna într-o alergare continuă 
cu afaceri în țară și străinătate, Dincă Schileru își 
cheltuiește energia între Bâlteni, satul de adopție 
după căsătoria din 1868, și ținutul Schelei, între Târ-
gu-Jiu, Craiova și București, cu deplasări în Argeș și 
dincolo de munți, în Transilvania, pe drumul ce urca 
plaiul natal al Vâlcanului, iar de aici până în Austria, 
Germania, Franța, ajungând cu bulgări de antracit, 
pentru convingerea investitorilor străini, chiar în 
Parlamentul Regatului Marii Britanii… O sănătate 
robustă și o voință imensă în care spiritul pragmatic-
negustoresc se colora de egotismul specifi c capitalis-
mului rural în deplină ascensiune…

Capitolul fi nal, Dincă Schileru – o legendă 
nestinsă a Gorjului,  evocă ultimii ani de viață ai 
omului politic și întreprinzătorului, care, încercat de 
boală în decembrie 1905, întocmește la 1 ianuarie 
1906 un act de donație iubiților nepoți și strănepoți 
(tipărit și ca broșură) cu obiectele din colecțiile adu-
nate de-a lungul timpului, în vederea constituirii 
unui bogat fond obiectual al unui muzeu personal 
la școala din Bâlteni, pentru o ”veșnică amintire” în 
conștiința publică. Sunt menționate aici nu mai puțin 
de 931 obiecte, cu dorința ca acestea să fi e păstrate 
”intacte” pentru o veșnică amintire și conservate ”în 
școala ce poartă numele meu din Bâlteni pentru tot-
deauna” (din toate acestea, câte se vor mai fi  găsind 
azi!). Găsim menționate, printre altele, medaliile re-
gale cu care a fost răsplătit,  dar și numeroase piese 
de tezaure monetare antice și medievale, monede de 
aramă, argint, bronz (unele existente în familia sa de 
demult, atestând stăpânirea romană în arealul Gorju-
lui încă din sec. I e.n.), precum și vestigii preistorice 

de animale, roci minerifere, cochilii de melc, sco-
ici decorative, giuvaericale, piese de mobilier și de 
vestimentație tradițională.

Atent cu sine până și la imaginea pe care o 
lasă posterității (va înceta din viață la 3 iunie 1919, la 
Bâlteni, în vârstă de 73 de ani), Dincă Schileru rămâ-
ne o fi gură exponențială, emblematică a ”spiritului 
pandur”, fi gură de țăran luminat, înzestrat cu darul 
cuvântului și cu duhul convingerii.
  ”Amintirea lui – scriam noi în serialul publi-
cistic Personalități gorjene în tablete argheziene – se 
conturează într-o legendă vie și productivă în datele 
ei esențiale, capabilă să lumineze, dintr-un anumit 
unghi, complexitatea spiritului pandur și mentalita-
tea gorjenească, într-un cuvânt pecetea diferențierii 
regionale”…(Gorjeanul, XIX, nr. 5429/4 martie 
2010).

Sprijinită pe o bibliografi e aproape exhausti-
vă, de sute de titluri de lucrări, studii și articole, dar și 
pe investigarea unui imens fond documentar (arhive, 
manuscrise, documente, albume, almanahuri, anale, 
anuare, bibliografi i, calendare, dicționare, discursuri, 
enciclopedii, monografi i, periodice, site-uri), mono-
grafi a se completează cu o iconografi e în parte inedi-
tă și, lucru foarte interesant, cu o anexă în care sunt 
reproduse, din ”Monitorul ofi cial” al vremii (1882-
1905), unele intervenții din Parlament ale politicia-
nului, expuneri, cuvântări sau schimburi pitorești de 
replici, din care rezultă o imagine directă a acestui 
fervent apărător al țărănimii, mândru de neamul ce-l 
reprezintă și neiertător cu cei de rea credință sau in-
capabili să înțeleagă adevăratele realități ale satului 
românesc, riscând de multe ori a fi  luat în derâdere și 
numit «Nădrăgilă» de cei ce vedeau în el un carierist 
politic și un intrepid speculând ignoranța țărănească 
și credulitatea comilitonilor…

Monografi a are meritul de a nu idiliza, de a 
nu face portretistică encomiastică, ci de a se menține 
în cadrele unei documentaristici obiective și de 
nuanță, înaintând de la faptul și aspectul istoriografi c 
particular, local, regional, la imaginea mai generală 
a societății românești. Este o lucrare antrenantă, de o 
cursivitate netăgăduită, adăugând la cele 400 de pa-
gini efective alte două sute alcătuite din bibliografi e 
și anexe. Dată fi ind importanța acestei cărți în isto-
riografi a românească, am fi  dorit pe lângă rezumatul 
în engleză și altele în franceză și germană, precum 
și unele propuneri privind o mai dreaptă cinstire a 
lui Dincă Schileru în contemporaneitate (deși unele 
observații critice sunt menționate în legătură cu sta-
rea casei din Bâlteni!).

Lipsește o statuie închinată acestui mare 
gorjean, un Centru Cultural ”Dincă Schileru” cu 
funcționalități multiple și calendar cultural care să 
depășească localismul, în general, o mai susținută 
imagine a acestui descălecător de idealuri populare. 
De ce nu o culegere periodică de articole și studii 
SKILERIA? Sau măcar o publicație locală de mai 
largă deschidere regională, așa cum au fost, în 1882, 
aspirațiile militanților țărăniști la banchetul de la 
Bâlteni sau la Adunarea de la Corbeni-Argeș….
Dincolo de toate acestea, prezenta monografi e de pi-
onierat dedicată lui Dincă Schileru se constituie într-
o lucrare solidă, respirând aerul epocii și pe măsura 
Marelui Gorjean, care preia și transmite în noul veac 
XX valorile emergente și inconfundabile ale spiri-
tului pandur, de care va fi  mândru și un Tudor Ar-
ghezi, bunăoară…

Dan Radu ABRUDAN

O valoroasă monografi e

,,DINCĂ SCHILERU – O LEGENDĂ VIE A GORJULUI”,,DINCĂ SCHILERU – O LEGENDĂ VIE A GORJULUI”
GHEORGHE NICHIFOR,  DORINA NICHIFOR,  ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU
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Într-un text anterior, am analizat erorile co-
rectate în cronologia referitoare la Brâncuși, pentru 
perioada 1876-1904. În materialul de față mă voi 
ocupa de perioada de după sosirea artistului în capi-
tala Franței. 

Toți exegeții sunt de acord că sculptorul a 
ajuns la Paris în 1904. Se pare că a sosit chiar de 
14 iulie, când francezii își serbau ziua națională. A 
fost găzduit mai întâi de prietenul Daniel Poiană, cel 
care i-a trimis și banii de tren pentru ultima parte a 
călătoriei, de la Langres la Paris. A locuit apoi într-
un cartier din nordul orașului,  Cité Condorcet nr 9. 
(Este amuzant că într-o carte recent apărută  s-a tra-
dus numele străzii prin „citat de Condorcet“.) Adresa 
fi gurează pe actele de înregistrare la prefectura de 
poliție, din 12 septembrie 1904, și la Legația Româ-
niei, din 12 noiembrie 1904. 

În 1905 s-a mutat într-o mansardă din Piața 
Bursei, la nr. 10. Adresa 10, Place de la Bourse fi -
gurează în acte ofi ciale din aprilie – iunie 1905. Pe o 
fotografi e de arhivă se văd câteva lucrări realizate de 
artist în acel loc.

Dorința de a urma cursurile Școlii naționale 
de belle-arte îl determină să se mute mai aproape pe 
sediul acesteia, în Ile de la Cité, la etajul 6 dintr-un 
imobil situat în Place Dauphine nr. 16. Noua adresă 
apare în scrisori datate 21 octombrie sau 23 noiem-
brie 1905, dar și într-o ilustrată din august 1907. 

La 23 iunie 1905, sculptorul este acceptat la 
cursurile lui Antonin Mercié, unde obține rezultate 
foarte satisfăcătoare, dar limita de vârstă îl obligă să 
părăsească Școala la începutul lui 1907. 

În perioada școlarității pariziene, Brâncuși 
expune la Grand Palais între 15 aprilie și 16 iunie 
1906 o lucrare în gips, Portretul lui M. G. În notațiile 
sale, scrise la persoana a treia,  găsim: „e primit pen-
tru prima oară în 1906 cu un bust la salonul societății 
des Beaux arts“. În altă parte îl numește le buste de 
Girard.  În catalogul alcătuit de Ionel Jianu în 1963, 
lucrarea este greșit socotită a fi  Le portrait de M. 
Gorjan. Portretul lui Ion Georgescu-Gorjan, realizat 
în 1902 în România, nu a părăsit însă niciodată țara. 

Între 6 octombrie și  15 noiembrie 1906, la 
Salonul de toamnă, sculptorul va expune trei gip-
suri – Copilul, Orgoliu și G. Lupescu. Cu fi rească 
mândrie îi va scrie prietenului Gheorghian la 27 sep-
tembrie 1906: „Fă zvon în țară că steagul Oltului a 
început să se urzească la buricul pământului. Sunt 
primit la Salon cu trei opere“. Președintele juriului, 
Auguste Rodin, a apreciat pozitiv prestația artistului.

La inițiativa pictorului Ștefan Popescu, în 
noiembrie 1906  s-a organizat în țară o loterie pentru 
turnarea în bronz a unui Copil sculptat de Brâncuși. 
Câștigătorul a fost Victor N. Popp, care va iniția 
astfel o frumoasă colecție de lucrări de Brâncuși, 
din care azi se afl ă la Muzeul de Artă din Craiova 
bronzurile Orgoliu, Cap de băiat, Sărutul din pia-
tră și Fragmentul de tors din marmură. Bronzurile 
Supliciu și Copilul se afl ă la București, la Muzeul 
Național de Artă al României și respectiv la Muzeul 
colecțiilor. Orgoliu este semnat și datat 1905. Co-
pilul este semnat și datat 1906. Acest lucru arată că 
este eronată socotirea primei lucrări ca miză a lote-
riei din 1906.

La recomandarea Reginei Elisabeta și a 
doamnelor Otilia Cosmuță și Maria Bengescu, 
Brâncuși este admis în atelierul lui Rodin, pe care-l 
frecventează între 24 martie și 27 aprilie 1907, după 
care se hotărăște să plece.  Peste ani îi va spune in-
ginerului Gorjan: „Ce-aș fi  putut face mai mult de-
cât Rodin și la ce bun?“ Prezența lui la Rodin este 
confi rmată de Henri Coandă și Edward Steichen. 
Brâncuși a acreditat însă mitul refuzului de a lucra 
la maestru, pe motiv că la umbra copacilor mari nu 
crește nimic.   

Plecarea de la Rodin a fost determinată și de 
o importantă comandă primită din țară de la doamna 
Elisa Stănescu. Pentru  ansamblul funerar de la Bu-
zău a semnat contractul la 18 aprilie 1907 și a primit 
importante sume de bani. Adresa care fi gurează  pe 
contract este încă Place Dauphine nr. 16.

Lucrul pentru cele două elemente ale an-
samblului – Rugăciunea și Bustul lui Petre Stănescu 
– a durat mai mult decât s-a prevăzut și se va fi na-
liza abia în 1914. Pentru a putea efectua comanda, 
sculptorul s-a mutat într-un atelier mai spațios din 
cartierul Montparnasse. Noua adresă „54, rue du 
Montparnasse“ a comunicat-o ofi cial către Minis-
terul Cultelor și Instrucțiunii Publice din țară la 11 
decembrie 1907. Trebuie precizat că denumirea co-
rectă este rue du Montparnasse  și nu altfel. Pe lângă 
principalul atelier, din nevoie de spațiu, sculptorul a 
mai închiriat un local pe rue d’Odessa 23. În 1912, 
la 15 mai, a închiriat tot pe rue du Montparnasse dar 
la nr. 47 un atelier cu o grădiniță în care și-a instalat 
o nicovală, iar la 19 iulie a închiriat un nou local pe 
Avenue de Chatillon 36. Nevoia de a aduna lucrările 
într-un singur loc îl face să se  mute la 1 ianuarie 
1916 în Impasse Ronsin nr 8, unde benefi ciază de 
trei ateliere și o cameră la etaj. Aici își va fotogra-
fi a singur lucrările și spațiul ambiant. În iulie 1927 
atelierul e inundat și sculptorul trebuie să se mute 
la nr. 11. Devine ofi cial locatar acolo la 1 ianuarie 
1928, apoi mai adaugă spații la 1 aprilie 1928, 11 
februarie 1930, 1 octombrie 1936 și 1941. Încetul cu 
încetul atelierul devine loc de expunere și prezentare 
a lucrărilor, cu statut de operă în sine. Impresia de 
catedrală, de templu, de spațiu sacru, pe care o lasă 
vizitatorilor, e mărturisită de mulți. În prezent, ateli-
erul, dăruit statului francez de către artist prin testa-
mentul său din 12 aprilie 1956, a fost reconstituit cât 
mai aproape de felul în care a fost creat de artist și 
poate fi  vizitat la Centrul Pompidou.

***
În notațiile sale autobiografi ce, Brâncuși 

a socotit importantă menționarea participării la 
expoziții. A precizat că a fost primit cu mai multe lu-
crări patru ani de-a rândul la salonul societății de arte 
frumoase și la salonul de toamnă, dar a fost refuzat 
în 1910. A expus la independenți începând cu 1912. 
Ține să sublinieze că expune „pentru prima oară 
pietri și marmură cioplite din întregul“. Numește și 
lucrările – Muse endormie, Prométhée, Baiser. Mai 
scrie că „în 1913 expune paserea maeastră în bronz 
poleit“ și că „el este cel dintâi sculptor care s-a ocu-
pat cu sensul diferitelor materiale“. „În același an 
expune la salonul independent din Londra [la Albert 
Hall] și ia parte la marea expoziție internațională 
de la New York“. Pentru 1914, sculptorul notează 
expoziții la Praga, București și la Galeria Stieglitz 
din New York. Pentru 1917, menționează partici-
parea la prima expoziție a Independenților din New 
York. Pentru  1920, consemnează cu amărăciune 
că a fost expulzat cu Prințesa X de la Independenți 
din Paris, dar și că în martie a expus la Section d’or. 
Pentru 1924, 1925 și 1926 înregistrează participarea 
la expoziția trinațională de artă contemporană de la 
Paris, Londra și New York. 

În materie de cronologie, trebuie să preci-
zăm și datele expozițiilor personale ale sculptorului, 
dintre care unele nu s-au cunoscut decât târziu de că-
tre exegeți. Se cuvine să menționăm că cele dintâi 
personale Brâncuși au fost găzduite de Statele Unite 
ale Americii.

După participarea la marea expoziție 
internațională de la New York din 1913, cunoscu-
tă ca Armory Show, Brâncuși scrie că este invitat 
să facă o expoziție particulară acolo, anul următor.   
Între 12 martie și 1 aprilie 1914, opt sculpturi ale 

artistului au fost prezentate într-o  primă expoziție 
personală, instalată de Edward Steichen la Galeria 
Photo-Secession din New York, condusă de Alfred 
Stieglitz. A doua personală, cu 6 sculpturi, a fost or-
ganizată între 23 octombrie și 11 noiembrie 1916, la 
Modern Gallery  din New York, condusă de Marius 
de Zayas. 

Publicul a putut admira opt lucrări ale artis-
tului  în cadrul celei de a treia personale, deschisă 
între 18 februarie și 3 martie 1926 la Galeriile Wil-
denstein din New York. Tot în 1926, dar între 17 
noiembrie și 15 decembrie  a fost deschisă a patra 
personală, la Galeria Brummer din New York, cu 37 
sculpturi,  itinerată între 4  și 18 ianuarie 1927   la 
Arts Club din Chicago. Brâncuși notează că „face o 
mică expoziție particulară la New York în 1926 la 
Galeria Wildenstein și se întoarce în 1927 pentru a 
organiza la galeria Brummer o expoziție cu opere-
le sale din colecția Quinn, expoziție care a provocat 
procesul cu vama americană“. Informațiile nu sunt 
întru totul exacte. Brâncuși a făcut o primă călăto-
rie în SUA între 28 ianuarie și 22 martie  1926 și a 
revenit în același an, la 23 septembrie. A plecat îna-
poi în Franța în decembrie. Procesul cu vama a fost 
declanșat de Pasărea în spațiu, adusă în octombrie 
1926 de Steichen la New York, a început la 21 oc-
tombrie 1927 și s-a încheiat cu victoria artei moder-
ne, la 28 noiembrie 1928.    

A cincea personală, cu 58 lucrări, inspirat 
instalată de Marcel Duchamp, a avut loc în perioada  
17 noiembrie 1933 – 13 ianuarie 1934, tot la Gale-
ria Brummer. Cea mai mare expoziție, a șasea, cu 
59 sculpturi, 10 desene și guașe, s-a ținut la Muzeul 
Solomon R. Guggenheim din New York între 26 oc-
tombrie 1955 și 8 ianuarie 1956, și a fost itinerată 
apoi la Muzeul de Artă din Philadelphia între 27 ia-
nuarie și 26 februarie 1956. 

În Franța, Brâncuși nu a avut nici o expoziție 
personală în timpul vieții. În România i s-a organizat 
o expoziție omagială (14 lucrări) la 80 de ani, între 
24 și 31 decembrie 1956, puțin înaintea morții.

***
Dintre informații care au trebuit modifi ca-

te ca urmare a unor cercetări ulterioare trebuie să 
menționez cele referitoare la suita coloanelor de 
lemn, cioplite de Brâncuși începând cu 1917. Prima 
coloană, achiziționată de John Quinn în 1922, apare 
în catalogul Brummer din 1926 cu data 1918 și titu-
latura de Column without end. Datarea corectă ar tre-
bui să fi e 1917, întrucât lucrarea apare în fotografi i 
ale atelierului din acel an. Lucrarea a trecut prin mai 
multe mâini, ajungând în cele din urmă în colecția 
Sisler, de unde a fost donată în 1982 Muzeului de 
Artă Modernă din New York. Numele de Coloana 
Sisler citat de unii exegeți este deci perimat.

Coloana de la Voulangis, datată 1920, s-a 
dovedit a fi  fost cioplită în mai 1926 – conform unei 
fotografi i recent descoperite – din lemnul unui plop 
și nu al unui stejar. Schimbarea informației despre 
tipul de lemn se aplică și coloanei din 1928.

***
Despre Templul nerealizat de la Indore s-au 

scris tomuri. Este important de știut că maharajahul 
a dorit să fi e un loc de meditație și reculegere, ale 
cărui duhuri urmau să fi e cele trei Păsări, de bronz, 
marmură albă și neagră, create de Brâncuși în 1931 
și 1936. Teoriile referitoare la mausoleul pentru soția 
defunctă proiectat încă din 1936 trebuie corectate, 
ținând seama de faptul că soția maharajahului a mu-
rit într-un accident de automobil la Paris, în 13 iulie 
1937. Ipotezele care nu țin seama de datele reale sunt 
de evitat.

sorana georgescu-gorjansorana georgescu-gorjan

Cronologie brâncușiană 

după iulie 1904
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Formele contractuale ce stau la baza Rugăciunii
O poveste de dragoste shakespeariană s-a derulat în Buzăul primilor 

ani ai secolului trecut, când fi ica unui mare moşier, Nicolae Seceleanu, s-a 
îndrăgostit nebuneşte de avocat Petre Stănescu, un tânăr cu mari perspective, 
însă fără avere. Pentru că tatăl său i-a interzis să-şi vadă iubitul, Eliza s-a refugiat 
la o mănăstire, ameninţând că se va călugări. În aceste condiţii, tatăl fetei este 
forţat să accepte căsătoria, la începutul anului 1905. La cinci luni după încheierea 
căsătoriei, Petre Stănescu (31 de ani) moare.

Zdrobită de durere, Eliza Stănescu încearcă să găsească un artist căruia 
să-i comande o lucrare funerară, cu scopul de a o amplasa pe mormântul iubitului 
ei soţ. Sculptorul Frederic Storck, fi ind copleşit de comenzi îi recomandă pe 
elevul lui Rodin, Constantin Brâncuşi. Tânăra văduvă pleacă la Paris şi în data 
de 18 aprilie 1907, în atelierul lui Brâncuşi, semnează contractul pentru două 
lucrări: Figură alegorică şi Bustul cu braţe, turnate în bronz, care trebuie să 
depăşească mărimea naturală, contra sumei de 7.500 lei „plătibili la epoci fi xate”. 
„Angajamentul” precizează că sculptorului îi revine obligaţia de a cumpăra 
materialul, de a executa lucrarea şi de a o livra la Buzău, unde trebuia amplasată 
pe mormânt. Termenul de execuţie a lucrării va fi  sfârşitul lunii februarie 
1908. (B. Brezianu, Opera lui Brâncuşi în România, Ed. Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1974). 

Avansul achitat de Eliza îi permite sculptorului să se mute într-un 
atelier mai onorabil, corespunzător lucrului la un ansamblu precum cel comandat, 
în Montparnasse nr. 54. (M. Gale, Brâncuşi – „Un egal printre pietre, arbori, 
oameni, fi are şi plante”, Observator cultural, Bucureşti, 224, iun., 2004). 

La trecerea a aproape şapte ani de la decesul soţului, Eliza Stănescu 
s-a recăsătorit. Din această căsătorie rezultă o fi ică, mama doamnei Marguerite 
Săvulescu, cea care a intrat în posesia contractului de antrepriză pentru realizarea 
ansamblului funerar, denumit „angajament”, scris de mâna lui Brâncuşi, pe 
care Doina Rotaru, notar public, îl prezintă în facsimil în Buletin de Bucureşti, 
publicaţie editată de Camera Notarilor Bucureşti, din mai-iunie 2010. Documentul 
original se găseşte în arhiva Centrului Georges Pompidou din Paris (fosta arhivă 
a lui Constantin Brâncuşi rămasă după moartea artistului în posesia Nataliei 
Dumitrescu şi a lui Alexandru Istrati). 

    

Angajamentul de realizare a ansamblului funerar semnat în 18 aprilie 1907
 (sursa: D. Rotaru, Buletin de Bucureşti, mai-iun., 2010)

Ansamblul funerar Rugăciunea - Bustul lui Petre Stănescu 
din Cimitirul Dumbrava din Buzău 
După semnarea angajamentului, Brâncuşi nu mai are linişte! Figura 

alegorică suportă mai multe etape până să devină Rugăciunea. Mai întâi, Brâncuşi 
o redă sub forma unei femei înveştmântată în falduri, prosternată pe lespedea 
mormântului, o lucrare de factură clasică, aşa cum văzuse el prin cimitirele din 
Craiova, Bucureşti, Paris. Nemulţumit distruge macheta din lut. Noua machetă 
este revoluţionară, reprezentând o femeie goală ce urmează să fi e amplasată într-
un cimitir dintr-un oraş de provicie a României de la începutul secolului al XX-
lea! Şocant, de neimaginat! Brâncuşi cunoscând mentalitatea oamenilor, caută cea 
mai potrivită cale pentru a reda într-o formă artistică durerea Elizei Stănescu, aşa 

că modelează o femeie tânără îngenunchiată, uşor aplecată de la mijloc, căreia îi 
simplifi că şi îi alungeşte formele, elimină urechile şi privirea exterioară, subţiază 
fi gura, dându-i trăsături austere, antice. Pentru a accentua tragismul sculpturii, 
Brâncuşi îi aplică tehnica fragmentării, inventată de Rodin - amputează braţul 
stâng -, căci fragmentul impresionează mai mult decât întregul. Valoarea lucrării 
a fost recunoscută de însăşi Rodin, autorul unei Rugăciuni (La Prière, bronz, 
1909) tributară tiparelor clasice. Infl uenţa Rugăciunii lui Brâncuşi este remarcată 
şi la femeia îngenunchiată (Die Kniende, bronz, 1911) a lui W. Lehmbruck, care 
a vizitat, în acea perioadă, atelierul lui Brâncuşi. Rezultatul a fost un nud ce nu 
mai era nud: fără forme anatomice conturate, fără excese carnale, numai tragism, 
smerenie şi evlavie! Un monument al durerii trăite profund, cu demnitate! „Cum 
era să fac o femeie goală într-un cimitir? Am făcut atunci din materia ce mi se 
pusese la dispoziţie o Rugăciune” - avea să se explice Brâncuşi. 

                             a                                             b                                             c
a- La Prière (1909) de A. Rodin, Muzeul Rodin, Paris (foto B. Jarret © Musée Rodin / 

ADAGP, Paris 2009); b- Die Kniende (1911) de W. Lehmbruck, Muzeul W. 
Lehmbruck,

Duisburg (foto de.wikipedia.org); c- Rugăciunea de D. Paciurea (B. Brezianu, 1974)

Brâncuşi are nevoie de doi ani de zile pentru a fi naliza lucrarea, 
depăşind termenul contractual de predare la sfârşitul lunii februarie 1908! 
Aceasta lucrare marchează o cotitură în arta lui Brâncuşi, prin ieşirea de sub 
infl uenţa artei lui Rodin şi trecerea, prin stilizare şi simplifi care a formelor, 
la arta modernă, bazată pe simbolizare şi sugerare. Ca dovadă, sculptura este 
senzaţia Salonului independenţilor din 1910, unde Brâncuşi o expune cu titlul 
Rugăciunea, fragment de mormânt (La Prière, fragment d’un tombeau).

Între timp, Brâncuşi fi nalizează şi bustul lui Petre Stănescu (1910), 
folosind fotografi a pusă la dispoziţie de către văduvă şi ca model, pe cumnatul 
ei, Justin Stănescu, afl at în 1907 la studii în Paris. Gândită pentru soclu înalt, cu 
gâtul şi bustul alungite după legile perspectivei şi cu fi gura asimetrică, această 
lucrare nu mai era Bustul cu braţe pe care Eliza Stănescu îl comandase. Bustul 
este considerat ,,cel mai bun şi cel mai îndrăzneţ” din seria portretelor fi gurative 
realiste ale lui Brâncuşi. (P. Comarnescu, Despre Brâncuşi şi arta noastră de azi, 
interviu cu Sidney Geist, Tribuna, Cluj, 38, 17 sept., 1964).

În anul 1914, Brâncuşi expune Rugăciunea şi Bustul lui Petre 
Stănescu la cea de-a 14-a expoziţie de pictură şi sculptură a Societăţii „Tinerimea 
Artistică”. Acum şi aici, Dimitrie Paciurea prezintă un nud îngenunchiat, intitulat, 
de asemenea, Rugăciunea (B. Brezianu, Paciurea şi Brâncuşi, Studii şi cercetări 
de istoria artei, seria Arta plastică, Bucureşti, 1, ian., 1974). După închiderea 
expoziţiei, lucrările sunt trimise la Buzău.

În data de 26 mai 1914, la Buzău ,,soseşte şi Brâncuşi care va fi  primit 
cu multă răceală de rudele Elizei, devenită între timp Popovici. Motivul era 
evident, căci bronzurile verzi treziseră nedumerire şi scandal. «E nebună săraca 
de durere dacă acceptă aşa ceva», sunau concluziile târgului de la început de 
secol. Cert e că Eliza, fi ica îndărătnicului Seceleanu, nu-şi va lua, spre satisfacţia 
posterităţii, cuvântul înapoi. Brâncuşi pleacă la Măgura, unde taie, cot la cot 

Dacă pierdem şi  Dacă pierdem şi  RugăciuneaRugăciunea, , 
oare ce ne mai rămâne? Falsurile!oare ce ne mai rămâne? Falsurile!

Se poate că poezia pură este o rugăciune, însă eu ştiu că  rugăciunea bătrânilor noştri olteni era o formă 
a meditaţiei –    adică o...  tehnică fi losofi că. 

                                                                                      (C. Zărnescu: Aforismele şi textele lui Brâncuşi, 
                                           Ed. Cartimpex Cluj-Napoca, 1998)
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cu părinţii cioplitorilor de azi, cele două socluri atât 
de perfect gândite ca dialog compoziţional şi de 
perspectivă. În două săptămâni, la începutul lui iunie 
sunt gata, după care le instalează el însuşi pe aleea 
din dreapta a cimitirului Dumbrava.” (C. Ştefan, La 
noapte, cotidianul, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1985).

Ansamblul funerar din Cimitirul Dumbrava, Buzău 
 (sursa : B. Brezianu, 1974)

Rugăciunea este aşezată pe un soclu cu 
dimensiunile 65x101x96,5 cm. În schimb, Bustul lui 
Petre Stănescu este aşezat pe un soclu compus din 
două blocuri, primul cu dimensiunile 106x52x41 cm, 
iar cel de-al doilea 175x52x41 cm, cu o mică fi ridă 
în spate, 38x18 cm. Faţa şi latura stângă ale soclului 
sunt şlefuite, iar latura dreaptă şi cea posterioară, 
martelate (B. Brezianu, Opera lui Brâncuşi în 
România, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974).

În iulie 1918, la Imprimeries A.-G. L’Hoir 
din Paris apare volumul ,,La Roumanie en images”, 
cuprinzând studiul „L’Art en Roumanie” al Mariei 
Bengescu în care se referă şi la creaţia lui Brâncuşi. 
Textul este însoţit de cinci reproduceri, între care 
Rugăciunea.

În anul 1956, cu prilejul expoziţiei 
omagiale consacrate aniversării vârstei de 80 de ani 
ai lui Brâncuşi, Rugăciunea este adusă provizoriu la 
Bucureşti, iar în 1958 Muzeul de Artă al R.P.R. o 
cumpără de la proprietara Eliza Popovici Stănescu. 
Sculptura este aşezată pe o plintă de lemn, fără 
a se ţine seama de proporţiile soclului original şi 
,,nici de consonanţa dintre cele două monumente 
(n.n. Rugăciunea şi Bustul lui Petre Stănescu), 
nesocotindu-se şi faptul că fi ecare nu era decât un 
fragment complementar al celeilalte.” (B. Brezianu, 
Opera lui Brâncuşi în România, Ed. Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1974).

Istoria Rugăciunii prezentată de 
Muzeul Naţional de Artă al României

În data de 30.IX.2009, ca urmare a 
discuţiilor iscate în presa scrisă şi vobită legate 
de statutul juridic al sculpturii Rugăciunea de 
Constantin Brâncuşi, Muzeul Naţional de Artă al 
României (MNAR) precizează următoarele printr-un 
comunicat de presă:

- în anul 1958, Muzeul de Artă al R.P.R. 
cumpără sculptura la preţul de 70 000 lei de la 
Eliza Popovici Stănescu în urma ofertei de vânzare 
prezentată de către aceasta;

- în conformitate cu înţelegerea dintre părţi, 
Muzeul de Artă al R.P.R. execută o copie în bronz a 
Rugăciunii care intră în proprietatea Elizei Popovici 
Stănescu şi este amplasată în locul originalului, în 
cimitirul Dumbrava din Buzău; 

- în iunie 1958, în baza avizului Comisiei 
speciale a Muzeului de Artă al R.P.R., statuia de 
bronz Rugăciunea este înregistrată în registrul 

inventar general la nr. 2630 şi la Secţia Galeria 
Naţională la nr. 556;

- la data de 06.VII.1970, Eliza Popovici 
Stănescu moare iar copiii acesteia – Teodorescu 
Liliana şi Popovici Seceleanu Nicoară -, în calitate 
de unici succesori, dezbat succesiunea defunctei, 
încheindu-se Certifi catul de moştenitor nr. 388/15.
XII.1970 şi Certifi catul de moştenitor nr. 986/05.
VII.1982, în care se menţionează că moştenesc 
„copie în bronz după lucrarea Rugăciunea (turnată 
după original) care se afl ă în cimitirul Dumbrava din 
Buzău”.

- la data de 01.IV.2009, reclamanţii Ioan 
François Pamfi l, Marguerite Săvulescu, Lucia 
Adriana Trandafi rescu şi Maria Chiculescu cheamă 
în judecată la Tribunalul Bucureşti, Secţia a-III-a 
Civilă, în dosarul nr. 13031/3/2009, Statul Român, 
prin Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional şi Muzeul Naţional de Artă al României, 
solicitând ca „instanţa să oblige pârâtele să lase 
în deplină proprietate şi liniştită posesiesculptura 
Rugăciunea de Constantin Brâncuşi”. 

 În fi şele CIMEC întocmite de Rodica 
Matei se precizează că sculpturile ronde-bosse 
Rugăciunea (111,5x38,0x127,5 cm) şi Bustul lui 
Petre Stănescu (78,6x58,1x38,4 cm), realizate din 
bronz prin turnare (sigiliul turnătoriei Valsuani), 
cizelare, patinare, sunt clasate în tezaur prin Ordinul 
de clasare al Ministrului Culturii nr. 3042/14.
VII.1998, în prezent afl ându-se în patrimoniul 
MNAR (nr. inv. 7202 şi nr. inv. 101307);

Viaţa  expoziţională a Rugăciunii 
De la prima expunere publică în 1910 

până în prezent, Rugăciunea a reprezentat garanţia 
succesului oricărei expoziţii în care a fost prezentă: 

- 18 martie-1 mai 1910, Paris. Al 26-lea 
Salon al Societăţii Artiştilor Independenţi la Quai 
d’Orsay – Pont de l’Alma.

- 30 martie-aprilie 1914, Bucureşti. A 
14-a expoziţie de pictură şi sculptură a Societăţii 
„Tinerimea Artistică”. 

- 24-31 decembrie 1956, Bucureşti. 
„Expoziţie omagială” la Muzeul de Artă al R.P.R. 
organizată cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a 
artistului. 

- octombrie 1959, Belgrad. „Rumunska 
Likovna Umetnost”. 

- martie-aprilie 1960, Bratislava. „Klasické 
a sučasné umenie Rumunskej Ludowej Republiky”. 
Expoziţia este itinerată la Praga (mai-iunie), cu titlul 
„Klasické a sučasné uměni Rumunské Ludowé 
Republiky”, apoi la Berlin, cu titlul „Bildende Kunst 
aus Rumänien” (iunie-iulie). 

- iunie-septembrie 1961, Paris. „Exposition 
Internationale de Sculpture” organizată în grădina 
Muzeului Rodin.

- 25 octombrie–4 decembrie 1961, Paris. 
„L’Art roumain du XIX-e siècle à nos jours”, la 
Muzeul de Artă Modernă. Sculptura este expusă cu 
denumirea Rugăciunea - sculptură funerară. 

- 28 mai–30 iunie 1963, Viena. 
„Rumänische Malerei und Plastik: Ciucurencu, 
Brincusi (sic), Caragea” la Kunstlerhaus. 

- octombrie-noiembrie 1966, Londra. 
„Romanian Art of the 20th Century. Brancusi and His 
Countrymen” la Royal College of Art. 

- 13-21 noiembrie 1967, Bucureşti. 
„Expoziţia Colocviului Internaţional Brâncuşi” la 
Muzeul de Artă al R.S.R. 

- 23 septembrie-15 noiembrie 1969, 
Philadelphia. „Constantin Brancusi 1876-1957: 
A Retrospective Exhibition” la Muzeul de Artă. 
Expoziţia este itinerată la Muzeul Solomon R. 
Guggenheim din New York (21 noiembrie 1969-15 
februarie 1970) şi la Institutul de Artă din Chicago 
(11 martie-26 aprilie 1970).

- 5 iunie-20 iulie 1970, Bucureşti. 
„Retrospectiva Constantin Brâncuşi” la Muzeul de 
Artă al R.S.R. 

- 19 septembrie-29 noiembrie 1970, 
Haga. „Brancusi, keerpunt in de beeldhouwen 

kunst” la Muzeul Municipal din Haga 
(Gemeentemuseum den Haag). 

- 20 iulie-23 noiembrie 1974, Londra. 
„Pioneers of Modern Sculpture” la Galeria Hayward. 

- decembrie 1975, Bucureşti. Expoziţia 
operelor achiziţionate de Muzeul de Artă al R.S.R. 

- 22 aprilie–18 septembrie 1976, Bucureşti. 
Expoziţia Centenarului Constantin Brâncuşi la 
Muzeul de Artă al R.S.R. 

- 11 iulie-5 septembrie 1976, Duisburg. 
„Constantin Brancusi Plastiken - Zeichnungen” 
la Muzeul Wilhelm Lehmbruck. Expoziţia este 
itinerată la Städtische Kunsthalle din Mannheim (25 
septembrie-14 noiembrie).

- 2 septembrie-2 decembrie 1976, Craiova. 
Expoziţia omagială „Constantin Brâncuşi (1876-
1957)” la Muzeul de Artă. 

- 3 aprilie-iunie 1978, Londra. „A Hundred 
Years of Romanian Art 1870-1970” la Somerset 
House. Expoziţia este itinerată la Muzeul Victoria & 
Albert (28 iunie-13 iulie).

- 25 octombrie 1981-3 ianuarie 1982, 
Duisburg. „Hommage à Lehmbruck - Lehmbruck 
und seine Zeit” la Muzeul Wilhelm Lehmbruck. Este 
expusă copia în ghips patinat a Rugăciunii realizată 
în 1960. 

- 11 iulie-15 noiembrie 1982, Duisburg. 
„Klassiker Moderne Plastik” la Muzeul Wilhelm 
Lehmbruck. Este expusă copia Rugăciunii realizată 
în 1964.

- 11 noiembrie-15 decembrie 1990, New 
York. „Brancusi. Masterpieces from Romanian 
Museums” la Galeria Gagosian. 

- iulie 1993, Sevilla. La Pavilionul 
României din cadrul Expo’92 este expusă o copie în 
bronz a Rugăciunii.

- 18 noiembrie-decembrie 1994, Bucureşti. 
În fosta sală a tronului de la Muzeul Naţional de Artă, 
în cadrul expoziţiei intitulate ,,Tema - eseu de artă 
comparată” al cărei demers tinde să situeze fi ecare 
lucrare într-o ,,egală distanţă între sală şi un cabinet 
de curiozităţi”, au fost expuse Rugăciunea (bronz), 
Cuminţenia pământului (copie) şi Prometeu (ghips).

- 14 aprilie-21 iulie 1995, Paris. 
„Constantin Brancusi (1876-1957)” la Muzeul de 
Artă Modernă, Centrul Cultural Georges Pompidou. 
Expoziţia este itinerată la Muzeul de Artă din 
Philadelphia (8 octombrie-31 decembrie 1995). 

- 21 mai-29 iulie 2007, Moscova. „Europa, 
Rusia, Europa” la Galeria de Stat Tretyakov, 
organizată la iniţiativa Guvernului Federaţiei Ruse. 
Sunt expuse lucrări din 46 de muzee de prestigiu 
din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. 
Printre instituţiile participante se afl ă Muzeul Luvru 
şi Muzeul d’Orsay din Paris, Galeria Borghese 
şi Galeria Spada din Roma, Muzeul de Artă din 
Bruxelles, Galeria Naţională din Budapesta, 
Galeria Tate din Londra. România este prezentă cu 
epitaful Plângerea lui Iisus, lucrat la Mănăstirea 
Neamţ, ansamblul funerar creat de Constantin 
Brâncuşi alcătuit din Rugăciunea (1907) şi Bustul 
lui Petre Stănescu (1910) şi lucrarea Eroica (1971) 
a sculptorului Ovidiu Maitec, toate piesele făcând 
parte din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al 
României.

- 10 martie-31 mai 2009, Paris. „Oublier 
Rodin: La Sculpture à Paris 1905-1914”, la 
Muzeul d’Orsay. Artişti în expoziţie: Maillol, 
Bernard, Lehmbruck, Bourdelle Duchamp-Villon, 
Archipenko, Brâncuşi ş.a.

Rugăciunea multiplicată fără 
număr, fără valoare

Pentru a se respecta clauzele actului de 
vânzare-cumpare din iunie 1958, încheiat între 
Muzeul de Artă al R.P.R. şi Elisa Popovici Stănescu, 
în 1959 este executată o copie, prima copie a 
Rugăciunii, iniţial, din piatră artifi cială şi mai târziu, 
turnată în bronz. Copia (111,4x45,2x130 cm) este 
instalată în cimitirul Dumbrava din Buzău, pe soclul 
original, tăiat de Brâncuşi, în piatră de Măgura, în 
anul 1914. În martie 1994 această piesă este furată, 
fi ind recuperată peste doi ani dintr-un depozit de 
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lemne din Bistriţa. Lucrarea evaluată la 
suma de 150 000 de euro este furată pentru a doua 
oară în anul 2005 şi până astăzi, ea nu a fost găsită.

În 1960, este executată o copie a 
Rugăciunii din ghips patinat (111,4x45,2x130 cm) 
pentru a se înlocui originalul atunci când lucrarea 
este împrumutată unor expoziţii din afara Muzeului 
Naţional de Artă. Ea se afl ă în patrimoniul MNAR 
(inv. nr. 1119/1960).

În 1964, în urma demersului istoricului 
de artă Radu Bogdan de a fi  grupate mormintele 
pictorilor Ion Andreescu, Ştefan Luchian, Gh. 
Petraşcu şi Theodor Pallady şi la sugestia criticului 
de artă Radu Ionescu de a asocia acestui grup şi 
numele lui Brâncuşi – este turnată în bronz o nouă 
copie a Rugăciunii (111,4x45,2x130 cm) care este 
amplasată la locul de veci al acestor pictori, în 
Cimitirul Şerban Vodă (Bellu) din Bucureşti. 

O copie nereuşită a Rugăciunii 
(111,4x45,2x130 cm) este executată în 1992, sub 
egida Ofi ciului de Expoziţii pentru a fi  prezentată 
în pavilionul românesc la Expo ’92 Sevilla (se afl ă 
în depozitul MNAR). Ea fi gurează, de asemenea, pe 
timbrul poştal emis cu acest prilej.

În anul 2001, Anul Internaţional Brâncuşi 
sărbătorit sub egida UNESCO, România l-a omagiat 
pe artist scoţând pe piaţă câteva noi copii. O 
copie a Rugăciunii este plasată în staţia de metrou 
Madeleine, la Paris, în spatele unei vitrine, sub o 
scară mecanică. Pe etichetă se poate citi: „Bronz 
realizat în 2001 după o operă originală de Constantin 
Brâncuşi. Oferit de Fundaţia franco-română pentru a 
celebra a 125-a aniversare de la naşterea artistului”. 
Inaugurarea sculpturii are loc pe 6 decembrie 2001, 
în prezenţa lui Răzvan Theodorescu, ministru al 
culturii şi cultelor din România, Jean-Paul Bailly, 
PDG al RATP, Alain Sortais, şeful departamentului 
Afacerilor internaţionale din ministerul francez 
al culturii şi comunicaţiilor şi Remus Botar, 
preşedintele Fundaţiei franco-române, generosul 
realizator şi donator al copiei către RATP.

De la Eric Tariant, citat de Cristina Breban, 
afl ăm că: „De fapt, staţia de metrou Madeleine a fost 
aleasă de Fundaţia franco-română şi de preşedintele 
ei în lipsă de altceva, pentru că ea oferise deja 
înainte, în martie 2001, această replică a Rugăciunii 
Muzeului Naţional de Artă Modernă, care a refuzat 
acest cadou jenant. Era vorba de un supra-mulaj 
de supra-mulaj, explică Marielle Tabart, curator 
la Centrul Pompidou. [...] Această replică a fost 
realizată plecând de la un prim supramulaj făcut 
după bronzul original. Astfel, ei au obţinut un bronz 
extrem de moale, continuă Marielle Tabart, se vede 
foarte bine, materia nu este bună.” (E. Tariant, Faux 
Brancusi, Beaux Arts Magazine, Paris, iul., 2006; C. 
Breban, „L’Affaire des faux Brancusi” şi instituţia 
catalogului „raisonné”, Contemporanul. Ideea 
Europeană, Bucureşti, 10, oct., 2006).

În anul 2005, şi Primăria Târgu-Jiu 
aştepta o Rugăciune de la Remus Botar, aşa cum 
ne anunţa plin de mândrie patriotică Constantin 
Creţan, purtătorul de cuvânt al instituţiei! (Curierul 
Primăriei, 23 mai). Lista copiilor Rugăciunii nu se 
opreşte aici... din decenţă, noi ne oprim, totuşi!

*
*          *

Aceasta este zbuciumata istorie a 
Rugăciunii lui Brâncuşi, o piesă unică în creaţia 
artistului, căci tema nu a mai fost reluată, iar după 
turnarea în bronz a lucrării, Brâncuşi a distrus 
ghipsul. Ceea ce se întâmplă cu Rugăciunea nu este 
altceva decât o umilire a artistului: lucrarea face 
parte dintr-un ansamblu funerar de un dramatism 
aparte, iar nouă de zeci de ani ne sunt prezentate 
componentele, nu întregul! Şi soclurile sculpturilor 
din Cimitirul Dumbrava au valoare artistică, căci sunt 
gândite de Brâncuşi şi realizate cu participarea lui. În 
schimb, acceptăm o mulţime de falsuri - clone - ale 
Rugăciunii fără să protesteze nimeni! În anul 2001, 
când prefectul A. Serafi nceanu demara copierea 
Coloanei fără Sfârşit în atelierele SC UMIROM SA 
din Petroşani (fostele Ateliere Centrale), a existat o 
reacţie dură de condamnare a acţiunii lui! În cazul 
Rugăciunii este o linişte de mormânt! 

Doina FRUMUŞELU
Bucureşti, 15 noiembrie 2010

Apariția unei noi cărți de Ileana Vulpes-
cu – lansată de librăria Sadoveanu – este un 
eveniment așteptat cu nerăbdare de admiratorii 
ei – și de această dată îți este greu să o lași din 
mană, până când o termini de parcurs. Este o 
calitate pe care puțini romancieri o au; este atât 
de antrenantă cum pot fi  romanele polițiste, al 
căror fi nal dorești să-l afl i cât mai repede. S-a 
speculat mult și care e secretul Agathei Christie 
în construirea intrigii romanelor ei, care te fac 
dependent într-o astfel de măsură, ce parcă ar fi  
vorba de un drog!

Eroina cărții intitulată “Notă Informativă 
bătută la mașină” este Salma Gherasim, au-
tor-personaj, licențiată în litere, angajată 
traducătoare la fosta Securitate; bineînțeles pri-
etenii și cunoștințele devin circumspecți față 
de ea; Salma, ajunsă la o vârstă când privești 
retrospectiv, derulează evenimente din viața 
personală și nu numai.

Dar să dăm cuvântul autoarei:
“Cartea pe care-o citiți nu prezintă 

nicio noutate privind Securitatea ori serviciile 
asemănătoare. Instituția este văzută dinlăuntru, de cineva aparținând angajaților ei civili, așadar, 
categoriei <<nici cal, nici măgar>>. Personajul principal nu e decât o simplă traducătoare, al cărei 
acces la documente – documente pe care nimeni nu le va cunoaște, poate, vreodată – este dirijat. 
Nu se vădește o adeptă a regimului comunist, nu-și idealizează slujba, ci rămâne cum singură se 
caracterizează, o măruntă profi toare a situației. Și-atâta. Profesia îi spulberă iluziile despre orice 
și despre oriunde. Eroina, prin propria existență și prin viață-n general, ajunge la concluzia că lib-
ertatea are numai o semnifi cație ideologică, nicidecum o valoare personală, omul fi ind liber doar 
când își dă duhul. Precum în orice regim și în cel comunist lumea iubește și se-nmulțește, urmând 
căile imuabile decise de Fire. Sentimentul care domină personajul este dezamăgirea, imuabilă și 
ea pentru sufl etul omenesc în orice regim. N-aș putea spune că am dat la iveală un compendiu de 
pesimism; cât despre unul de optimism, nici vorbă, ziua de azi fi ind, cu mărunte variații, copia 
celei de ieri. Și a celo r de totdeauna… De pretutindeni.”

Maruca PIVNICERU

Lansare de carteLansare de carte

Tu eşti soldatul, care se întoarce din 
toate războaiele şi trece  în pas de 
defi lare pe sub arcul de triumf
ridicat din sprâncene zeieşti,  
de însăşi Diana, Diana
nemorensis!
Ajungi acasă nici sub scut, nici pe scut, 
ademenit de săgeţile prelungi, 
ţâşnind din minunea
ochilor de femei
celebre...
Iar ea, Penelopa, ţese un covor verde păcii, 
 în războiul străvechi de ţesut (cel mai 
minunat război din  lume) 
şi nu cămaşa de mire; 
destrăma-s-ar în
neştire!
Fie sărutul lor lancia lui Ahile sau a sutaşului
Longinus; poate aşa îţi mai vindeci şi tu
preade(n)sele răni, dobândite pe 
frontul cumplit al aşteptării, 
acolo unde mai ard 
lacrimile încă
neplânse.

Se întreba, desigur,  Doamna Mine, 
de ce  scrisorile cavalerului
templier  ajungeau
pătate de sângele 
curierilor 
iuţi;
fost-ai pe vremuri in Fede 
Santa un Fedelo 
D`Amore.
Te  învăluie toate cu acel
zâmbet dătător de 
nemurire…
Hic stet semper viridis, 
ipse hyperboreus 
solirarius,
purus:
rio, poeta qondam,   
poetaquae
futurus ! 
Per asperam heri, in 
aenigmate hodie,
cras ad astram 
salire!                                              
                             Romulus Iulian OLARIU

RelatareRelatare
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Argheziana

 Când Arghezi scria în Testa-
ment (1927) că menirea lui de poet e de 
a preschimba urâtul existenţial, înjură-
tura grea, bubele şi veninul în poezie, 
avea deja în urmă înalţate câteva din edi-
fi ciile de “cremene uşure” ale Verbului 
său. Cuvintele limbii române, convocate 
într-un vrăjitoresc Sabat, au fost silite, în 
cazne, să întrupeze scăpărările de-o clipă 
ale frumuseţii eterne. O frumuseţe infi nit 
de stranie, de multe  ori greu de îndurat, 
greu de înţeles. Aproape neumană în sin-
gularitatea ei, complexă şi contradicto-
rie, aspră şi gingaşă, toxică şi amară, vi-
olentă şi blândă în acelaşi timp, plină de 
demonie, dar şi de seninătate împăcată. 
Cuvintele scoase din mâzga uitării, din 
fl ecăreala străzii, din umezeala mortifi -
cantă a zidurilor de puşcărie, din şuşo-
teala vinovată şi libidinoasă a mănăstirii, 
din behăiala tâmpă şi lătrătura oximo-
ronică a Parlamentului şi Universităţii, 
din bolgiile propriului sufl et iconoclast, 
au fost sucite, siluite, înţepate, zdrobite, 
pritocite şi apoi “potrivite” în monturi de 
aur şi lumină, cu sânge şi duh nou. Au 
fost puse să cânte după legile muziceşti 
ale unui spirit rar, ars de fl acăra înălţimi-
lor şi de fl acăra  luciferică a adâncurilor. 
Cuvinte care până mai ieri nu s-au în-
tâlnit niciodată, nu s-au mirosit, nu s-au 
hârjonit ori războit, nu şi-au dat bineţe 
şi nu s-au înjurat, s-au văzut dintr-o dată 
scoase din somnolenţa lor, ori din anchi-
loză, din umilinţa uitării, ori din batjo-
cura “dascălului de morală şi estetică” şi 
puse “să exprime adevărul”: “am căutat 
cuvinte virginale, cuvinte puturoase, cu-
vinte cu râie: le-am excitat aroma, le-am 
avivat  rănile cu sticlă pisată şi le-am 
infectat pe unele complet şi cum de la 
ele la azur e o distanţă directă, o cores-
pondenţă am făcut pe cale artifi cială şi 
cuvinte oglinditoare sau străvezii şi am 
silit să intre în lumina lor eterogenul, ca 
într-o vitrină de optician ambulant. Mai 
pe scurt, m-a posedat intenţia de a îm-
prumuta vorbelor însuşiri materiale, aşa 
încât unele să miroasă, unele să supere 
pupila prin scânteiere, altele să fi e pipăi-
bile, dure sau musculate şi cu păr de ani-
mal.” (Din răspunsul dat lui Ion Barbu 
într-o Ars poetica I - Scrisori unei fetiţe 
- Adevărul literar şi artistic, 1927).
 Poetul blestemelor crunte, al 
osândirilor fără capăt în ispăşire, al în-
crâncenării surde într-o luptă fără istov 
cu verbul, cu Dumnezeu, cu sine însuşi, 
dar şi poetul graţiei şi beatitudinii, al 
boabei şi al fărâmei, al înfi orării cosmice 
şi al miracolului existenţial, a fost şi un 
pamfl etar de geniu, în stare să zgâlţâie, 
să dărâme, să ardă, sadic, la foc mărunt, 
ori să carbonizeze de-a dreptul cu vâl-
vătaia, otrava şi acizii cuvintelor orice 
“eminenţă cenuşie”, în fapt însă “vastă 
nulitate”, orice orgoliu oricât de înteme-
iat, orice strălucire pură sau insalubră, 
orice cap ilustru pătruns, vremelnic, de 
importanţa exagerată a propriei exis-
tenţe, orice creatură în care s-au furişat, 
pe lângă lumină şi frumuseţe, corupţia, 
răul, nimicul, prostia. A făcut asta după 
legile proprii. 
 “Demnitatea literară îţi impune 
un rol activ în spectacol, o atitudine în 
cuvinte, o frântură în imagini, o iuţire 
şi o abreviare lapidară, un ritm… Ceva 
să umble prin fundul cuvintelor, să le 

reînsufl eţească, să le croiască un des-
tin, să le stăpânească şi să le comande. 
Limba nu poate fi  magazie şi un depou 
de unelte sterpe ca dicţionarul… Şi aici, 
mi se pare, încep şi vocaţia şi talentul şi 
arta: să substituie vieţii materialelor în 
libertate, o viaţă esenţială, compatibilă 
cu constrângerile şi disciplina artei…” 
(Cum se scrie româneşte).
 Tudor Arghezi are despre lite-
ratură o concepţie considerată de mulţi 
„anapoda”, în răspăr, dar în fond justă şi 
dintotdeauna incomodă. Aceasta trebuie 
să fi e “profetică şi călugărească; profe-
tică, în sensul dinamic, clocotitor, revo-
luţionar; călugărească, în sensul răbdării 
benedictine, al înfl orării încete, al miga-
lei savante.” (Şerban Cioculescu).
 Şfi chiuirile Verbului pamfl etar 
demiurgic-spurcat se aud viguroase şi 
neîndurătoare, încă din tinereţe, înainte 
ca poetul Arghezi să fi  intrat în conştiinţa 
publică pe deplin. Neliniştitul şi neliniş-
titorul Arghezi e un Iov modern, care-şi 
transformă durerea  de a fi  o creatură din 
Creaţia coruptă, într-un cântec înalt, tul-
burător, sufi cient de puternic ca să reabi-
liteze fi inţa, să o reaşeze în demnitatea 
ei demiurgică.. Accentele teribile din 
pamfl ete se strămută şi în poezie. Între 
pamfl et şi poezie e o migraţie continuă 
de otrăvuri mai subtile şi sonuri negre. 
Nu întâmplător poetul ridica pamfl etul 
la importanţa poeziei, forţând “lacăte şi 
drugi” de la uşi închise până atunci.
 Împătimit al şfi chiuirii întune-
cate, al injuriei ridicate la rang de poezie, 
al  râsului răutăcios şi strivitor, dar, toc-
mai prin aceste calităţi, şi purifi cator, al 
distanţării reci şi neîndurătoare, Arghezi 
scrie pamfl ete în care “spurcă frumos” 
pe oricine şi orice. Între victimele sale 
celebre se numără atât exemplare din 
fl oarea intelighenţiei româneşti, între 
care enumerăm pe  Nicolae Iorga, Eugen 
Lovinescu, Mihail Dragomirescu (Mya 
Lak din Tablete din Ţara de Kuty), Ioan 
Alexandru Brătescu-Voineşti, Victor Ef-
timiu, Constantin Rădulescu-Motru, Li-
viu Rebreanu, dar şi mulţi alţii, recrutaţi 
dintre politicieni, universitari, scriitori, 
preoţi cu sau fără har, chemaţi sau ne-
chemaţi. Toţi sunt, în imaginarul dumne-
zeesc şi toxic arghezian, curci plouate, 
ploşniţe scârboase şi limbrici culturali, 
etc. Meritau aceşti oameni să fi e trataţi 
astfel? Dacă avem în vedere că geniul 
vitriolant al pamfl etarului s-a exercitat 
şi asupra existenţelor mărunte şi că n-a 
iertat nici măcar morţii, atunci întrebarea 
care se pune priveşte resorturile cele mai 
intime ale extrem de complicatei psiho-
logii argheziene: de unde atâta înverşu-
nare diabolică, atâta ură şi dispreţ fată de 
creatura umană la un scriitor care, altfel, 
a vibrat la gingăşie, la suavitate, la fragi-
litatea trestiei gânditoare, a fraternizat cu 
umiliţii şi ofensaţii pământului, s-a putut 
bucura de miracolele din lumea boabei 
şi a fărâmei? Nu se poate şti cu  din ce 
cauză şi din ce zonă a imaginarului ar-
ghezian, mereu în ebuliţie şi sângerare, 
au putut ieşi enunţuri de felul: 

“Suavul poet al braţelor întinse 
din întuneric la lumină pentru culegerea 
buchetelor impalpabile de rouă şi zăpadă 
selenară; cântăreţul tuturor corindoane-
lor, al vălurilor delicate, pe care le desfă-
şoară azurul; sufl etul de rubin şi ametist 
purta întotdeauna o neagră pomadă sub 

unghiile voluminoase, câteva luni o că-
maşe, dormea întotdeauna luni întregi 
îmbrăcat, încălţat cu aceeaşi păreche de 
ghete, şi cu aceiaşi ciorapi. Întotdeauna 
fi inţa lui exhala un miros tare de lături 
cu ardei, şi-ţi închipuiai cu groază regi-
unea lui anală, ca un peisaj deranjat, în 
unda lui cleioasă, de mişcări profunde 
ale mormolocilor misterioşi. Întotdeau-
na dinţii lui au fost negri ca abanosul, cu 
rădăcinile sempitern îngropate în mâzga 
groasă şi verde ca un mucigai, a fostelor 
alimente, măcinate cu câţiva ani înain-
te. Carnaţia de ivoriu a poetului gingaş 
al ceţii şi al capelurilor din Wateau şi 
Fragonard întotdeauna a puţit a hoit şi a 
saci cu viermi. Pantalonii lui au atârnat 
întotdeauna în noroi, rupţi pe margine ca 
o ţoală, lăbărţaţi din fese ca o traistă. Şi 
s-a remarcat cu oroare fructul abundent 
al pântecului, constipat de lene câte două 
săptămâni, deşertat în calâpuri compacte 
de câte zece kilograme, câte cinci şi şase 
calâpuri în porcelanul latrinii. Erau ca 
nişte mase mari de smochine pietrifi cate, 
cărămizii, fără formă clasică, lenitivă; 
căzute ca dintr-un sfi ncter rupt. Între to-
varăşii de promiscuitate, tovărăşia mer-
gea până la latrină. Toate acestea au fost 
întotdeauna, şi mai toată lumea care a 
cunoscut această privighetoare nocturnă 
a artei poetice şi pe acest bijutier de acu-
rateţi cristaline, le cunoaşte. Dar poetul 
să aibă păduchi, nimeni n-ar fi  cutezat 
să afi rme…” (Păduchii poetului, Poarta 
neagră, Scrieri XIII). Sau:
 “Te-aş prinde vijelios de coadă 
(e vorba de imaginea unei femei, n.n.) şi 
te-aş trânti cu botul de caldarâm. Te-aş 
călca mărunţel şi apăsat cu cuiele de la 
talpă, ca să te fac un sânge şi o spoială 
murdară a pietrelor din drum. Imaginez 
pentru tine chinurile toate. Cu o cimbris-
tă  ţi-aş scoate fi r cu fi r tot părul care te 
împodobeşte şi-ţi slujeşte pe alocuri de 
căptuşeli. Ţi-aş rupe genele, sprâncene-
le, puful dulce, invizibil, ce-ţi umbreşte 
bălan rotogoale de carne parfumată. Şi 
de câte ori aş zmulge te-aş înţepa alături, 
ca să te mânjesc cu dureri multe şi cu 
sânge infect.” (Triptic politic)
 Cum lesne se poate observa, 
cele două fragmente conţin imagini atro-
ce, de o violenţă care “sparie gândul”, 
crudităţi de limbaj intercalate între sua-
vităţi poeticeşti, şi trădează: primul, dis-
preţul distrugător, plăcerea de a umili şi 
înjosi fi inţa poetului care, în conştiinţa 
mai tuturor oamenilor, întruchipează vi-
sătoria şi abstragerea din contingent; al 
doilea, un sadism metodic, înfi erbântat, 
psihanalizabil. Pamfl etarul nu alege între 
răi şi buni, consideraţi din unghiul mora-
lei comune. 
 Lovitura Verbului său vine de la 
înălţimea unui spirit afl at, ca Nietzsche, 
dincolo de bine şi rău, a unui spirit care 
s-a convins de imperfecţiunea Creaţiei, 
de corupţia ei generalizată. Căci nu nu-
mai Răul corupe, ci şi Binele. Arghezi 
denunţă Creaţia însăşi, nu numai un 
aspect particular al ei. Pamfl etul său se 
extinde de la om la materia organică şi 
anorganică, fi indcă în toată Creaţia, de la 
început, s-a instalat corupţia. 
 Om şi materie sunt surprinşi 
atât într-o descompunere orgiastic-im-
placabilă, cât şi în manifestările de prea-
plin vital înspăimântător, iraţional. Pam-
fl etarul vituperează atât formele vieţii 

sterile, cât şi formele vieţii supraabun-
dente, fi indcă şi sub unele şi sub celelalte 
moartea îşi celebrează, vicleană, trium-
ful. Tot el pune între paranteze lucrarea 
moralistului-observator al caracterelor şi 
predicator al unei moralităţi cuminţi, ca 
să biciuie cu voluptate apucăturile bune 
sau rele. Nu numai viciile, ci şi virtuţile 
afi şate în exces. În toate formele existen-
tului Arghezi vede lucrarea unui morb al 
distrucţiei, un vârtej al nimicului.
 De aceea, “acţiunea noastră va 
şti să răstoarne zăgazurile şi zidurile bi-
sericeşti sau nebisericeşti…” (Aleluia, 
aleluia, aleluia), cu alte cuvinte, pam-
fl etarul Arghezi nu are scrupule morale 
în ordine estetică. El se dispensează de 
preceptele moralei comune “arta igno-
rând, cât şi natura, moralitatea” (De pe 
natură) şi proiectează o veritabilă Apo-
calipsă modernă, care nu se manifestă 
doar în individ, cât în Lumea coruptă în 
totalitatea ei.
 Arghezi sesiza, ciclopic, lân-
gă strălucirea spiritului, pata neagră, 
coptura putregăioasă, balele, murdăria 
sufl etească, orgoliul steril în clocot, in-
fatuarea, dramul sau muntele de prostie 
şi laşitate care pândesc orice existen-
ţă umană; lângă tandreţea îmbrăţişării, 
sărutul Iudei; lângă levitaţia spiritului, 
pornirile spre abjecţie ale speciei uma-
ne. A biciuit cu scârbă şi cu nefi rească 
bucurie nu numai slăbiciunile omeneşti, 
dar şi încercările, veşnic sortite eşecului, 
ale umanităţii de a se înălţa moral. N-a 
cruţat nici fi inţa umană căzută în luxurie, 
demagogie, ipocrizie, impostură, sălbă-
ticie, vanitate agresivă, nici fi inţa strivită 
de nedreptăţi, neajutorată, umilă. De la 
sfera umilului, mânia şi dispreţul sarcas-
tic se întind peste întreaga Creaţie: 

“Soare, care aduci lumină şi 
balsamuri lui Coco şi te joci cu ciocul 
lui poleit, cum dai tu naştere şi garoafe-
lor şi bucuriilor şi gângăniilor puturoase 
în văzduhul legănat de plopi şi  răzimat 
de brazi? Pentru ce preferinţa ta pentru 
marile infecţii ale existenţei? Cum dai tu 
voie gândacului să calce urmele tale şi 
să facă pui în raza ta îngerească? De ce 
laşi sămânţa viermelui să se rezolve în 
făpturi târâtoare şi îmbălate în năframa 
ta de borangic? Ce simpatii abjecte leagă 
infi nitul în care călătoreşti singuratic şi 
veşnic, de icra păduchelui şi de oul li-
bărcii?” (Ce-ai cu mine, vântule?). În-
trebările duc gândul „in illo tempore” al 
Creaţiunii, auroral dumnezeiesc şi totuşi 
impur, corupt. 

 “Într-o zi de fantezie ironică na-
tura zămislea miazmele, putreziciunea, 
muştele, viermele, ploşniţa, ciupercile 
veninoase şi fi erea” (Omul şi neomul).
 A circulat ideea că Arghezi scria 
pamfl ete din “pur pârţag”, înverşunân-
du-se din te-miri-ce, cultivându-şi furia, 
amplifi când-o în absurd şi grotesc, dar 
sfârşea sublimând-o în poezie curată. 
Pamfl etarului chiar i s-a spus în presă 
Moş Pârţag. Dar tot în presă i s-a spus şi 
Drăcia Sa Necuratul. 
 A scris Arghezi pamfl ete doar 
din ţâfnă, sau dintr-o pornire mai adân-
că, luciferic-spurcată? Putea el, cumva, 
să renunţe la pamfl et, mai ales că a fost 
acuzat de trivialitate şi chiar de porno-
grafi e şi că, nu o dată, viaţa şi libertatea 
i-au fost puse în pericol? Evident că nu. 
O dovedesc publicistica lui incendiară şi 

MOŞ PÂRŢAG SAU DRĂCIA SA NECURATUL
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“poemele” Icoane de lemn, 
Poarta neagră, Cimitirul Bunavestire, 
Tablete din Ţara de Kuty, Pravilă de mo-
rală practică, etc.
 Ceva mai adânc, mai răscolitor 
din fi inţa argheziană răzbate în pamfl ete 
şi satire cu o forţă irepresibilă pe care ar-
tistul ştie a o îndruma în forme estetice, 
dar niciodată n-o poate nega. Clocotul 
interior al urii şi dispreţului, al ironiei în-
toarse în sarcasm e mereu supravegheat, 
disciplinat de conştiinţa artistică. El n-a 
scris în transă, în “braţele somniei”, cum 
au crezut unii. Lupta cu Verbul a fost pri-
mită lucid. În cuvânt vieţuieşte Dumne-
zeu însuşi. Ultima realitate a lumii îna-
inte de moarte şi de după ea este Verbul. 
El ţine laolaltă alcătuirile Firii. Prin el 
există tot ceea ce există câtă vreme el e 
Dumnezeu şi Dumnezeu e Verb. Tot prin 
Cuvânt lumea poate fi  reconstruită me-
reu. Ca psalmist, Arghezi s-a încolăcit ca 
şarpele în jurul ideii de Dumnezeu, în ju-
rul Cuvântului-Logos. L-a zgândărit, l-a 
certat, l-a cercetat, l-a hulit, l-a implorat 
în speranţa că Dumnezeu-Cuvântul i se 
va arăta  în toată atotputernicia şi splen-
doarea lui, în ciuda faptului că “Ţi-am 
auzit cuvântul zicând că nu se poate”.
 Ar fi  vrut “să invoce puterile 
mari ale diavolului dumnezeiesc (s.n.) 

din natură într-o umilită şi bărbătească 
rugăciune” ca să ridice altă lume, concu-
rentă, mai subtilă, epurată de rău şi urât, 
după legile visului. A vrut să se iniţieze 
în magia cuvintelor care permit evoca-
rea, invocarea şi punerea în funcţiune a 
tuturor puterilor închipuite şi sacre. S-a 
considerat un “meşteşugar de cuvinte”, 
născut şi nu făcut; unul dintre aleşii stă-
pâniţi de daimonion (în sensul vechi).
 “Când vine cântăreţul, poves-
titorul sau apostolul, cuvintele tremură 
ca păsările îndrăgostite le ivirea linişti-
toarelor dimineţi, ele cântă, vorbesc sau 
ameninţă şi blestemă… Şi după cum sub 
condei cuvintele uscate se îndulcesc, sub 
un condei mai viu le înviază şi mai mult; 
focul sfânt care le-a zămislit le dă şi o vi-
goare mai dură. Miracolul cuvântului se 
împlineşte cu miracolul înfl ăcărării lui. 
Prin cuvinte trec lămpile cu raze diver-
gente ale talentului de a le reconstrui”. 
(Scrisoare cu tibişirul, 1924)
 Nu sunt idei neapărat noi în 
acest text, însă insistenţa argheziană asu-
pra necesităţii de a descătuşa din cuvinte 
puterile creatoare, potenţiale, e simpto-
matică. Revine cântăreţului, povestito-
rului sau apostolului chinul - considerat 
şi blazon şi blestem, de a pune în lucra-
re aceste forţe teribile ascunse în Verb. 

Cuvântul e asimilat, biblic, Logosului, 
principiul constitutiv al lumii. El a fost 
dăruit omului, dar dintre oameni, numai 
cântăreţul, povestitorul şi apostolul îl pot 
folosi, ca Dumnezeu însuşi, în Creaţie. 
Numai ei deţin secretele Verbului, iar 
acestea se primesc prin har şi îşi deschid 
fl acăra numai prin trudă istovitoare. Este 
ideea care se conturează şi din mărturi-
sirea următoare făcută din imagini de o 
concreteţe aspră:

 “De la mintea la condeiul meu 
e un drum de piedici şi de prăpăstii, ame-
ninţat la fi ece cotitură să mă prăbuşesc 
ori să cad în golul fără fund. Mă târăsc 
când ca Iov pe coate şi pe coaste, mă 
duc când pe brânci, când în cârji. Suişul 
e greu şi-l pot sui cu povara mea încet-
încet. Dar dacă ar fi  numai o muncă de 
suprafaţă, n-aş fi  nefericit. Trebuie să ar 
prin buturugi şi să le smulg din locul lor 
zidit, cu plugul. Câteodată mă duc până-
n adâncul pământului să le scot din el. 
 Nimic nu-i pentru mine lesni-
cios. Sunt blestemat să stărui acolo unde 
altul fl uieră şi trece. Dacă nu stau neclin-
tit, pana, cea mai uşoară dintre scule, îmi 
ajunge grea ca un bolovan de plumb.  
Nu am odihnă, nici sărbătoare. Toate 
plăcerile mie-mi sunt refuzate. Mă gân-
desc: otrava mea, şi uit lingura în supă 

ademenit nu de o idee distinctă, dar târât 
ca de un nor confuz, care mă ia şi mă 
duce. Stau locului şi călătoresc. Carul a 
rămas pe loc şi roţile lui fug înainte.
 Nu am talent, am o tulbura-
re. Cuvântul îmi vine greu în condei. Îl 
şterg de zece ori şi tot nu l-am găsit. Mă 
sângeră fraza, mă doare. Sunt bolnav de 
nedesluşit şi dorm neîntrerupt.” (Talen-
tul meu, 1946)
 Într-adevăr, scriitura argheziană 
are un stil care nu e cel al facilităţii şi 
al simplităţii, ci al chinului atroce şi al 
complicaţiei, al îndoielii şi al disperării. 
Impresia unora că Arghezi n-a stăpânit 
cuvintele, ci că a fost stăpânit de ele nu 
poate fi  primită decât cu mari rezerve, 
fi indcă realitatea operei o dezminte me-
reu. Arghezi are sentimentul, ce-i drept, 
că-i osândit să lupte cu Verbul. Osânda 
o simte înscrisă în codul lui genetic şi o 
primeşte lucid ca pe un blestem, dar şi 
ca pe o bucurie că este ales pentru lup-
tă. Nu are pur şi simplu talent, are ceva 
mult mai de preţ, un dar înfricoşător; o 
“tulburare” de origine divină, căreia nu 
i-a găsit numele. El are geniu (se poate 
folosi cuvântul acesta în sens goethean, 
chiar dacă azi el s-a demonizat).

Ion Tudor IOVIAN

În repetate rânduri, Arghezi, poetul contraste-
lor violente, a scris mai mult metaforic, decât imper-
sonal şi rece despre statutul literar al pamfl etului. Po-
etul n-a suferit logica şi de câte ori a avut ocazia s-a 
înverşunat împotriva ei în diatribe hiperacide. Pentru 
el logica era asimilată anchilozei spirituale, schematis-
mului mortifi cant. A refuzat să suporte “sclavia forme-
lor logice”, iar textele lui urmează legităţile capricioase 
ale “logicii poetice”, ale imaginarului său încărcat. De 
aceea discursul metaforic domină în opera lui, chiar în 
textele aşa-zis “teoretice”.
 “E uluitor de constatat că omul care a scris 
despre toate lucrurile cu putinţă şi încă despre ceva 
(sic!) pe deasupra, nu foloseşte niciodată pentru a-şi 
convinge cititorul argumentaţia; sistemul lui de a scrie 
este cel al enunţului şi fraza, când nu e în întregime 
metaforică, are ca centru (sic!) de greutate o metaforă 
către care se precipită toată avalanşa de cuvinte. Me-
tafora este un scandal pentru raţiune, care nu o poate 
primi, dar nici exclude, o “licenţă” în discursul logic.” 
(Alexandru George - Marele Alpha).
 Observaţia este exactă şi de bun simţ (mai pu-
ţin cacofoniile ei) şi se probează şi în textul arghezi-
an despre pamfl et. Pentru mulţi pamfl etul e un produs 
subliterar, ţine de gazetărie şi legitimează înjurătura şi 
scârba, lovitura mişelească şi sărutul lui Iuda, răfuiala 
cu pumnul şi parul, spălarea rufelor murdare în văzul 
lumii. Ar fi  un fel de exhibiţionism vulgar şi respingă-
tor, imoral şi incult. Dicţionarele de specialitate îl defi -
nesc ca o scriere satirică de mici dimensiuni, de obicei 
în proză, având un caracter combativ violent, de interes 
ocazional, în general perimat odată cu trecerea timpu-
lui. Defi nirea este exactă dacă acest gen de scriere e 
practicat de veleitari, de oameni fără talent. Sub pana 
unor scriitori cu o înaltă conştiinţă artistică, pamfl etul 
îşi capătă dreptul de a fi inţa alături de celelalte specii 
literare. Deşi considerat act de comunicare de frontieră, 
mai aproape de publicistică decât de literatură, pam-
fl etul, la noi prin Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, 
Tudor Arghezi- ca să numim doar pe marii pamfl etari 
din ultimele trei veacuri- şi-a câştigat demnitatea de a 
fi  considerat literatură beletristică, ca şi poezia şi proza, 
adică şi-a impus o expresie, o structură compoziţiona-
lă, un stil.
 Pentru Arghezi, departe de a fi  un text de fron-
tieră, pamfl etul e creaţie. Nu e un gen facil, nu e ziaris-
tică, nu e reportaj, ci literatură structurată după o este-
tică a violenţei, aceasta din urmă ca derivaţie a esteticii 
urâtului. 

“Înainte de toate, notează Arghezi, pamfl etul 
trăieşte prin sine, ca şi romanul, epopeea sau satira şi 
poate fi  cultivat pentru frumuseţea lui ca fi catul într-un 
bocal. E un gen literar jumătate actual, jumătate etern” 

(Pamfl etul). Ce rezultă de aici e că pamfl etul bun înghi-
te “obiectul” asupra căruia se fi xează, acum şi aici, îl 
“petrece” prin distileriile complicate ale imaginarului 
pentru a-l transforma în “obiect artistic”, independent 
de realitatea în marginea căreia a apărut. Pamfl etul bun 
iese din actualitatea momentului care i-a fost doar pre-
text şi intră, ca şi poezia ori proza, în actualitatea eternă 
a faptului estetic. Pretextul e uitat (mai prezintă interes 
doar pentru istoria literară, care are între scopuri şi pe 
acela de a reface ţesătura momentului istoric în care 
pamfl etul a fost creat), mai exact spus, asimilat până 
la nerecunoaştere în datele lui particulare şi ridicat la 
semnifi caţii mai generale, într-un obiect estetic. Pam-
fl etul poate fi  provocat de un eveniment, de un obiect 
oarecare, dar dezvoltarea lui în sensul esteticului pul-
verizează evenimentul sau obiectul, ori le transformă 
într-un altceva cu existenţă independentă, care să poată 
interesa şi cititorul dintr-un mâine etern. Din această 
pricină pamfl etul bun e rar, ca şi poezia bună. Nu ori-
ce scriere de mici dimensiuni, cu caracter combativ 
violent şi cu un obiectiv concret dictat de un interes 
ocazional, poate deveni şi un fapt estetic. Nu orice in-
jurie devine automat literatură. Trebuie talent pentru “a 
înjura frumos”. Nu oricine deţine secretele artei “de a 
spurca” fără să cadă în trivial şi pornografi e. Arghezi, 
nu o dată, crede că e vorba de magie în realizarea pam-
fl etului, ca şi în realizarea poeziei, o magie a cuvintelor 
evocatoare. 
 Multe din ideile argheziene privind condiţia 
pamfl etului, literalitatea, dependenţa de actualitate, li-
rismul violent, structura compoziţională, stilistica, mo-
dalităţile, etc., sunt luate din atmosfera efervescentă a 
perioadei interbelice. E important de amintit că Arghezi 
a fost printre primii care a meditat asupra statutului lite-
rar al pamfl etului. Întâile păreri apar prin 1913 şi 1916 
şi ele sunt menţionate, cu mici variaţiuni în 1925, 1928 
şi 1937. Ele acoperă mai toate direcţiile teoretice ale 
artei pamfl etului. Ceea ce le deosebeşte de alte păreri 
sunt expresia concentrat- metaforică, coeziunea şi pu-
terea de sugestie.. 
 La începutul veacului XX, în literatura română 
erau deja fi xate liniile de forţă ale pamfl etului prin crea-
ţii remarcabile şi mai puţin prin lămuriri teoretice. Încă 
se mai auzea zăngănitul fl oretelor neiertătoare încinse 
de Cezar Bolliac, Alexandru Odobescu, Titu Maiores-
cu, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, I. L. Caragiale, care au 
practicat pamfl etul de idei literare în polemici de răsu-
net. Locul bătrânilor spadasini, deveniţi cu vârsta mai 
înţelepţi, mai cuminţi, este luat de o nouă generaţie, 
grăbită să se afi rme şi să impună noi direcţii, noi valori 
în literatură. Mai toţi scriitorii din perioada interbeli-
că au fost şi redutabili pamfl etari, angajaţi în războa-
ie polemice, în general benefi ce pentru lumea literară. 

Alexandru Macedonski, Nicolae Iorga, Octavian Goga, 
N. D. Cocea, Ion Vinea, Felix Aderca, Camil Petrescu, 
George Călinescu, Geo Bogza, Zaharia Stancu şi ini-
mitabilul Tudor Arghezi au dus genul la o înfl orire fără 
precedent. Revistele Lumea şi Viaţa literară au acordat 
câte un număr întreg pamfl etului  (Lumea în 18 ianuarie 
1925, Viaţa literară în februarie 1928). Epoca de glorie 
a pamfl etului românesc începuse însă odată cu campa-
niile Faclei şi a durat peste treizeci de ani; este epoca 
în care Tudor Arghezi a colaborat acolo cu vitriolantele 
sale texte, care l-au impus în conştiinţa publică drept 
cel mai caustic şi intratabil pamfl etar, cu o viziune şi un 
stil de neconfundat. N. D. Cocea, el însuşi pamfl etar de 
marcă, recunoştea, la peste douăzeci de ani de la apari-
ţia Faclei: 

“Venirea lui Arghezi printre noi a fost princi-
palul eveniment. Verbul de foc al poetului Agatelor ne-
gre a dat Faclei aspectul adevărat: biciuirea fără milă, 
atacul fără cruţare” (apud G. Pienescu, Tabel cronolo-
gic la volumul Ce-ai cu mine vântule?, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1970,) .
 Primele notaţii argheziene despre statutul li-
terar al pamfl etului sunt din 1913. Sunt doar schiţări, 
reluate mai târziu în texte ample, cu ţintă precisă. Lu-
ând apărarea revistei Facla, acuzată de pornografi e în 
urma publicării unui desen “tare” la adresa lui C. Banu, 
Arghezi face fi ne disocieri între satiră şi pamfl et. 

“Unii numesc Facla un pamfl et; fi e şi un pam-
fl et. Pamfl etul e un gen literar, şi satira e la fel. Scopul 
satirei e de a pedepsi în oameni viciile, prostia preten-
ţioasă, şi satira aleargă la toate resursele intelectului şi 
artei ca să se manifeste îngrijită cum se cuvine” (Pro-
cesul revistei Facla). Facem, de pe acum, precizarea 
că pamfl etul arghezian depăşeşte fi nalitatea punitivă, 
moralizatoare a satirei. Arghezi îmbracă roba unui se-
ver judecător şi, afl at dincolo de bine şi rău, el judecă 
deopotrivă şi răul şi binele. El nu se face avocatul unei 
cauze morale exprese, cel puţin nu al uneia obişnui-
te. El denunţă, cum vom vedea mai încolo, erorile şi 
ororile Creaţiunii, degradarea continuă din fi inţe şi din 
lucruri. Uneori Arghezi pare a fi  un judecător ghiduş, 
împins de demonul lui dumnezeiesc să se copilărească, 
să se joace „de-a puia-gaia” .
 Asociat satirei, pamfl etul e un gen literar care 
se foloseşte de „toate resursele intelectului şi artei” ca 
să „se manifeste îngrijit, cum se cuvine”, adică „cu o 
situaţie şi un stil”. Acuza că revista Facla promovea-
ză pornografi a, prilejuieşte pamfl etarului alte nuanţări. 
Dacă pornografi a are ca scop „aparte” trezirea fornica-
ţiei în cititor, excitându-i pulsiunile sexuale, pamfl etul 
cel mai crud nu are asemenea scop. 
 În genere, pornografi a se situează în afara lite-
raturii. Totuşi, când e susţinută de talent scriitoricesc, 
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ea poate deveni fapt estetic:  „Deşi pornografi a nu se 
pretează artei, căci nimic artistic nu poate să fi e porno-
grafi e, când intervin chiar în pornografi e oarecare fa-
cultăţi interesante, intelectuale, ea îşi pierde caracterul 
de boală şi trivialitate” (Procesul revistei Facla). Tot 
datorită unor „oarecare facultăţi interesante, intelectua-
le”, injuria devine fapt artistic. 
 În 1916 Tudor Arghezi scrie primul text desti-
nat defi nirii pamfl etului. Rememorând câteva „bătălii” 
acerbe în presa vremii duse împotriva, printre alţii, a 
lui Constantin Rădulescu-Motru şi Eugen Lovinescu, 
pamfl etarul constată un paradox psihologic: 

„Numeşti câţiva imbecili pe nume, şifonezi câ-
teva obrăznicii, înţepi şi dezumfl i câteva baloane- toate 
acestea cu o pană normală şi numai gramaticală ca să-ţi 
agoniseşti, cu acţiunea ta uşoară, o reputaţie ce te pune 
pe gânduri. În loc să se îndrepte, proştii aleargă să-ţi 
aştearnă, omagiu, ura lor la picioare. O ură puerilă, este 
drept, dar semnifi cativă pentru psihologie” (Pamfl etul). 
Cei încondeiaţi încearcă să răspundă în scris, însă „în 
sufl etul lor zguduit de ciudă, ei au mai mult decât în 
pană”. Ura lor n-are organ liric să se exteriorizeze lite-
rar şi rămâne trivială, ridicolă, prostească: 

„…mereu pornesc să ne ucidă şi mereu rămân 
cu senzaţia că vor fi  siliţi să reînceapă… O fatalitate 
infectă face ca nefericiţii noştri adversari să se bucu-
re cu exces de darurile mediocrităţii. […] Praful lor de 
puşcă e ud chiar în momentul potrivit, din pricina emo-
ţiei, care se manifestă prin umezeală…” (Pamfl etul). 
Arghezi ajunge la încheierea că adversarii săi nu ştiu 
regulile jocului, nu ştiu ce este cu adevărat pamfl etul. 
Producerile lor sunt „morfoleală literară”, „scris fără 
râvnă, dogoare”, fără talent, simple texte injurioase ale 
unor vanităţi înţepate, rod al „muşiţei cerebrale” a unor 
„vaste nulităţi literare”. 
 În opinia lui Arghezi, pamfl etul trebuie să pro-
cure, ca orice creaţie estetică, bucuria lecturii: „Noi ci-
tim o critică sau injurie ce ni se face, intrigaţi ca pentru 
o lucrare de artă”. Insulta inteligentă, devenită artă lite-
rară, trebuie primită cu bună dispoziţie: 

„Dar o voim inteligentă, şi-i pretindem, ca 
pentru cântece şi blesteme o situaţie şi un stil. A „în-
jura” e artă literară tot atât de spinoasă ca şi lauda, în 
acatiste, în sonete sau la…<<notiţe>>”.
 În 1925, reluând şi nuanţând ideile, Arghezi 
afi rmă că pamfl etul se ridică din tifl ă, din „pumnul iritat 
de râvna de stăpânire a stupidităţii”, din ironia maliţi-
oasă care sfârşeşte-n sarcasm, toate însă transfi gurate 
artistic: 

„Pamfl etul e tifl a- şi acestui gest i se cuvine 
o mână curată, elegantă, şi chiar o bijuterie pe degetul 
mic. Pamfl etul frumos, animat şi stropit cu lumină, re-
uneşte toate însuşirile care fac preţul lucrărilor de artă- 
şi-i lectura cea mai plăcută”(Pamfl etul, 1925). Pamfl e-
tul „e un fel de a slobozi condeiul în răspăr”, adaugă, 
metaforic, scriitorul.
 „Artă spinoasă”, presupunând o minte liberă 
de prejudecăţi, o fantezie diabolică, o trudă de bijuti-
er asupra cuvintelor, avânt vizionar, un ochi ciclopic 
care „vede monstruos” şi, mai presus de toate, har şi 
puteri de taumaturg, pamfl etul bun „este rar ca şi poezia 
bună”. El se  refuză imitaţiei: 

„Imitatorii, al căror număr dezgustător face 
genul de ocară, sunt incapabili de invenţia personală 
activă, condiţie esenţială a pamfl etului bun. Ei maimu-
ţăresc, ca în toate meseriile, obsedaţi de un model…” 
(idem)
 Polemizând cu Lovinescu, devenit personaj 
în imaginarul arghezian, pamfl etarul nu iartă neputin-
ţa adversarului de „a spurca” frumos, lipsa acestuia de 
nerv pamfl etar, de rea înţelegere a acestui gen literar. 
Atacându-l pe critic, Arghezi atacă „infi rmitatea” mul-
tor condeieri veniţi în literatură ori în publicistică fără 
nici o chemare: 

„Domnul Lovinescu, la care ne oprim ca la un 
exemplu caracteristic, dorea să ne micşoreze într-un ar-
ticol din ziarul Rampa în coloanele căruia depune cu 
solemnitate grăsimea muşiţii sale cerebrale. Ca să ne 
scurteze el întrebuinţează toate uneltele ce-i stau la în-
demână, pieptene, briceag, furculiţă şi, când nici una nu 
taie, păcălit încă o dată de iluzie, se apleacă şi se încre-
de ca un nerod în ascuţişul gingiei” (Pamfl etul, 1925).
 Atacul îşi motivează violenţa, fi indcă imbecilii 
sunt „legiune” şi ei deturnează actul artistic de la rostu-
rile lui fi reşti, iau în deşert Cuvântul. Din pricina asta, 
pamfl etarul, cu voluptăţi de colecţionar de insecte, îşi 
mai loveşte încă o dată victima: 

„Luăm pe acest bătrân impotent din mai mulţi 
[…]. Am observat că şi ăst imberb bătrân în ifose şi 
fumuri e o vastă nulitate literară, şi nu-i, desigur, vina 
noastră şi nici a lui. Îi este greu morcovului să facă 
fragi” (Pamfl etul, 1925). Acest fel de scriere incisivă, 

bazată pe „invenţie personală”, presupune nu numai un 
pamfl etar talentat, ci şi un cititor inteligent. Arghezi, 
într-un interviu (Pumnul în contra stupidităţii) acordat 
în 1927 lui I. Valerian şi publicat în Viaţa literară, o 
spune răspicat: 

„Pamfl etarii buni sunt rari” şi enumeră oame-
nii inteligenţi care l-au profesat: „Voltaire, Veuillot, 
Bloy, Maurras, Léon Daudet etc. Aceştia au scris pen-
tru oameni cu intelect activ, capabili să discearnă în-
tre injuria trivială şi arta de spurca frumos. De aceea 
pamfl etul oferă lectura cea mai plăcută unui intelectual. 
El reprezintă pumnul cel mai formidabil dat stupidităţii 
umane”. Numai proştii pot considera pamfl etul un pro-
dus subliterar, departe de comedie şi satiră şi nu înţeleg 
că aproximativ aceleaşi resorturi mentale lucrează şi 
în comedie şi în satiră şi în pamfl et. Reacţiile cele mai 
vehemente de respingere le au tocmai cititorii care au 
devenit personaje în pamfl ete: 

„De obicei persoanele care au fost pişcate se 
agită numai la auzul numelui lui. Tot ce nu le place în 
viaţă numesc pamfl et. După ei pamfl etul ar fi  ca un hoit 
în ultimă descompunere, de care dacă te apropii rişti să 
te murdăreşti de materie purulentă” (idem).
 Pamfl etul pretinde de la cel care-l scrie fan-
tezie, incisivitate, ironie şi sarcasm, un spirit mobil, o 
viziune şi un stil: 

„...ca să-şi atingă scopul, pamfl etul trebuie 
neapărat să concretizeze vizual şi să corespundă egal 
cu subiectul, el lucrează în adâncime cu intuiţia şi cu 
imaginea” (Pamfl etul, 1925). În defi nitiv, pamfl etul e o 
fi cţiune literară. Arta şi fantezia liberă anulează injuria 
trivială şi asigură civilitatea gestului polemic. Persoa-
nele devin personaje literare, relaţia dintre ele fi ind des-
tul de şubredă iar, în timp, ea nu mai contează: 

„În polemicile noastre trecute- şi avem la tre-
cutul nostru destule- niciodată nu am apelat la pumn şi 
la baston, căci într-un fel sau altul toate polemicile au 
fost duse cu fantezia şi cultivarea caricaturii, ceea ce 
face din pamfl et o savuroasă operă de artă” (s.n.) (Or-
ganizaţii secrete, 1923).
 Pamfl etul se lucrează cu unelte specifi ce, care 
nu sunt la îndemâna oricui, şi e bun când fantezia şi 
inteligenţa îşi pun sigiliul. Pamfl etul îşi alege victimele 
mai ales dintre cei care ilustrează cu „asupra de măsu-
ră” stupiditatea umană, carenţele Creaţiunii, informul, 
abjecţiunea, animalicul pervertit. El dă târcoale victi-
mei căutând locul în care lovitura e mai dureroasă şi îşi 
alege cu grijă uneltele inchizitoriale: 

„Pamfl etul se învârteşte în jurul obiectului cu 
oarecare frumuseţe de corb: între două zboruri circula-
re, ciupeşte, zgârie, înţeapă, rupe. Pamfl etul se lucrează 
cu undreaua, cu peria de sârmă, cu răzătoarea sau cu 
fi erăstrăul bijutierului; şi uneori, în clipele supreme, 
cu sculele măcelăriei” (Pamfl etul, 1925). Prin oroarea 
de complicaţie, Arghezi e un adept al lui Jean Jacques- 
Rousseau; prin plăcerea de a denunţa carenţele Creaţi-
unii şi de a-şi „chinui victima cu o sadică voluptate” ni 
se revelează ca un continuator al Marchizului de Sade 
în plan moral. 
 Împingând argumentaţia în zonele ipoteticului 
pur, Arghezi emite ideea că pamfl etul „e bine scris când 
izbuteşte să strecoare îndoiala de sine însuşi în chiar 
personajul pamfl etizat”, ca dovadă atât a valorii este-
tice, cât şi a acţiunii denunţătoare a acestei „spinoase” 
scrieri.
 Fiind „pumnul cel mai formidabil dat stupi-
dităţii umane”, pamfl etul „săvârşeşte, şi pentru artă şi 
pentru ştiinţă, şi pentru compensaţiile necesare vieţii 
sociale, opera lui de învigorare” (Pamfl etul, 1925). Ulti-
ma afi rmaţie nu trebuie luată ad literam, căci „opera de 
învigorare” a pamfl etarului nu vizează câtuşi de puţin 
„învigorarea” morală a lumii, ci intensifi carea acţiunii 
de denunţare a ororilor şi erorilor Creaţiunii din unghi 
strict estetic, căci intră într-o viziune artistică hiperrea-
listă. Pamfl etele „oferă imaginea corupţiei şi decăderii 
generale şi denunţă o prezenţă activă a răului în lume, o 
operă distructivă, crescândă, copleşitoare şi furibundă, 
pe care el o exercită cu agresivitate demonică” (Ov. S. 
Crohmălniceanu).
 Într-o astfel de lume prezenţa pamfl etarului 
devine incomodă, deşi e absolut necesară, sperie. Pam-
fl etarul e asociat asasinului, mai rău, anarhistului care 
aşază dinamită la temelia instituţiilor, convenienţelor 
moralei ofi ciale. Mimând cuminţenia laşă a cetăţeanu-
lui de treabă „care vrea să fi e iubit de legi şi stimat de 
poliţie şi de regulamente”, Arghezi dă „sfaturi” ironice 
pe care, evident, nu le va respecta niciodată: 

„Caută să nu necăjeşti oamenii de la putere sau 
pe primarul în funcţiune. Căci atunci se ridică împotri-
va ta, numaidecât, Notarul, Inspectorul, Directorul-Ge-
neral, Directorul, Şeful de Biurou, Tutungiul, Brevetul 
de Băuturi spirtoase- toată Ierarhia” (Pamfl etul, 1925).

 În ciuda tuturor şi, de fapt, urmân-
du-şi vocaţia, pamfl etarul îşi face simţită prezenţa peste 
tot şi mai ales acolo unde e dorit mai puţin, „cu briciul 
ascuns în mânecă”: 

„Cel care a scris pamfl etul, de bună seamă, ca-
pătă numele de pamfl etar şi <<pamfl etar>> este mai rău 
decât asasin. Un guvern poate urmări cu toate rigorile 
lui pe un pamfl etar, pe când un asasin îl poate lăsa indi-
ferent, pentru că asasinul nu scrie, ci se mărgineşte, pur 
şi simplu şi propriu-zis, să ucidă. Pamfl etul nu e numai 
o crimă, e ceva cu mult mai primejdios şi mai urât; nu 
aş putea spune exact ce este, dar, mă rog, o simt, am no-
ţiunea clară a pamfl etului în capul meu inteligent […] 
El se strecoară în afacerile private; se leagă de ches-
tiunile politice; nu-i convine azi una, mâine alta, ţine 
condica dregătoriilor, vorbeşte cu statul fără ruşine. În 
rezumat, pamfl etul se ocupă de ceea ce nu-l priveşte 
şi, cu cât l-o privi ceva mai puţin, cu atât stăruie mai 
mult”(Pamfl etul, 1925).
 În presa vremii, campaniile pamfl etarului Ar-
ghezi au stârnit, cum era de aşteptat, replica, de multe 
ori boantă, lălâie, fără nerv, stupidă şi, ceea ce-i mai 
rău, în afara esteticului, a multor condeieri fără har, 
simpli trepăduşi, avortoni- cei mai mulţi- ai muzelor. 
Un oarecare domn Rudu, despre care afl ăm că „după 
fi re pare un nobil sacagiu, şi scrisul domniei sale dove-
deşte minunate calităţi de gloabă. M-aş mira să nu fi e 
un profesor de limba română”, pus de Nicolae Iorga, 
„apostolul neamului”, să-l atace într-o foiţă pe marele 
pamfl etar, scrie şleampăt şi în afara esteticului, urmă-
toarele (citat de Arghezi în Troparele zilei ca exemplu 
de replică suburbană): 

„Şi cu asta poate fi  de ajuns. Dar am scăpat din 
vedere cel mai imund şi respingător articol, de scârba 
căruia s-au scârbit desigur şi perciuniaţii <<ridactări>>, 
cu toate nasurile dumnealor deprinse, când au primit şi 
cetit acest…articol! Este al <<coadei de topor>>, ar-
ticolul Drăciei- Sale- Necuratului ieri- diacon Iosif N. 
Teodorescu. E atât de copilăros şi de murdar, încât mă 
mir, nu că l-a scris Drăcia- Sa ieri diaconul, ci de faptul 
că l-au primit <<ridactării>>, faţă cu atâta stupiditate. 
E imposibil să cităm, să reproducem. Închipuiţi-vă tot 
ce a putut înşira şi imagina o minte seacă şi un sufl et 
putred, vorbind despre un <<scutec murdar>> de copil 
mic, făcând jocuri de (?) cuvinte cu <<explosive>> şi 
<<rezultate gelatinoase>> sau cu o anumită oală tre-
cută drept călimară- şi mărturisind că o pornografi că 
şi cunoscută cacofonie a căutat-o anume, fi ind, zice el, 
în <<nota…sinoidală şi naţionalistă>>. Rămâne-i-ar în 
gât, îi dorim noi, dacă e <<notă>>. Faţă de care lucruri, 
iată cum aş ruga eu pe prietenii noştri. Insultele şi mur-
dăriile perciunaţilor să le dispreţuim. Dar pe <<coada 
de topor>>, Drăcia-Sa ieri-diaconul şi astăzi jidovitul 
Iosif Teodorescu, să nu-l lăsăm numai cu atâta, ci, pen-
tru că vedem că nu-i roşeşte obrazul cu nici un chip, 
să-i roşim noi, cu cel dintâi prilej, sau urechile, sau…
cacofonia Drăciei-Sale” (Troparele zilei, pg. 26-27).
 Arghezi nu se lasă intimidat de ameninţarea cu 
„ciomagul naţionalist”, învârtit, prin interpuşi, de Nico-
lae Iorga. „…cred hotărât în minunea slujită de un bun 
revolver, că vrăjmaşul… s-ar împărtăşi în ziua aceea 
(când l-ar ataca fi zic pe pamfl etar, n.n.) cu o sufi cientă 
măsură de plumb. Înştiinţare la înştiinţare”. Este iritat 
de faptul că „un profesor universitar primeşte ca în zi-
arul său să se facă îndemnuri la bătaie împotriva unui 
liniştit măsurător cu pana al faptelor şi slujitorilor lor”, 
dar mai ales de faptul că „apostolul neamului” n-a pri-
ceput natura estetică, literalitatea pamfl etului.
 „La cuvânt se răspunde cu cuvinte. Condeiul 
se ucide cu condeiul. N-ai putere s-a isprăvit, victoria 
nu va fi  a ta. Şi nu-i, în defi nitiv, o ruşine să te recunoşti, 
când fi rea ta n-a roşit să te plămădească slab. De al-
tminteri, pentru adevăr şi talent, ofranda ruşinei, măcar, 
se cuvine”. (idem)
 După o astfel de punere la punct, din perspec-
tiva unei orgolioase conştiinţe artistice, Arghezi ridică 
întâmplarea la generalitate: 

„Fiinţa prostului se-aruncă la tine cu parul. 
Cretinul cu spoieli de bun simţ e-o jivină deosebită, 
însă ce caută cirezile astea în presă? Ce-a păcătuit cul-
tura omenească pentru ca incuria bestiilor să o calce, 
şi în numele ei cornutele să-şi ridice… frontispiciile?” 
(idem).
 Nu-i vorba numai de cornutele care scriu în zi-
arul Neamul Românesc al „cocoşului naţiunii”, Nicolae 
Iorga, ci de toţi „infi rmii morali” (ai presei n.n.), de „ţa-
ţele ei bătrâne, sterpe şi mustăcioase”, marcate genetic 
de vestejitură şi gunoi, noroaie şi bale, de mâncărime şi 
neputinţă, într-un cuvânt de muşiţa intelectuală care a 
învăţat să scrie la gazetă. (...)

Ion Tudor IOVIAN
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          Marele iniţiat moldav, Vasile Lovinescu, 
remarcă în Al patrulea hagialâc, Editura 
Rosmarin, B.1996:  pe Ion Creangă îl chema în 
realitate Ştefănescu, aşadar, pseudonimul literar 
fi ind împrumutat de la bunicul său după mamă, 
David Creangă; ca apoi să afi rme că e posibil să 
fi e vorba de un neam ce-şi transmite din generaţie 
în generaţie Creanga de Aur, de care vorbeşte şi 
Sadoveanu în romanul istoric Creanga de Aur 
– rog consultaţi şi The golden Bough de sir J.G. 
Frazer -. Mănăstirea de Tămâie din basmul de 
faţă este şi aceea din colindele româneşti, de care 
vorbea Nicolae Densuşianu în celebra lucrare 
Dacia preistorică: Mănăstirea Albă, din Insula 
Albă, Leuke nesos, adică din  Insula Şerpilor – 
cf. Şi Insula şerpilor de Carmen Sylva. Acelaşi 
Vasile Lovinescu vede în adâncul basm al 
lui Ion Creangă o sinteză a pricipiului dublei 
puteri sacerdotale şi regale, mai exact chiar 
prin intermediul eroului Făt-Frumos, în calitatea 
lui de făcător de poduri, adică de Pontifex 
Maximus, atribut şi al Regelui Lumii. Palatul / 
Podul dispar într-o peşteră cu Făt-Frumos cu tot 
din cauza nesupunerii femeii şi devin, cum se 
va vedea, Mănăstirea de Tămâie. Ba mai mult, 
în Povestea Porcului şi în Harap Alb, spune 
marele esoterist, ar putea fi  vorba de raporturile 
dintre tradiţia Hyperboreană şi Tradiţia atlantă, 
găina fi ind un simbol atlant, mai precis al 
Pleiadelor, fi ice lui Atlas. Chiar din incipit se 
declanşează o clară criză de urmaşi; prin urmare, 
în basm nu poate fi  vorba decât despre o parabolă 
a timpului; să mai notăm că moşneagul are o 
sută de ani, iar  baba nouăzeci. Jean Boutièr, în 
Poveştile lui Creangă, observa că avem de-a 
face cu o variantă a temei Omului-animal – 
s. n., iar George Călinescu considera că izvorul 
îndepărtat al acestei poveşti ar putea fi  Istoria lui 
Aladin – vezi O mie şi una de nopţi -, pe când 
Al.Piru ne trimite la Il reporco, de Straparola 
da Caravaggio. Nicolae Manolescu constată 
superioritatea rescrierii modelului popular din 
Povestea porcului, faţă de Neghiniţă  al lui 
Delavrancea, care, prelucrează artistic basmul 
său, dar lăsând să se scurgă toată seva. Bătrânul 
din basmul lui Ion Creangă îşi va găsi urmaşul 
pe nişte ponoare, într-un bulhac, într-o mocirlă 
adică. Acolo se afl a o scroafă cu 12 purcei – 
trimitere evidentă la timp / zodiac şi un simbol 
transparent al fecundităţii şi al abundenţei, 
dar şi cu aluzie directă la zeiţa Nut, egipeană; 
în amulete, personifi care a bolţii înstelate sub 
forma unei scroafe lungită pe-o parte în ceruri 
şi alăptându-şi purceii, reprezentaţi ca nişte stele 
– cf. Dicţionar de simboluri, autori J.Chevalier 
şi A. Gheerbrant, Ed. Artemis, B.,1993. Curios, 
unul dintre purcei era mai ogârjit, mai răpănos, 
şi mai răpciugos – aidoma calului năzdrăvan 
din Harap Alb -  n.n.- . Scroafa, afl ăm la capăt 
de poveste, era o vrăjitoare straşnică, din acelea 
care închega apa şi care ştia toate drăcăriile de 
pe lume, o hârcă, o talpă a iadului, o viespe care 
l-a înălbit până şi pe dracul. Vrăjitoarea aceasta , 

prin drăcăriile ei îl prefăcuse pe Făt –
Frumos într-un purcel. Moşneagul aude la târg, 
că împăratul vrea să-şi mărite fata, cu acel fl ăcău 

care îi va face un pod de aur, de la casele aceluia 
şi până la curţile împărăteşti, pardosit cu pietre 
scumpe, şi fel de fel de copaci,  pe deoparte şi de 
alta, şi în copaci să cânte tot felul de paseri, care 
nu se mai afl ă pe lumea asta. Ca zestre împăratul 
oferea jumătate din împărăţie. Peţitorii, fi indcă 
nu reuşiseră să-şi respecte cuvântul şi să facă 
podul, plătiseră scump, cu propria lor viaţă.

Venerabilii părinţi se bucură că au un fi u, 
cred ei, care nu poate şi pe care nu-l duce capul, 
ca pe alţii la atâtea iznoave, dar cugetă ei, bună 
ar fi  şi aceea când ar avea cineva un fecior, care 
să facă podul şi să ia pe fata împăratului, c-ar 
încăleca pe nevoie şi, Doamne, mare slavă ar 
mai dobândi în lume! Este evident că părinţii, 
nici în acest caz, nu îşi cunosc prea bine fl ăcăul. 
Ba, mai mult, se trezesc că purcelul lor grăieşte 
cu grai omenesc şi se prinde că el face podul. 
V. Lovinescu afi rma: cel care suscită podul 
intr-o clipă a zorilor, este Mistreţul alb, citeşte 
Androginul, Omul Perfect – la fel ca în Harap 

Alb. Dicţionarul de simboluri aduce 
precizările necesare în legătură cu simbolistica 
podului. Aşadar, podul semnifi că trecerea de 
pe un mal pe celălalt, de la pământ la cer, de 
la starea omenească la cele supraomeneşti, 
de la contingenţă la nemurire, de la lumea 
sensibilă la cea suprasensibilă, cum ar spune 
R. Guénon, respectiv trecerea de la o stare a 
fi inţei la o alta, mai înaltă, un loc de trecere şi 
de încercare, tranziţia între două stări interioare, 
iar ca semnifi caţie onirică, podul ar putea fi  o 
primejdie ce trebuie depăşită, dar şi necesitatea 
de a face un pas important, căci podul îl pune 
pe om pe o cale strâmtă –sandhya în sanscrită, 
respectiv, simplegadele la Mircea Eliade-, unde 
el întâlneşte în mod ineluctabil obligaţia de a 
alege, iar alegerea făcută îl va osândi sau îl va 
mântui. Din mitologie ne reamintim că frumoasa 
vrăjitoare Circe, pe care Eminescu o rima cu 
sintagma te miri ce, avea obiceiul să-i cam 
prefacă, prin atingerea cu bagheta fermecată, 
pe bărbaţi în porci, sic! Este universal cunoscut 
faptul, că porcul semnifi că lăcomia, voracitatea, 
ignoranţa – să nu stricăm margăritarele pe porci, 
se spune în Cartea Sfântă -, desfrâul, egoismul 
etc. Figurat chiar în centrul Roţii tibetane a 
Existenţei, acolo, porcul semnifi că tot ignoranţa. 
În Stromate, Clement din Alexandria îl citează 
pe Heraclit din Efes, care spunea că porcul 
îşi caută plăcerea în noroi şi gunoi. Godacul / 
purcelul / Mistreţul Alb, alias Făt-Frumos îşi 
avertizează tatăl că trăind şi nemurind , acesta 
are să priceapă, cine este el cu adevărat. Când îl 
vede pe viitorul ginere, împăratul îl ameninţă pe 
moşneag: se vede că ţi-ai urât zilele! Moşneagul 
răspunde senin şi demn:- Apoi dă, ceea ce-i scris 
omului, în frunte-i este pus, şi tot de-o moarte are 
să moară cineva. Facerea podului e miraculoasă: 
şi, sufl ând odată din nări, s-au făcut două suluri 
de foc, de la bordeiul moşneagului, care  acum 
nu mai era bordei, şi până la palatul împărătesc. 
Soţul, ziua muşluia prin casă, după obiceiul său 
iară noaptea, la culcare, lepăda pielea cea de 
porc şi rămânea un fecior de împărat foarte 
frumos! Soţia s-a deprins cu dânsul, de nu-i mai 

era acum aşa de urât ca dintâi. Firesc, împăratul 
îşi avertizează fi ica să nu-i facă vreun neajuns, 
însă împărăteasa o sfătuieşte să-i arunce pielea 
de porc, pe o care o dezbrăca noaptea, în foc; 
la ca în povestea cu Amor şi Psyche încălcarea 
tabuului / interdicţiei are grave consecinţe: deşi 
era gravidă, ea se trezeşte cu un cerc de fi er în 
jurul pântecelui. Afl ă că pe soţul ei îl chema Făt-
Frumos şi că îl va găsi la Mănăstirea de 

Tămâie. Un vânt năprasnic, un vârtej 
înfricoşat, adică subtilele vibraţii ale Vortexului 
sferic universal amplifi cate, şi acesta dispare; 
palatul redevine bordei. Acum urmează căutarea 
/ peregrinarea prin lume a drumeţei rătăcite. 
Ajunge pe rând la Sfânta Miercuri, la Sfânta 
Vineri şi la Sfânta Duminică, de la care primeşte 
daruri scumpe, alese daruri din tezaurul dac: 
furca de aur care torcea singură, vârtelniţa 
de aur, care depăna singură, respectiv o tipsie 
mare de aur, şi o cloşcă tot de aur, bătută cu 
pietre scumpe, şi cu puii tot de aur. Călătoria 
durează patru ani, iar hrana drumeţei este un corn 
de prescure şi un păhăruţ de vin, probabil din 
viile moştenite de la strămoşii daci. Blestemul 
căutării este oprit de un ciocârlan şchiop, care 
ştie unde se afl ă Mănăstirea de Tămâie, că doar 
pe-acolo l-a purtat dorul, de şi-a frânt piciorul. 
Din pasajul de mai sus se cuvine să evidenţiem 
căteva simboluri. Cercul poate simboliza timpul, 
roata care se învârteşte, cerul, divinitatea, 
etapele perfecţionării interioare, mişcările 
ciclice cereşti, revoluţiile planetare, ciclul anual 
fi gurat prin Zodiac, Cavalerii Mesei Rotunde, 
o proiecţie a sferei, Oul Lumii, Soarele, aurul, 
Sinele – vezi C.G. Jung - , protecţia etc. Furca, 
vârtelniţa ne duc cu gândul la soartă, Ursitoare 
/ Parce / Moire, iar tipsia, cu cloşca şi puii de 
aur, trimit clar la simbolul Balanţei, simbol 
atlant; la fel Pleiadele, sunt simboluri solare, 
ca şi aurul de altfel. Cu ajutorul ciocârlanului 
şchiop, adică al unui aliat, drumeaţa rătăcită 
ajunge în zbor, prin gura unei peşteri – simbol 
al matricei-, pe o altă lume, unde era un rai, la 
Mănăstirea de Tămâie. Asistăm la un paradoxal 
descensus, chiar în palatul lui Făt-Frumos, 
ori, se ştie, că mai toate meta-morfozele pot fi  
ascendente sau descendente, vezi Psihanodia 
de I.P.Culianu. Despre termenul metamorfoză, 
Victor Kernbach, în Dicţionar de mitologie 
generală, Albatros, B.,1983, scrie următoarele: 
Însuşirea de care dispun zeii şi alte personaje 
mitologice sau fi inţele fabuloase din folclor de 
a-şi transforma aspectul ori structura sau de a 
deveni alte fi inţe ori obiecte (oameni, animale, 
plante, pietre), alteori fenomene (ploaie, 
fulger, vânt, ceaţă), cu ajutorul magiei – cf. şi 
Metamorfoze de Ovidiu-. Fiu al Soarelui, Făt-
Frumos, temporar, este metamorfozat în porc 
/ mistreţ alb, apoi, subjugat, prin farmecele 
şi vrăjile hârcei. Să ne reamintim că însăşi 
metamorfoza este un simbol de identifi care, la 
o personalitate pe cale de individualizare, care 
nu şi-a asumat cu adevărat încă totalitatea eului 
său şi nici actualizat  toate puterile sale. La o 
fântână / fons vitae soţia va folosi cele trei 

Magie şi metamorfoză în basmul cult Magie şi metamorfoză în basmul cult 
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Scriitorului George Anca
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daruri, care ajung la vrăjitoare. Aceasta o lasă, de 
trei ori, să rămână cu Făt-Frumos, dar îi toarnă 
soţului în lapte o băutură soporifi că. Împăratul 
vâna zilnic, cu un credincios al său. Acesta îl 
avertizează că i-a venit soţia şi astfel, renunţând 
la paharul cu lapte al vrăjitoarei, el rămâne treaz 
şi, atingând cu mâna cercul din jurul mijlocului 
soţiei, gest  de taumaturg, ea îl poate naşte pe fi ul 
lor. Hârca / vrăjitoarea îşi primeşte pedeapsa; 
este legată de coada unei iepe sirepe, cu un sac 
de nuci, şi unde cădea nuca, picau şi bucăţi din 
babă, ultima fi ind capul păcătoasei. Ca în orice 

basm, la fi nal au loc nunta şi cumătria totodată, 
cum comentează hâtru Ion Creangă, iar veselia 
a ţinut trei zile şi trei nopţi, şi mai ţine şi astăzi, 
dacă nu cumva s-a fi  sfârşit. Pentru a nu plictisi 
inutil cititorul nu am insistat asupra defi niţiei 
basmului şi nici asupra formulelor iniţiale, 
mediane şi fi nale, arhicunoscute şi studiate, 
de altfel. Citit / recitit prin lentila modernistă / 
postmodernistă, ori numai dintr-o perspectivă 
iniţiatică, basmul îşi conservă prospeţimea şi 
farmecul indicibile, fi ind o varaiantă de tipul 
Amor şi Psyche şi, în pofi da trecerii timpului, 

marele meşter în cernerea valorilor, 
mai dă de gândit celor puţini şi aleşi, care, cum 
ar spune regretatul Vasile Lovinescu, încă mai 
au ochi de văzut şi urechi de auzit şi minte de 
înţeles sau, ştiind că nu ştiu, tac îndelung şi 
ascultă; îi ascultă pe aceia care ştiu sau numai 
marea surdină cosmică, legănaţi de vibraţiile 
spiralate aleVortexului sferic universal... Amin!  

Romulus Iulian OLARIU

La lumière

La lumière que je sens
assaillant mon coeur quand je te regarde,
serait-ce vraiment une partie de la lueur
creé du premier jour,
de cet éclat- là assoiffé de vie?

Le rien gisait à l’agonie,
lorsqu’il naviguait seul dans le noir et il a donné
un signe L’inconnu:
“Qu’il soit la lumière!”
et une tourmente folle de lumière
s’est nuée en instant:
une soif était de péchés,d’amours,d’élans,de 
passions,
une soif de monde et de soleil.

Mais la lumière éblouissante d’autrefois
où a-t-elle disparu-qui sait?
La lumière,que je sens envahissant
ma poitrine quand je te vois-ma merveille,
est-ce vraiment la dernière partie 
de la lueur crée au premier jour.

Silence

On aurait entendu voler une mouche qu’il me 
semble que j’écoute
Comme les rayons de la lune frappent les fénêtres.
Dans mon coeur
Une voix etrangère s’est réveillée

Et une chanson fredonne
en moi-même une nostalgie
qui n’est pas à moi.

On dit que les ancêtres qui ont disparu de bonne 
heure
Avec le sang encore jeune dans leurs veines,
Avec de grandes amours dans leur sang,
Avec de soleil d’un vif éclat dans les passions,
ils arrivent pour vivre plus loin dans nos êtres
la vie pas vécue.

On aurait entendu trotter une souris
Qu’il me semble que j’entends
Comme les rayons de la lune
frappent les vitres.
 Oh,qui sait-mon âme dans quel poitrine tu 
chanteras

Toi-même un jour
Aux siècles futures
Sur les cordes douces de tranquilité,
Sur la harpe des ténèbres-ta nostalgie étranglée
et ta réjouissance brisée de vie?Qui sait?Qui sait?

Les bourgeons

Un vent de soir
embrasse vivement le ciel au couchant
et il lui sort le rouge de sang sur ses joues.
Je cueillis avec les dents
les bourgeons d’une pousse de printemps
Étendu dans l’herbe
en méditant absent.
Je parle avec moi:”Par les bourgeons
amers fl eurissent des timbales lourdes de nectar
et je tressaillis entièrement
à cause de la peine de mes jeunes passions.

(Poemele luminii,1919)

Traducere: Emilia ELINESCU

An autumn will come

   Late, one day, an autumn will come,
   when trembling, you, my love, will fall on my 
neck
   and in my arms you’ll cling to me as does
   a wreath of withered fl owers hang
   from the white marble pillar of a crypt.

   An autumn will come and take away
   the spring of your body, mind, the nights and 
the desire
   will steal the petals and the breakdawn
   and leave for you the hard and desert twilight

   An autumn will come, and, merciless,
   from all the fl owers you once had
   will take you not
   the ones you’ll spread on the graves
   of those who leave forever
   together with your spring.

The Evergreen Oak

At clear distance I hear from the breast of a 
tower
a bell that’s throbbing like a heart
and in sweet rumours
it seems to me
that through my veins are fl owing drops of 
peace, not blood.

You, evergreen oak, on the skirt of the forest,
why does with soft wings
such peace overwhelm me
when I lie in your shadow
and you delight me with your playful leaf?

Oh, who knows? — Maybe
out of your trunk they will curve
not in a long time my coffi n,
and the peace
I shall try between its boards
I can feel it right now
I feel how your leaf is dropping it into my soul
and dumb
I listen to the growing of my coffi n in your body,
my coffi n,
with every minute that passes,
you, evergreen oak, on the skirt of the forest.

I want to dance!

Oh, I want to dance as I have never danced 
before!
For fear God should feel
in me
a shackled slave in jail no more.
Earth, give me wings:
an arrow I long to be, to rend
the boundlessness,
so I could only see the sky,
the sky above,
the sky below  —
and caught in waves of light
to dance
seized with great upsurge
so God could freely breathe in me,
say not:
“ I am a slave in jail!”

(Poezii din vol. Poemele luminii, 1919)

Traducere de prof. Tudosie Rodica
Colegiul National “ George Cosbuc” – 

Motru, Gorj

LUCIAN BLAGALUCIAN BLAGA
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Spaţiul mioritic

Dacă Lucian Blaga
N-ar fi existat
N-am fi ştiut
Cum se numeşte Spaţiul
În care trăim
Nici stilul în care gândim

Iar noi l-am lăsat
Să se stingă
Amărât şi mut

Plângem acum
În lacrimi transcendentale
Marea lui trecere
De la Lancrăm la Marele Anonim
Discutăm dacă cocoşii apocaliptici
Au cântat sau nu
La moartea lui
Şi cu vorbe mari
Tot mai mult îi strivim
Corola de minuni
Spaţiul Mioritic
Se întinde în unduiri metafizice
Peste viaţa noastră

Lucian Blaga trăieşte
Ca o lebădă cerească
În  veşnicia lui.

Mirabila sămânţă

Doamne Lucian Blaga
Ne-ai dat Mirabila sămânţă
Dar nu ne-ai învăţat
Cum s-o semănăm
Şi cum s-o cultivăm

Am rămas cu buruienile şi spinii
Să cădem din deal la vale
Şi din vale mai la vale
Şi încet, încet
Să nu ne mai vedem

Foarte simplu

Nu mă interesează
Dacă filozofia lui Lucian Blaga
E bună sau rea 
Nici dacă Marele Anonim
E Dumnezeu sau nu

Lucian Blaga în poezie e genial
Şi contemporan cu Veşnicia

Însă din cauza mentalităţii noastre
Neaoş valahe
A rămas un universal necunoscut

Noi ne doborâm unii pe alţii
Cu o patimă de gaşcă infernală
Şi ne veselim
Doar când ne crapă
Capra naţională.

Corola de minuni

Corola de minuni
Nu dă roade
Fără minte şi lumină
Ci întunecă şi sărăceşte
Şi face jalea tot mai mare

Iar noi ne rugăm
Să vină Dumnezeu să ne ajute
Însă Dumnezeu se pare
Că nu aude
Cum nu l-a auzit nici pe Iisus

Lumină mai multă 
lumină

Licht mehr licht
A cerut Goethe odată
Ca lumea să vadă

Noi cerem mister
Mai mult mister
Să nu se ştie
Cine-i Cain şi cine-i Abel
Nici cine-s Iuda şi Iisus
Să fie totul ca un fum
De smirnă şi tămâie

De la Platon la Prozac

De la Platon la Prozac
Iubite Lucian Blaga
Nu-i decât un pas
Acolo ajunge Omul
Care doarme  pe bani
În loc să gândească
Şi se hrăneşte cu pilule
În loc de lumini.

A iubi e primăvară

A iubi nu-i primăvară
Dragă Lucian Blaga

Primăvara oamenii fac dragoste
Bani şi copii
Luptă cu soarta
Pentru un loc sub soare
N-au timp 
De trăiri înalte şi simţiri

A iubi e toamnă
Când seminţele şi minţile 
S-au copt
La lumina sacră a cunoaşterii

Cunoaşterea nu-i 
Dumnezeu

Cunoaşterea nu-i Dumnezeu
Dumnezeu este credinţă şi teamă
El pedepseşte fără milă şi iertare

Pe cei ce îl cunosc
Şi nu cred în El

Cunoaşterea este lumină
Nu păcat
Ieşire din bezna abisală
A regnului animal

La Vama trecerii

Stăm la Vama trecerii.
Nu vrem să mergem mai departe
Să facem din Corola de minuni 
O ţară minunată

Şi e noapte
Şi tot mai noapte
Şi săraci
Tot mai săraci
Încă mai cerşim
Din poartă-n poartă
Aşteptând mană cerească.

Nimic nu s-a schimbat

Nimic nu s-a schimbat
În Ţara lui Lucian Blaga

Am rămas 
Ce-am fost şi mai ’nainte
Un Spaţiu de mioritici şi mitici
Care nu îndrăznesc să spună lumii
Ce ne doare
Capul plecat sabia nu-l taie-zic
Spun da în loc de nu
Şi lasă minciuna să lucească

Exodul Mioriticilor

Tot mai mulţi români
Pleacă din Spaţiul Mioritic
Să-şi caute o altă viaţă
Pe malul de vest
Al lumii noastre
Unde cântă fericirea
Iar banii miros
A parfum de femei frivole
Şi dansează cu dragostea
La Piaţă

România
Tot mai goală şi săracă
Plânge în biserici
Cu Ursita

Cântecul Miticilor de la 
Eminescu la Blaga

Pe noi să nu ne înveţe nimeni
Cum să fim
Noi trăim deja în viitor
Şi pe toate le ştim

Noi suntem popor de omenie
Născut din duhul lui Iisus
La noi geniile se simt ca-n Rai
Şi după moarte – învie

Cântecul formelor 
fără fond

La noi nu mai există corupţi şi ticăloşi
Şmecherii cu ţuică-n minte
Lumea noastră-i bună şi creştină
Românul e născut poet

Noi ne tragem din seminţia morţilor 
aleşi

Din Izvorul lui Manole
Şi din Nunta Ciobanului fără stea
N-avem nimic cu Iuda şi cu Cain Hainul

Doar Viaţa ni-i tot mai neagră şi mai 
grea

Satul şi Veşnicia

Veşnicia nu mai trăieşte la sat
Satele sunt primele care dispar
Cu suflete cu artă cu tot
În civilizaţia tehnico-industrială

Tinereţea pleacă la oraşe şi peste hotare
Bătrâneţea se retrage în cimitire
Apar în loc de ferme mari şi dortoare
Matricea electronică a Satului planetar

În căutarea fiinţei 
mioritice

Am urcat pe Muntele Găina
Să-mi caut dragostea
Dragostea coboară goală
Într-un cort de golani
De mine nu-i pasă

Am urcat şi mai sus
Să-mi văd ţara 
Ţara geme bătută de speranţe
De îngerii cu două feţe
Şi de domni de vorbe mari

Am urcat la suflet
Adânc în sufletul meu
Am urcat
Dar nu se mai vede drumul
Ce duce la Adevăr
Şi-am plâns şi Muntele şi eu

La Lancrăm

Venim la Lancrăm
Din primăvară în primăvară
Pe Lucian Blaga să-l sărbătorim
Să-i dăm o nouă viaţă

Căci geniile şi inocenţii
Abia după moarte se nasc
Ca să nu mai moară

Ca să nu mai moară

ION MILOȘ
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Scriind, recent, în ”România literară” (nr. 
2/2011), despre antologia poeților din Bucovina, 
realizată de poetul  cernăuțean Vasile Tărâțeanu, 
criticul Gh. Grigurcu observa, cu oarecare 
deznădejde, că acest pământ ”victimizat de imperiul 
sovietic” n-ar mai avea speranța unei ”previzibile 
integrări”, iar discursul poetic al acestei provincii, 
care ar părea unora oarecum ”desuet”, se legitimează 
atât prin faptul că ”nu există în arta literară procedee 
defi nitiv epuizate”, cât mai ales prin acea ”stare de 
spirit actuală” reverberată, la intersecția istoriei cu 
intimitatea eului, care-și ”cere dreptul la exprimare”.

Observația este realmente valabilă și pentru 
literatura Basarabiei, mult mai activă și mai bine 
reprezentată, pe frontispiciul căreia numele poetului 
Grigore Vieru rămâne de-a pururi un pilduitor 
sacrifi ciu. Deplângându-i pierderea, bunul confrate 
Nicolae Dabija scria acum doi ani că Grigore Vieru 
”a fost mai mult decât un poet, a fost un stegar”, 
care a ajutat, înainte de 1989, generațiile tinere să-
și regăsească Țara, dar și Țării (după 1989) – să-și 
regăsească Basarabia, cu întreaga ei tradiție istorică, 
culturală și spirituală. Altul ar fi  fost destinul nostru 
azi – spunea N. Dabija – ”dacă Grigore Vieru ar fi  
acceptat în 1991 să candideze la postul de președinte 
al Basarabiei din partea Frontului Popular, care era 
pe atunci al nostru”, poetul-stegar ”ar fi  putut fi  un 
Alexandru Ioan Cuza”. Și asta pentru că, la începutul 
anilor 90, ”neamul nostru de pe ambele maluri ale 
Prutului ar fi  avut ceva mai multă încredere în poeți 
decât în politicieni” (Literatura și Arta, nr. 3/22 
ianuarie 2009). 

Stegar al demnității, integrității și unității 
neamului său, Grigore Vieru s-a făcut ecoul spiritului 
românesc mereu treaz de dincolo de Prut, pentru 
care aspirația națională și apartenența la conștiința 
de neam, tradiții și limbă era atât legitimă dar și 
urgentă în activismul emergenței programatice. 
Poetul observase că România este o țară ”plină de 
granițe”, iar Basarabia – ”un copil înfășurat în sârmă 
ghimpată”:

”O spun să mă audă și plin de fl oare pomul:
«Și din mormânt voi spune mulțimii 

adevărul.»”
Vieru, născut în 1935, fusese contemporan 

cu marea și mirabila noastră ”generație Labiș”, 
care a reluat legăturile cu marea poezie interbelică, 
redescoperind lirismul într-un moment când 

mistifi cările maniheice ale înghețului dogmatic afectau 
grav cultura și literatura română. Dedicând încă din 
volumul Numele tău (1968)  poezii întregi lui Nicolae 
Labiș și Marin Sorescu, Grigore Vieru nu uita de 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga și Constantin Brâncuși, 
moduri de creație incontestabilă  ale spiritualității 
românești. Erau primele dedicații apărute în literatura 
basarabeană postbelică, înainte de trecerea Prutului 
pentru prima dată (1973) și revenirea apoi aproape 
ritualică în spațiul național și cultural căruia de fapt îi 
aparținea. Implicat cu adâncă simțire și deplină dăruie 
în mișcarea de redeșteptare a conștiinței naționale în 
teritoriul dintre Prut și Nistru, Vieru a jucat un rol 
esențial în ”românizarea” sentimentului național, 
militând pentru introducerea limbii române, ca limbă 
ofi cială, și a grafi ei latine (e demn de menționat că 
în 1988, în săptămânalul cultural ”Literatura și Arta” 
de la Chișinău apare primul text cu grafi e latină din 
istoria culturală postbelică a Basarabiei, iar din 1989 
gazeta respectivă se va tipări în întregime cu alfabet 
latin). Ba mai mult, în acele momente de  prefaceri 
și șovăieli, poetul apără imnul național ”Deșteaptă-te, 
române”, propus pentru înlocuirea cu alt text, al unui 
contemporan,care nu ar fi  putut, desigur, să se ridice 
la puternicul simțământ național al aceluia, imn pe 
care și România îl adoptase încă din zilele Revoluției 
din decembrie 1989. Poezia sa reține foarte bine varii 
aspecte dintr-o istorie tulbure și opresivă:

”În mine a lovit străinul/ de Paști sau Denii./ 
Dar încolțitu-m-au besmetici / Și moldovenii.// Că nu 
suntem români, străinul/ Pe-a lui o ține./ Și-ai mei mai 
tare-l cred pe dânsul/ Decât pe mine.// Basarabie cu 
jale,/ Basarabie,/ De pe deal și de pe vale,/ Basarabie.” 
(Basarabie cu jale).

Poetul a devenit o cutie de rezonanță a 
sentimentului național, de aceea versurile sale au 
pătruns adânc în mase, cu o sinceritate și directețe 
de mesaj memorabile, esențiale, urgente. Vieru e 
un poet cetățean și  un poeta vates, exprimând, în 
numele neamului său, o istorie vitregă și opresivă. 
Căci, fi indu-i ”hăcuindu-i” harta și doina, limba 
și drepturile istorice și sociale, cultura și tradițiile, 
poporul este împins și pe calea unor ”Siberii fără de 
sfârșit”. Destinul martiric al Basarabiei amintește de 
mitul christic în versuri irevocabile și de muzicalități 
clasice tulburătoare: 

”Doamne, cel din slăvi creștine,
Ce păcate oare-ai săvârșit
Că te-au dus acolo și pe Tine
În Siberii fără de sfârșit.”

(Reaprindeți candela).
Sau cele 13 strofe pentru mankurți, de o 

limpiditate gravă și recriminatorie, sunând ca o acuză 
perpetuă  și ca un strigăt de revoltă și tânguire:

”Ei ne hăcuiră graiul
Și doina, și harta!
Ei care astăzi vânează
«Literatura și Arta!»

Ei datina o spurcară
Barbar și sinistru!
Ei care azi adulmecă
Revista «Nistru!»

Ei gâtuiră prădalnic
Biserici frumoase!
Ei ne răstigniră pe crucea
Lui  ‚46.

Ei ne-au mânat spre Siberia
Cu pistolul din urmă!
……………………………….
Ei au dus omul la ocnă
Pentru trei ciocălaie!...”
Impresionantă este la Grigore Vieru iubirea 

valorilor culturale românești, între care Eminescu 

este suprema recunoaștere. Poetul nostru național  
”nepereche”, expresie a unui autentic românism și a 
ideii de românitate, care a scris pagini impresionante 
despre istoria Basarabiei și despre starea de 
lucruri de peste Prut, devine imaginea votivă și 
inalienabilă a poeziei lui Grigore Vieru. Întocmai 
ca Nichita Stănescu, Vieru nutrește față de autorul 
”Luceafărului” un sentiment de pathos și venerație, 
regăsind în acesta aspirația curată și înălțimea 
rectitudinală a simțământului național, dincolo de 
timpuri și conjuncturi. ”A murit fratele lui Eminescu”, 
își intitula tableta-necrolog poetul Nicolae Dabija, iar 
sufl etul său merge să stea la sfat cu el. Se împlinea, 
de fapt, prin accidentul din noaptea de 15-16 ianuarie 
2009, în timp ce se întorcea de la o manifestare 
omagială, acea premoniție tulburătoare încă din 1964, 
când, în revista ”Nistru”, lui Vieru îi apărea poezia 
Legământ, dedicată lui Mihai Eminescu:

”Știu: cândva, la miez de noapte,
Ori la răsărit de Soare,
Stinge-mi-s-ar ochii mie
Tot deasupra cărții Sale.”
În paralel cu această poezie de respirație 

națională și culturală, de românism și românitate, 
Grigore Vieru a cultivat și lirismul de refl exivități 
grave, în care se regăsesc teme atât de îndrăgite 
sufl etului său înlăcrimat și setos de Dreptate, de 
Demnitate și Frumos, de Bine și Adevăr. 

Versurile dedicate, bunăoară, limbii române, 
în descendența directă a unui Alexe Mateevici rămas 
curat și nebiruit, sunt unele din cele mai frumoase 
scrise de cel ce dedicase, prin anii 70, Tricolorului 
național poemul Curcubeul. Filologul și istoricul, 
- absolvent al Institutului Pedagogic ”Ion Creangă” 
din Chișinău (1958), - se vor regăsi într-una și 
aceeași vocație a militantismului național, deopotrivă 
incriminant și integrator, în sensul în care poetul 
spusese că ”cine nu și-a scris istoria cu sângele acela 
sau n-a avut-o niciodată, sau crede că poate trăi pe 
contul istoriei altora”… 

Salvarea prin ”limbă” și ”carte” devine un 
laitmotiv în poezia conștiinței sale naționale care 
privește spre Lumină și Frumusețe:

”Razele ne vin din soare,
Iar miresmele - din fl oare,
Numai dorul strămoșesc –
Din cuvântul românesc.”

(Dorul și limba)
Sau această meditație,  care îl exprimă la 

modul orfeic și martiric, în expresivitatea modernistă 
a versului liber:

”Pentru că a văzut, ochiul meu a murit.
Lacrima: piatra funerară
Pe mormântul ochiului meu.
Va veni alt cer.
În altă lume se va deschide
Ochiul meu dând piatra la o parte.”

(Între Orfeu și Hristos)
Grigor Vieru e o valoare supremă a culturii, 

literaturii și mișcării de resurecție a conștiinței 
naționale în Basarabia. Opera sa, trecând de mult 
fruntariile impuse de vitregiile istorice, a devenit un 
bun mai larg al culturii și spiritualității românești. Nu 
într-un viitor prea îndepărtat  profețiile sale se vor 
împlini, cele două țări românești din Europa neavând, 
de fapt, decât o singură temelie de etnicitate exprimată 
printr-un organism național viu, în ale cărui vene 
curge același sânge de autentică românitate. 

Icoană a unui sentiment național atât de 
profund și organic, în fi xarea lui pe elemente de 
inalienabile de istorie, cultură, limbă, specifi citate 
etnică, opera lui Grigore Vieru rămâne și un 
document literar de mare valoare, grăind atât de 
direct și semnifi cativ în conținuturile sale grave și 
semnifi cative, dincolo de vremuri, cu bătaie lungă în 
timp și spațiu.

Dan Radu ABRUDAN

GRIGORE VIERU GRIGORE VIERU 

Orfeul conștiinței naționale în Basarabia
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 La sfârşitul anului trecut, editura Tracus Arte 
aducea în cadrul manifestărilor tradiţionalului târg 
de carte din toamnă şi un foarte consistent volum 
bilingv româno-englez (500 de pagini!), volum 
de debut (!), intitulat sugestiv Emoţii în multivers/ 
Emotions into multivers, al cărui autor este Dumitru 
Găleşanu.
 O scurtă prefaţă (semnată de Graţiela 
Popescu) recomandă poemele din cuprinsul cărţii, 
considerând că autorul scrie „o poezie solară, fără 
tenebre, cu un personaj textual care traversează 
ţinutul arid, unde pleacă singur, cu conştiinţa 
risipirii, dar evoluţia lui nu este una previzibilă şi 
perdantă /…/. Câmpia, soarele, ’sudul zilelor’, 
liniştea, ’spaţiul comprimat între noi’ şi poetul, 
trăind ’iubirea dilatată’, deturnat de la drumul 
prestabilit al înţelepciunii lucrurilor sau refl ecţiei 
– (iată) teme ale acestei poezii ’mimetic’ blagiene, 
deşi reminiscenţele de lectură, ’starea’ lirică 
recuperatorie a poeziei metafi zice (blagiene) este 
foarte personală./…/ (El) nu creează artifi cii textuale 
inutile. Se manifestă aici o aspiraţie a modernităţii 
care nu sfi dează tradiţionalul, ci îl recuperează şi 
resemantizează.”
 Şi Dan Cristea apreciază volumul şi pledează 
pentru „garanţia întru poezie a acestor versuri care, la 
o primă impresie, ar putea să apară ca ilustrând doar 
idei, când, de fapt, ele ţintesc şi spre muzicalitatea 
verbului pur.”
 Fără îndoială, Dumitru Găleşanu face parte 
din rasa acelor personaje lirice bântuite veşnic de 
furtunoase şi – întrucâtva – răvăşitoare, chiar foarte 
răvăşitoare, nostalgii. Vom exemplifi ca cu un text 
intitulat Celesta lumină:

„nespus de curata,
suava mea
amăgire

aproape văzduh
şi mister,

celesta lumină – 
prin toate

de dor
poemele mele.

Ştiu,
ea mi s-a dus – 

deşi,
rămâne-va pururi

să nască
vibraţie tainică

în cântecul
 meu.”

 Se va putea observa ca dimensiune 
dinamizantă (şi, pe anumite paliere ale discursului, 
re-afi rmată cu o anume obstinaţie) prezenţa unor 
stări de încordare a spiritului într-o erotică ce se 
direcţionează parcă mai mult către o fantasmă a 
unor proiecţii ideale decât spre o fi inţare din sfera 
existentului propriu-zis, înţelegându-se prin acesta o 
sferă a palpabilului. Cel puţin aşa se întrevăd lucrurile 
din perspectiva unora dintre rostirile autorului, cum 
este şi aceasta din textul intitulat Arborii în ceaţă:

„Oglinzi depărtate erau necuvintele tale,
iubito –

cu-nşelătoare,
infi nit agitate

lumini!
Purtând pe umeri soare lichid…”

Ceva similar descoperim şi în următoarea cantilenă 
intitulată Defăimătoare vremea: 

„Cum lăcrimează-n gândurile mele –
e-o trecere-a luminii

în fl oare
 şi în cânt –
şi mă destram

 în mine,
cum de păcate grele

se subţiază crinii
anemiaţi
de vânt

Defăimătoare vremea
se strânge în inele,
pe goliciunea fi rii,

pe inimă,
cuvânt…”

 Am vorbit ceva mai sus despre alura 
întrucâtva răvăşitoare a nostalgiilor din interiorul 
cărora autorul, cu o anume – nu sufi cient de discretă 
– premeditare, se lasă, ori chiar se doreşte, mereu 
afectat. Întrezărim, dincolo de cuvinte, un abia 
disimulat gust al suferinţei în care personajul liric 
al cărţii se complace şi pe care îl arborează ca pe un 
semn heraldic al singurătăţilor sale. Iată cum sună şi 
către ce tip de imagini îşi orientează, în mod repetat, 
construcţiile verbale: „căzut în deşert/ risipindu-
mă”, „din tot murind,/ din trup cioplit – din tot 
arzând/ în durere şi mister”, „împovăraţi din Sine/ 
şi din abis”,” de parcă nici n-am fi ,/ însângeraţi – 
de vii”, „durerea sticloasă/ curata orbire”, „în albia 
gândirii / un roşu funerar”…etc. 
 Nu vom lăsa însă nesemnalată o anume 
obsesie narcisistă ce pare să contamineze,   uneori 
nu tocmai în benefi ciul textului, dimensiunea 
subliminală a acestuia. Cuvântul – ale cărui apariţii 
se produc cu o frecvenţă ce exclude, se pare, orice 
autocontrol asupra scriiturii şi care, prin excesiva 
utilizare, determină o anume entropie expresivă – 
este Sinele. Provenienţa termenului se reclamă din 
sfera psihiatriei şi, în momentul în care avea să se 
impună, sensul lui conţinea o trimitere către ideea de 
instanţă – una din cele trei – pe care Sigmund Freud 
le descrisese în tentativa de fi nalizare a teoriilor sale 
despre aparatul psihic. Accepţia freudiană încerca să 
contureze prin respectivul termen o confi guraţie a 
misteriosului centru din care s-a presupus că provin 
nebuloasele pulsiuni ale Eu-lui, acel complex de mari 
şi antagonice forme de manifestare cunoscute sub 
numele de pulsiuni ale vieţii şi pulsiuni ale morţii. 
Se relua o mai veche – şi nu tocmai limpede – idee, 
avansată cândva de G. Groddeck, idee ce sugera 
în esenţă că „suntem trăiţi de forţe necunoscute 
şi incontrolabile.” În scurtă vreme sinele (cuvânt 
care de acum înainte va desemna sediului energiilor 
pulsionale) se va transforma într-un veritabil 
element de invazie contaminând pe mari suprafeţe 
teritoriul rostirilor, atât din sfera fi losofi ei, cât şi din 
cea a literaturii. De altfel, fi ind vorba despre lumea 
Poeticului, totul pare fi resc având în vedere că aici 
îşi fac mereu simţită prezenţa (întrucâtva şi dintr-o 
neelucidabilă consubstanţialitate fenomenală cu 
el) acele forţe necunoscute şi incontrolabile. Cu 
veacuri înainte de apariţia cuvântului psihanaliză, 
cea mai subtilă şi profundă rostire despre tainele 
sufl etului omenesc aparţinuse unuia dintre marii 
poeţi ai lumii: We are such stuff a dreams are made 
on… (Shakeaspeare, Furtuna). Să revenim însă 
la discuţia asupra textelor lui Dumitru Găleşanu. 

Ceea ce trezeşte o anume nedumerire este prezenţa 
excesivă şi, evident, necontrolată a respectivului 
termen. O asemenea contaminare pe numeroase 
pagini inoculează o anume impresie de stereotipie în 
economia expresivă a textelor cărţii. Despre o similară 
intemperanţă terminologică se mai poate vorbi şi în 
cazul cuvintelor vis,visare,visând,visătoare, visători, 
a căror prezenţă în exces e vizibilă începând de la 
pagina 2 Este, desigur, un aspect ce poate fi  judecat 
în fel şi chip. Dar noi nu ne vom hazarda în posibilele 
speculaţii. 

Este o problemă care trebuie să rămână în 
sfera de preocupări ce aparţine exclusiv autorului, 
singurul în măsură să-şi modeleze textele într-o 
manieră sau alta. 

Mai ales când există sufi ciente exemple 
convingătoare asupra capacităţilor lui de exprimare 
lirică cum este şi următorul:

„Acum, 
când ni se uită

şi timpul printre vise,
punându-le

pecetea
 în fi ecare unghi,

şi dându-le 
puterea

luminilor omise,
surâsul tău

 mă cheamă, 
mă frânge

 în genunchi…”
Concluzia fi nală după ce parcurgem cartea 

Emoţii în multivers este că volumul  semnat de 
Dumitru Găleşanu are sufi ciente resurse lirice 
promiţătoare pentru a interesa cititorul.

Mihaela ALBU

DUMITRU GĂLEȘANUDUMITRU GĂLEȘANU

Emoţii în multivers

Semnal editorial
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Aut Caesar  

Mi s-a fãcut prea mult
de prea mult
cei din vechime spuneau
ceva ce nu mai vreau sã ascult
Aut Caesar, aut nihil
Nu mai vreau Caesar
vreau nihil
nihil, nu nihilsmul
rog pe fi losofi  sã nu mã confunde
nihilul mã duce undeva
nihilismul nici unde.

Aut Caesar

I’ve had too much
of too much
in the old times they used to say something

I don’t want to hear anymore
Aut Caesar, aut nihil
I don’t want Caesar anymore
I want nihil
nihil, not nihilism
I kindly ask philosophers
not to confound me
nihil brings me somewhere 
nihilism nowhere

*

Ne trebuie    

Ne trebuie un şarpe la toţi
un şarpe de aramã, de sticlã,
de carton
Ne trebuie sã ne punem bãţul pe chip
şi chipul pe bãţ
sã ne putem uita la el
sã scãpãm de idolul
acesta rebel.

We need

We all need a snake

a snake made of copper, of glass
of cardboard
we need to put the stick on our face
and the face on the stick
so that we can look at it
and get rid
of this rebellious idol

*

Sfiala   

Am cãzut din cer
direct în peşteri
de atunci umblãm
întru întuneric
purtãm peştera în noi
de acolo ni se trag reumatismul,
artrozele
bolile de vedere, de inimã
şi toate anchilozele.
Intunericul este
lumina noastrã
în timp ce adevãrata luminã
ne taie la oase
ne soate stânjeneii din rãdãcinã
Trebuie sã deschidem o secţie
de chirurgie existenţialã
avem nevoie de un doctor serios
şi de o mare sfi alã.

Modesty                                   

From the skies we have fallen
straight into the caves
ever since we keep on wandering
into the darkness
we carry the cave within ourselves
it’s from there that we got rheumatism,
arthroses
the eye diseases, those of the heart 
and all the ankyloses             
Darkness is
our light 
whereas the true light
cuts through our bones
uprooting our irises
We need to open a section
of existential surgery
we need a serious doctor
and a great deal of modesty

*

De ce-aţi mai murit  

Un cimitir înteg învie în mine
N-am ştiut c-au putut fi 
atâţia morţi
toţi se-ngrãmãdesc şi vor explicaţii
De parcã eu le-am aruncat viaţa la sorţi

Fiecare îşi vrea casa înapoi
Averile, poziţiile sociale avute
Nu ştiam ce sã fac
Imi venea sã le spun
Fraţilor, de ce-aţi mai murit
Si v-aţi îndulcit fi inţa de cele necunoscute.

Why did you die, anyway

A whole cemetery is resurrecting in me
I didn’t know there could be
so many dead,
they are all crowding around me
wanting explanation
as if it was I who diced their lives away

Everyone wants his house back
his possessions, the social status he used to have
I didn’t know what to do
I felt I should tell them
Brothers, why did you die, anyway
and sweeten your being
with things yet unknown? 

*

Omnipunctul    

De când am cãzut de pe omnipunct
Nimic nu mai stã în picioare
Totul se naşte şi moare

Avem un singur drum şi un ţel
Omnipunctul
singur nimeni nu poate
ajunge la el

In algebra omnipunctului
singur este lutul
numai toţii sunt totul
Omnipunctul ne cucereşte efortul.

Omnipunct

Since I fell 
from the Omnipunct
nothing 
remains standing 
any more
everything is born 
and dies

We have only one way 
and one target 
the Omnipunct  

alone, no one can reach it

In the Omnipunct’s algebra
alone 
is only the clay 
only 
all make the whole

The Omnipunct 
conquers our effort

THEODOR DAMIAN
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M.P. Doamna Carmen Pesantez, 
de când v-am cunoscut, cu câţiva ani 
în urmă, v-am considerat o persoană 
deosebită: coregraf de dans indian, 
profesor, redactor, traducător-
interpret, manager sunt, în linii mari, 
direcţiile principale ale preocupărilor 
dumneavoastră. Fiţi amabilă şi spuneţi-
ne ce v-a determinat să deveniţi 
indianist şi când ?

C.C.P. Din copilărie am fost 
atrasă de cultura şi civilizaţia Indiei, 
de spiritualitatea ei, ca şi când aş fi  fost 
parte din acel tărâm îndepărtat... Am citit 
mult, m-am documentat, am vizionat, 
în repetate rânduri, nenumărate fi lme 
artistice şi documentare, am ascultat 
muzică indiană, am mers la spectacole, 
am început să-mi însuşesc limba hindi 
şi elemente ale dansului indian ca un 
autodidact, apoi am urmat cursuri 
facultative de limbă sanscrită, hindi şi 
fi losofi e indiană la Facultatea de Limbi 
şi Literaturi Străine a Universităţii din 
Bucureşti. Ulterior, m-am specializat 
în India. Preocupările mele s-au 
concretizat în traduceri, cursuri şi 
editare de publicaţii de specialitate, 
coregrafi e, organizare de evenimente 
şi spectacole, proiecte culturale având 
ca scop întărirea relaţiilor de prietenie 
româno-indiene şi promovarea 
valorilor celor două ţări. 

M.P. Am să încep prin a vă 
ruga să vă întoarceţi în timp şi să ne 
vorbiţi despre studiile dumneavoastră 
şi despre activitatea didactică.

C.C.P. În anul 1996 am absolvit 
Facultatea de Litere a Universităţii din 
Bucureşti. În perioada 1996-1997 am 
urmat studii de specialitate - limbă 
hindi şi dans clasic indian (stilul 
Kathak) - în India, la Universitatea 
din Delhi - Arts Faculty, iar între 
1999-2000, la Institutul Central de 
Hindi / Kendriya Hindi Sansthan din 
Agra, ca urmare a unor burse oferite 
de statul român şi de guvernul indian. 
Am activat ca profesor de engleză şi 
română în Bucureşti, am predat cursuri 
de specialitate în cadrul Asociaţiei 
Culturale Româno-Indiene (2000-
2008) şi am ţinut seminarii la Secţia 
de Hindi şi Rromani a Universităţii 
din Bucureşti. Totodată sunt formator 
în domeniul biblioteconomiei şi susţin 
conferinţe şi comunicări ştiinţifi ce pe 
diferite teme de interes. Colaborez 
ca profesor de limbi străine (engleză, 
hindi, română pentru străini) şi 
coregraf de dans indian la Centrul de 
Artă „Euterpe” din Bucureşti, din anul 
2006 fi ind şi director artistic al acestui 
centru fondat în anul 2003 de soţul 
meu, artistul Wladimir Pesantez. 

M.P. În calitate de coregraf 
şi interpretă de muzică şi dans clasic 
indian, de moderator de emisiuni radio 
şi TV şi de ilustrator muzical, vă rog să 

menţionaţi câteva din spectacolele la 
care aţi participat.

C.C.P. Am realizat coregrafi a 
multor spectacole de muzică, dans, 
teatru, operă, fusion şi fashion 
show şi am susţinut spectacole de 
dans clasic în România şi India: 
“Gitagovinda” de Jayadeva (2004); 
colaborare cu Formaţia „Iris” în cadrul 
megaspectacolului prilejuit de lansarea 
discului „Maxima” (Bucureşti, 2005); 
emisiunea “George’s Show”, TV 
Ploieşti (2005); spectacol cu ocazia 
vizitei E.S. Bhairon Singh Shekawat, 
vicepreşedintele Indiei (2005); Opera 
“Lakmé. Aria clopoţeilor” (Teatrul 
de Operetă, 2006); “Maitreyi” 
(Teatrul de Stat din Oradea, 2008); 
spectacole organizate în cadrul 
Asociaţiei Culturale Româno-Indiene; 
reprezentaţii cu ocazia târgurilor 
internaţionale de carte Gaudeamus 
şi Bookfest şi a unor expoziţii etc. 
Am participat, ca partener, la mai 
multe proiecte culturale: “Sărbătoarea 
Luminilor - Dipawali”, “Indian 
Week at Crowne Plaza” (2001); 
“India la ea acasă” (2002); Festivalul 
“Artfest” (2003); “Calcutta - megaoraş 
multietnic” (2005); “Ore indiene” 
(2000-2008), “Religii indiene” (2005); 
spectacolul caritabil “Ritmul Gangelui” 
(2005); “Poeţi în spectacol” (2007); 
„Masters of Indian Crafts” (2008), 
“Sfântul Valentin şi Gitagovinda la 
Muzeul Satului” (2010); “Poezia 
universală. Poezia indiană” (2008); 
„Arta podoabelor indiene” (2008); 
“Incredible India” (2009); Festivalul 
“Celebrate India” (2010); Festivalul 
Culturii Indiene “Namaste India” 
(ediţia I, 2010) la care am avut onoarea 
să fi u director artistic şi scenograf. Am 
fost moderator, prezentator şi ilustrator 
muzical în multe din proiectele 
menţionate mai sus, având numeroase 
apariţii televizate şi radiodifuzate.

M.P. Am avut plăcerea să asist 
şi eu la câteva spectacole organizate de 
dumneavoastră, printre care, în 2008, 
într-o locaţie plină de inedit – Ceainăria 
„Serendipity” din Bucureşti unde ne-aţi 
vrăjit cu frumuseţea dansurilor clasice 
indiene. Ce semnifi caţii au costumele 
şi podoabele şi cum se recunoaşte 
stilul de dans Kathak ?

C.C.P. În dansul indian totul este 
încărcat de simboluri şi semnifi caţii. 
Costumele, podoabele, machiajul, 
toate converg spre comunicarea cu 
Divinitatea (în dansurile sacre) sau cu 
publicul (în dansurile profane) şi mai 
puţin spre trezirea purului simţ estetic. 
În ciuda ornamentelor, piciorul trebuie 
să fi e gol pentru a păstra legătura cu 
energiile telurice şi conştiinţa trează. 
Dansul nu e doar tehnică, ci şi emoţie. 
El transpune o poveste despre iubire, 
devoţiune, prietenie, sacrifi ciu, redată 

sugestiv prin mişcările graţioase ale 
trupului şi mâinilor, prin expresia 
chipului şi ritmul paşilor. Dansul ca 
artă încântă ochiul, eliberează trupul 
şi înalţă spiritul, ducând la atingerea 
păcii lăuntrice. Kathak (“katha” - 
poveste; “kathakar” - povestitor) este 
unul dintre stilurile majore ale dansului 
clasic indian, specifi c nordului Indiei, 
un dans sofi sticat, spontan, plin de 
graţie şi expresivitate, cu piruete 
elegante, cu gesturi feminine, dar 
ferme, care dă frâu liber imaginaţiei şi 
măiestriei interpretului de a transpune 
povestea prin dans, muzică şi mimă. 
Eu m-am specializat în acest stil de 
dans clasic, dar realizez coregrafi i şi 
interpretez în egală măsură dansuri în 
stilurile Bharatanatyam (sudul Indiei), 
Odissi (Odissa – estul Indiei), dans 
devoţional, folcloric şi fusion. 

M.P. Din anul 2009 sunteţi 
director general al Bibliotecii 
Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” 
şi totodată coordonator al Centrului 
de Informare şi Resurse „American 
Corner” din Bucureşti şi al „Bibliotecii 
Indiene”. Ce obligaţii vă revin în 
această calitate ?

C.C.P. Acest lucru implică 
din partea mea o activitate complexă 
care vizează mai multe zone: 
administrativ-managerială, cultural-
educativă, marketing, comunicare şi 
schimb interbibliotecar, monitorizare, 
informare-documentare, implementare 
de noi tehnologii în politicile 
educaţionale, derulare de proiecte 
culturale, perfecţionare şi formare 
continuă a cadrelor didactice auxiliare 
s.a. În decembrie 2010, Biblioteca 
Pedagogică Naţională a împlinit 
venerabila vârstă de 130 de ani de 
existenţă şi de activitate în slujba 
învăţământului românesc, prilej 
cu care am marcat şi 130 de ani de 
prietenie româno-americană şi 10 ani 
de activitate a „Bibliotecii Indiene”, 
care funcţionează ca segment aparte al 

instituţiei noastre.
M.P. Această vastă gamă de 

preocupări este posibilă şi pentru 
că aveţi alături de dumneavoastră 
o persoană care vă este aproape 
şi vă susţine – este vorba de soţul 
dumneavoastră, cantautorul de 
muzică latino-americană şi poetul 
Wladimir Pesantez, o persoană activă, 
colaborator al Societăţii Române de 
Radiodifuziune.  

C.C.P. Este adevărat. Eu şi 
soţul meu colaborăm şi ne consiliem 
reciproc atât în plan profesional cât 
şi în demersurile noastre artistice. Îi 
respect părerile care-mi sunt extrem 
de utile, având în vedere experienţa sa 
care îmbină latura latină, sentimentală, 
cu raţionalismul occidental, artistul cu 
managerul şi psihologul. Din 2001 este 
realizator şi prezentator al emisiunii 
“America Latină se prezintă” la Radio 
România Muzical, care se bucură de o 
popularitate deosebită. Din 2007, este 
prezentator al rubricii “Latino ca la 
mama acasă”, iar  din 2008 colaborează 
la emisiunea “Muzica anilor tăi” (Radio 
România Actualităţi). Are colaborări şi 
cu TVR Cultural, fi ind parteneri într-un 
important proiect muzical “L-atingere” 

dedicat promovării muzicii latino-
americane de calitate. Activează şi ca 
actor şi ilustrator muzical, este director 
al Centrului de Artă „Euterpe”, 
organizator de expoziţie fotografi că, 
pictură şi sculptură, poet, traducător şi 
promotor cultural şi fondator al unor 
formaţii de muzică latino-americană - 
un artist complex, în spatele căruia se 
regăseşte un om în adevăratul sens al 
cuvântului. Din acest motiv înclin să 
afi rm că dacă „în spatele oricărui bărbat 
de succes stă o femeie puternică”, în 
spatele reuşitei unei femei sensibile stă 
un bărbat înţelegător.

Convorbire realizată de 
Maruca PIVNICERU

Meridianele artei

CARMEN COŢOVANU PESANTEZ

şi fascinaţia artei indiene
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Ceas de seară cu Eminescu

Ceas de seară:
zeu cu gheară.
În grădină 
el suspină.

Vine-n taină
cu sub haină
foi transcrise
pare-mi-se

de pe-o Poartă
care-şi poartă
textul sacru:
simulacru

de corp greu
cu un arheu;
da-i idee
eteree

şi concept
vibrând în piept,
frumuseţi
la mare preţ

ritmuri, rime
ca la nimeni.
Ceas de seară: 
zeu de ceară.

Metanoia lui Eminescu

- Ce faci de-un timp?
- Ia, prin Olimp,
tot rătăcesc

Sunt prins să cresc
flori rare în
pământ bătrân

- Ce faci, străine?
- De la albine
învăţ de-o vreme
noi teoreme
şi-apoi le-nscriu
pe cerul viu

al devenirii.
- Tresar menhirii
pe vatra veche;

Tu, nepereche,
poete drag
îmi treci pe prag

în Casa-mi nouă
cu chip de rouă.
- Am spus, şi-am spus,

ca şi Iisus
am dat noi legi
celor pribegi

celor cu voia
în metanoia.
- Ce faci de-un veac?

- Caut un leac
absenţei Sale
de din mandale,

din ochii sferici,
de din biserici
şi mănăstiri.

Am oglindiri – 
bogată zestre
şi iar poveste

ca de mătasă
despre-o Crăiasă
şi un Luceafăr.

- Eşti încă teafăr,
poete sfânt,
cu gând şi cânt

în paradisul
cel dă doar visul
rostirii pure

Vor să te-njure
cei mici şi proşti?
N-ai să-i cunoşti!

În lumea cărţilor

În lumea cărţilor: zăbavă
Între infern tăcut şi slavă.

Dar cărţile, vă spun frumos,
Sunt pilieri în Kairos.

Tot ele, eu vă zic, din nou,
Reverberează în ecou

Spre Cosmosul al cărui fiu
Am fost şi sunt, de stărui, viu

 II

Din lumea cărţilor tot cresc
În stil aproape îngeresc

Ba ficţiuni, ba proemzii,
Să existăm şi-aici pe Jii

Ca iubitori făr' de măsură
De tot ce-i transliteratură.

 III

Cu lumea cărţilor să legi
Verigi de aur, aspre legi,

Căci astfel, pe cuvântul meu
În joc şi-n artă-i mult mai greu

Să te exprimi, şi clar, şi simplu
Transfigurându-ţi arhetipul.

Istoria, închei etern
E alta-n veacul transmodern.

 IV

Dar eu acelaşi să rămân:
Cuvintelor, modest stăpân,

Şi semnelor cu a lor epură
Transcriptorul de aventură

În Universul celălalt
Pe care-n fine dintr-un salt

Îl locui-vom. Şi-n poveste:
Dincoace, dincolo de creste.

Transavatar

E stilul meu de-a mă descrie:
Ca rug arzând, entelehie.
Să am, doresc, prin preajmă spuma
Cuvintelor, iar tu,  Uruma, 

Să ieşi din ea cu trupul gol.
Mă las sedus de protocol

Şi-aştern pe-o pagină virgină
Un text ambiguu, ce-mbină

Sunete moi şi semne dulci
Pe care şoldul să ţi-l culci

În aşteptarea mea prelungă:
Ulise întors din vreo speluncă

Din vreo tavernă de prost gust
Sau avatar al lui M.Proust.

Un altfel de sonet

Mă rog la Dumnezeu să scriu
Poemul viu. 
Cum alchimiştii, se transmut
Bătrânul lut.

Întors la biata mea chilie
Doar c-o mistrie.
Iar vizita ce-o face Domnul
Salvându-mi somnul.

Mă reîntoarce-n translucid.
Am să-l ucid 
Pe căpitanul navei mele,

Căci pe sub schele
El navighează ca-ntr-un rit
Spre-un teritoriu nesfârşit.

Brâncuşiana

Privim din bobul grâului
Fereastra
Cuvântului dintâi,
Miraculos,
La care stă
Copilu-n
Vremea asta,
Mirându-se
De toate.

Ce frumos
E răsăritul ierbii
Or sărutul cu muguri
În păduri
Daco-latine,
Să vină primăvara!
Cald e lutul
Din mâinile

Părinţilor
Divine, din care
Plămădi-vor
Nu ulcioare
Ci păsări fără vârstă.

Cum privim, 
Din bobul auriu
În sus, spre soare
De-atâta nesfârşire
-nmărmurim:
Coloană-n care
Stă ascuns
Brâncuşi
Şi-n braţele-i
De piatră
Ne primeşte;
Şi noi îi aruncăm
În ochi brânduşi
Şi-n gură
Începuturi
De poveste.

Jurămintele

Mă jur pe crinul din grădină,
Mă jur pe zarea carpatină,
Mă jur pe sânul tău cel dulce,
Mă jur pe-un purtător de cruce.
Mă jur pe şipotul din vale,
Mă jur pe şoldurile tale,
Mă jur pe macii de din grâu,
Mă jur pe pietrele din râu, 
Mă jur pe stele de sus,
Pe răsărit mă jur, pe-apus.
Mă jur pe chipul tău cel blând,
Mă jur pe glasul dus de vânt,
Mă jur pe spinii-mi de pe frunte,
Mă jur pe mare şi pe munte.
Mă jur pe focul sfânt din vatră,
Mă jur pe viaţa de-altădată,
Mă jur pe ochii tăi cei sinceri,
Mă jur pe caldele-ţi atingeri.
Mă jur pe lună şi pe soare,
Mă jur pe păsări călătoare,
Mă jur pe-aceste tari cuvinte,
Mă jur pe vechile-oseminte,
Mă jur pe neamul meu celest,
Mă jur pe cartea-manifest,
Ce-o voi citiţi acum, mă jur
Pe spiritul din veac pandur.
Mă jur pe iarbă şi pe rouă,
Mă jur pe sâmburi şi pe ouă,
Mă jur pe casa-mi cea din vis;
Pe iad mă jur, pe paradis.
Mă jur pe dragostea cea bună,
Mă jur pe traiul împreună,
Mă jur pe templul înălţat,
De noi, mă jur cu-adevărat,
Pe frumuseţea din pustie,
Şi pe păcat, pe mărturie,
Mă jur pe-ntregul Univers,
Mă jur pe-al lumii noastre mers.
Mă jur pe tot ce văd invers,
Pe tot ce-i proză, tot ce-i vers,
Mă jur chiar pe tristeţea mea,
Mă jur pe orhideea grea.
Mă jur pe-a ta singurătate,
Mă jur pe zeii din cetate,
Mă jur pe Rune şi pe răni,
Mă jur pe vinul cel din căni,
De aur sau pământ ars bine.
Mă jur pe stupul de albine,
Pe muşuroiul de furnici,
Mă jur pe mierle, pe urzici,
Mă jur pe stâlpii de pridvor,
Pe cei ce-s vii mă jur şi mor.

ION POPESCU-BRĂDICENIION POPESCU-BRĂDICENI
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- De-a lungul lunii octombrie 
1943 scrie, în lagăr, comedia „Seringa”, 
o satiră necruţătoare la adresa corpului 
medical, atingând celebra şi insolvabila 
chestiune privin Invidia medicorum 
specifi că breslei. Acţiunea este plasată 
în Bucureşti, în anul 1938, şi refl ectă o 
experienţă de viaţă (boala scriitorului 
din 1939), când, ţintuit la pat, din 
primăvară până-n toamnă, îşi pierduse 
încrederea că se va însănătoşi, însă, 
datorită „miraculoasei” injecţii aplicate 
de Dumitrescu-Argeş, se pune pe 
picioare.
Piesa, scrisă la solicitarea lui Rebreanu, 
directorul Teatrului Naţional, va fi  
expediată din lagăr la 1 noiembrie 1943, 
purtând rezoluţia pusă de colonelul 
Şerban Leoveanu, comandantul 
lagărului: „Nu conţine nimic suspect.”
„Seringa” se va juca abia la 4 aprilie 
1947, de către Teatrul din Piaţa Amzei, 
în timpul directoratului lui Zaharia 
Stancu, cu participarea autorului la 
premieră.

- Într-o scrisoare din 24 
octombrie 1943, adresată familiei 
din Mărţişor, le face cunoscut celor 
dragi că „niciodată nu s-a simţit mai 
juvete ca acum, când m-am apropiat de 
obârşia tatii” şi regretă că nu va putea 
să participe la „Săptămâna Olteniei”, 
organizată în Capitala Băniei, în 
perioada 24-30 octombrie 1943.
Cu prilejul „Săptămânii Olteniei”, se 
organizează la Craiova mari sărbători 
folclorice, cu participarea căminelor 
culturale din toate judeţele, dar şi a 
meşteşugarilor tradiţionali. Cu acest 
prilej, Societatea Scriitorilor Olteni 
editează masivul volum „Oltenia”, 
conţinând eseuri şi studii despre istoria, 
cultura şi tradiţiile ţinutului dintre 
Dunăre, Carpaţi şi Olt. Arghezi este 
prezent în volum cu amplul articol 
„Amintiri olteneşti”, în care reia, de 
fapt, mai vechi evocări privind oameni, 
locuri şi întâmplări din Oltenia. Eseul 
se constituie într-o vibrantă mărturisire 
de conştiinţă privind spiritualitatea 
oltenească.

-  La 30 octombrie 1943, 
apare în „Ardealul” (an III, nr. 42), 
poezia „Letopiseţ”, inclusă de Şerban 
Cioculescu, în antologia Poeţi români, 
Bucureşti, Ed. Eminescu, 1982, p. 311.

- În octombrie-noiembrie 
1943, scrie câteva poezii, într-un limbaj 
aluziv-sugestiv, care traduc starea 
generală de încordare şi ţara „iscodită” 
de străini – metafore antinaziste, ca şi 
sărăcia lucie a satelor gorjene, în care 
imaginile halucinante ale mutilaţilor 
de război, vetrele pustiile, animalele 
scheletice sunt pregnante. Este de 
remarcat, în ciclul „Doinelor”, modelul 
folcloric gorjenesc (ritmul trohaic, 
măsura tiparului prozodic de 7-8 silabe, 
rima împerecheată şi monorima), 
comentatorii acestora constatând 
„analogia” cu respectivele specii ale 
creaţiei populare, traducând imaginea 
apocaliptică a satului gorjenesc într-
un limbaj autentic – o resurecţie a 
gorjenismului, ca viziune, mentaliotate 
şi stil în creaţia marelui oltean.

- În noiembrie 1943 scrie 
poezia „1943”, subdatată „Noiembrie 
1943, lagărul Tg.-Jiu, Sub dictatură”, 
în care se exprimă un fel de reproş la 
adresa celor „fl ămânzi de slavă fără 
fapte”, care ar trece „sub tăcere” fapta 
curajoasă a celui ce devenise, astfe, cu 
condeiul, deţinut politic.

- Cunoscând, printre deţinuţii 

politici din lagăr, diferite „cazuri”, 
Arghezi va scrie tableta „Moral şi 
imoral”, datată „Tg.-Jiu, 1943”, în care 
realizează portretul unui febril editor 
bucureştean doritor să-şi cumpere 
eliberarea, dar zgârcit la pungă (Scrieri, 
19, Profi luri, E.P.L., 1967, pp. 259-
260).

-La 5 decembrie 1943 are loc 
sfi nţirea, de către un sobor format din 20 
de preoţi având în frunte pe mitropolitul 

Nifon al Olteniei, bisericuţei din lagăr 
cu hramul „Sf. Nicolae”, „un giuvaer”, 
ceremonie la care poetul participă cu 
însufl eţire. În articolul „Impresii de la 
sfi nţirea unei biserici”, semnat Alfa şi 
publicat în „Gorjanul” din 9 decembrie 
1943, Arghezi face o descriere completă 
sfântului locaş, referindu-se, într-un 
elogiu fără precedent, la locuitorii 
Târgu-Jiului (negustori, clienţi, 
intelectualitate) şi specifi cul Gorjului, 
în general.

- La 7 decembrie 1943, 
Arghezi trimite din „Lagărul Tg.-Jiu” 
o scrisoare lui Al. C. Calotescu-Neicu, 
la conacul din Broştenii Gorjului, prin 
„extrema amabilitate” a comandantului, 
col. Şerban Leoveanu, în trecere spre 
Craiova.
Îl informează pe tânărul scriitor că 
va scrie prefaţa solicitată la cartea 
de proză, dar cere să i se comunice 
„data la care ar trebui scrisoarea din 
capul volumului să fi e gata”. Le face 
cunoscută Caloteştilor „făgăduiala că 
aş părăsi lagărul Tg.-Jiu” şi-i asigură 
să se bazeze „pe toată consideraţia 
„camaraderiei mele literare şi pe 
cealaltă”.

În primăvara anului 1943, la 24 
aprilie, în „Sâmbăta Paştilor”, Arghezi 
trimisese o scrisoare, subscrisă şi de fi ul 
său Baruţu, mai vechiului său amic din 
Broştenii Gorjului „Dl. Neicu Senior”, 
răspunzând cu întârziere unei scrisori 
„rătăcită în redacţie”. Urează sărbători 
fericite familiei Calotescu şi-şi aduce 
aminte cu înfi orată plăcere (”boiereşti 
aduceri-aminte”) de „conacul luminos 
de peste Jii”. 

-În ziua de 20 decembrie 1943, 
pe la vreme de prânz, Arghezi părăseşte 
Lagărul, în tovărăşia avocatului-scriitor 
Al. Calotescu-Neicu din Broşeni, afl at 
la Târgu-Jiu cu prilejul unui proces. 
Acesta îl duce cu maşina personală pe 
scriitor la conacul din familiei, unde 
îl aştepta proprietarul-epigramist C. 
Calotescu-Neicu cu soţia, un mai vechi 
prieten din cercul scriitorilor olteni. 
Poetul vizita, acum, pentru a doua oară, 
conacul Caloteştilor, după ce la 1 iunie 
1929 poposise aici alături de scriitori 
veniţi de la Craiova cu trenul pentru a 
merge la Şezătoarea de la Târgu-Jiu, ce 

a avut loc chiar în seara aceea. Cronica 
evenimentului apare în „Gorjanul” şi 
„Bilete de papagal” (6 iunie 1929).
E de reţinut şi tableta din ianuarie 1928 
intitulată „Fără mămăligă”, evocând 
un zguduitor tablou privind „cumplita 
foamete care bântuie Gorjul”, 
deopotrivă în întreaga ţară, la începutul 
marii crize economice din 1929-33.

- La 29 decembrie 1943, 
Arghezi expediază din Bucureşti o 

scrisoare pe adresa lui Jean Bărbulescu, 
înştiinţându-l că în urmă cu o săptămână 
trecuse pe la redacţie pentru a-şi lua la 
revedere („fără a fi  avut plăcerea să vă 
găsesc”). Mulţumeşte pentru numărul 
de Crăciun al ziarului, dar precizează 
că încă nu a primit pe cel precedent „cu 
sfi nţirea bisericii din Lagăr”, din care 
cere 3 exemplare.
Face cunoscut că soţia sa expediase 
un mandat de 10.000 lei pe adresa 
Lagărului, reprezentând contravaloarea 
celor 41 kg de săpun „cumpărat în 
Lagăr de mine, fără să se fi  fi xat preţul”, 
cât şi al unei „garnituri de grădină”. 
Mărturiseşte că nu-i face plăcere să 
se ştie dator, „nici n-aş vrea să-i fac 
Domnului Colonel impresia că aş fi  un 
om fără obraz”: 

„Mi-e gândul mereu la fostul 
meu Comandant. I-am consacrat în 
sufl etul familiei o icoană. Admirabil om 
şi superior model de om! Mi-a rămas 
inima agăţată de candela din biroul lui 
şi mi-e dor – închipuiţi-vă! – de Lagăr, 
din pricina Comandantului.” ()

- Deşi în Adeverinţa nr. 
1018/17.VII.1970, eliberată de Direcţia 
Generală a Arhivelor Statului Bucureşti 
se specifi ca destul de clar că poetul, 
arestat la 30 septembrie 1943, a fost 
internat în Lagărul de la Târgu-Jiu la 
2 octombrie 1943 şi „eliberat la 30 
decembrie 1943”, eliberarea propriu-
zisă a avut loc cu câteva zile mai 
devreme. Poetul fusese pus în libertate 
înaintea Crăciunului, 
mai exact pe data de 
20 decembrie 1943, 
după cum rezultă din 
scrisoarea trimisă lui 
Jean Bărbulescu de la 
Bucureşti la 29 decembrie 
1943.

- Revenit din 
detenţie, Arghezi trimite 
familiei Calotescu, 
la 10 ianuarie 1944, 
Prefaţa-scrisoare la 
cartea de povestiri 
„Debut” a tânărului Al. 
Neicu-Calotescu, ce va 
vedea lumina tiparului 
la „Scrisul Românesc” 
în primăvara lui 1944. 

Evocând încă o dată legătura cu familia 
Calotescu, Arghezi îi cere mai tânărului 
confrate să aibă în atenţie „o carte a 
Gorjului în carne şi oase, frumos şi 
tragic, o carte ca o Psaltire, pe care 
dumneata o poţi vedea, gândi şi scrie 
cu adevărat”. Volumul va fi  recenzat şi 
de D.[umitru] T.[ătăroiu] în „Gorjanul” 
(XXI, nr. 23, 24 iunie 1944, p. 4).

- La 1 Martie 1944, Arghezi 
trimite „Colonelului iubit” o scrisoare-
poezie, prin care îi face cunoscut 
acestuia dorinţa de a-i da cu autograf 
volumul „Mărţişoare”: „De-ar veni 
din Târgu-Jiu / Un gorjean sau vreo 
duducă / I-aş da cartea s-o aducă / De 
zi-ntâi sau mai târziu…”

- În 1945, Tudor Arghezi 
publică, în noua serie a „Biletelor 
de papagal”, tableta „O asociaţie 
lagăristă”, în care îşi aminteşte de 
perioada detenţiei de la Târgu-Jiu şi 
propune înfi inţarea unei asociaţii care 
să cinstească amintirea suferinţelor 
îndurate de cei internaţi („lagărul pentru 
unii a fost şi o şcoală de civilizaţie şi 
toleranţă”, scrie poetul, chiar dacă 
unii, comunişti şi evrei în special, „au 
cunoscut permanenta teroare a unui 
asasinat nocturn”).

- În 1946, Tudor Arghezi este 
citat în calitate de „martor al acuzării” 
în procesul criminalilor de război 
(„Procesul Antonescu”) şi mărturiseşte 
că în lagărul de la Tg.-Jiu „am fost bine 
primit de şeful Lagărului”. Refuză, 
aşadar, să-l acuze pe Mareşalul care 
se afl a în boxă, afi rmând că în lagărul 
de la Târgu-Jiu s-a simţit la adăpost 
faţă de urâtele resentimente nutrite de 
gaulleiterul Killinger, care-i ceruse 
Mareşalului deportarea într-unul din 
lagărele germane.

În ciuda acestei „înţelegeri” a 
situaţiei, Arghezi va scrie, după război, 
câteva tablete incriminatorii la adresa 
dictaturii antonesciene: „Ţiganii”, 
„Moralul pe ducă” (1945), „Amintiri 
din timpul dictaturii” (1946).

- În ziarul „Adevărul” din 
Bucureşti apare celebrul articol 
„Gorjiul şi Garjanul”, pe care 
directorul-proprietar al publicaţiei 
târgujiene îl reproduce în întregime 
imediat (An XXIII, nr. 45, 11 decembrie 
1946, p. 1). Poetul evocă unele aspecte 
de când a fost „mosafi r temporar” al 
locaţiei cu barăcile de mucava, cu 
atelierele, clopotniţa şi bisericuţa de 
lemn, mărturisind că, în amintirea sa, 
Lagărul „îmi e constant şi periodic 
prezent”. Prilej de a evoca fi gura 
marelui om şi ziarist Jean Bărbulescu 
şi de a remarca, în ultimul număr primit 
al publicaţiei gorjene, semnătura lui 
Picador, întrevăzând în acesta „un real 
talent de satiră strecurată”.
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