
Trimestrial de cultură editat de CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ & 
SOCIETATEA DE ȘTIINŢE FILOLOGICE DIN ROMANIA – FILIALA TÂRGU-JIU,  cu sprijinul CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ

1M Ă I A S T R A
Anul IV, nr.1(14)/2008www.portal_maiastra@yahoo.com

 Orice creaţie artisticã tinde sã reitereze, fragmentar 
sau cvasi-integral, facerea lumii.

Înfãptuirea creaţiei este sacrã, absolutã, eternã – o 
fereastrã deschisã din timp spre veşnicie, prin care clipa 
efemerã se proiecteazã în illo tempore = timpul fabulos 
al începuturilor.

În limba egipteanã cuvântul 
“sculptor” înseamnã “creator”. Nici 
unui artist plastic nu i se potriveşte 
mai bine acest epitet ca lui 
Constantin Brâncuşi, demiurgul 
unui univers artistic unitar, articulat 
armonios între toate etajele sale.

Despre rostul novator al artei şi 
rolul demiurgic al artistului, 
sculptorul s-a pronunţat în repetate 
rânduri /1/:

“Arta nu face decât sã înceapã 
continuu.” 

“(…) Artistul trebuie sã ştie sã 
scoatã la luminã fiinţa din interiorul 
materiei şi sã fie unealta care dã la 
ivealã însãşi esenţa sa cosmicã 
într-o existenţã cu adevãrat 
vizibilã.” 

Exegeţii au remarcat aspectele 
cosmogonice ale sculpturilor 
brâncuşiene, de la ovoidul pur al 
Începutului lumii la arborele 
cosmic/axis mundi – Coloana fãrã 
sfârşit, precum şi viziunea artistului aupra destinului 
tragic al omului în existenţa sa efemerã, de la “grupul 
mobil” intitulat Copilul în lume (Micuţa franţuzoaicã + 
Coloana + Cupa) la Ansamblul monumental de la Târgu-
Jiu şi la proiectul Templului eliberãrii sufletului de corp. 

 Cel mai departe pe aceastã cale a ajuns Ionel Jianu, 

BRÂNCUŞI - DEMIURG    BRÂNCUŞI - DEMIURG    
              

 ,,Brâncuşi a vrut să-i semene lui Dumnezeu  
                        şi i-a reuşit pe deplin acest lucru.”                                        

(Karl Sandburg)

care releveazã unitatea universului tematic brâncuşian, 
pe care-l considerã structurat în funcţie de trei teme 

majore:
 1. Creaţia: Începutul lumii, Noul 

nãscut, Adam şi Eva, Primul pas, 
Prometeu, Leda, Muza adormitã, 
Vrãjitoarea, Socrate, Spiritul lui 
Bouddha;

 2. Construcţia lumii: Coloana 
fãrã sfârsit, Templul dragostei, 
Poarta sãrutului, Masa tãcerii, 
Ansamblul monumental de la Târgu-
Jiu şi la proiectul Templului 
eliberãrii sufletului de corp; 

 3. Solidaritatea tuturor fiinţelor: 
Pãsãrile, Peştii, Cocoşii, Pinguinii, 
Focile, Broaştele ţestoase.

Asupra gradului de organizare al 
universului brâncuşian m-am ocupat 
în cartea mea UNIVERSUL 
FORMELOR LUI BRÂNCUŞI 
(Editura Fundaţiei C. Brâncuşi din 
Târgu-Jiu, 2001), în care remarcam 
trei modalitãţi de decodificare/
interpretare a unitãţii acestuia:

 1. metamorfoza unei singure forme plastice – 
ovoidul;

 2. materializarea mitologiei cosmologice din triada 
oului primordial – ţestoasa (imago mundi) – axa lumii;

 3. materializarea formelor plastice ale modelelor 
lumii reale, interpretabile prin prisma ideilor pure, după 

În bogata sa experienţă de 
viaţă, Tudor Arghezi a cunoscut o 
impresionantă galerie de portrete 
umane, mai toate acestea trecând, 
la modul transfigurării artistice, şi 
în opera sa bogată şi variată, de la 
poezie şi proză, la dramaturgie şi 
publicistică.

Păstrându-ne în cadrul 
tematicii acestei cărţi, vom urmări 

câteva figuri umane capabile a surprinde umanitatea 
oltenească, de la ţăranii „fără mămăligă” şi precupeţii 
/ slujbaşii veniţi la „procopseală” în Capitală, până la 
artiştii şi oamenii politici evocaţi în unele tablete.

Încă de la început putem observa, în realizarea 
acestor portrete, o undă de simpatie, ba chiar un 
sentiment de solidaritate aşa-zis „oltenească”. Toate 
însă poartă pecetea caracteristică a tipului de oltean, 
de unde rezultă, în subsidiar, şi un omagiu al 
spiritualităţii şi diferenţierii regionale.

Pe acest fond de evocare simpatetică, tresare, în 
maniera pro domo a mărturisirilor esenţiale, mai 
vechiul sentiment al originii sale paterne, pe scurt zis, 
mândria de a fi oltean, ba chiar acel „gorjenism” ce 
duce cu gândul la spiţa pandură a strămoşilor paternali 
şi care poate fi sesizat cu uşurinţă în unele texte, din 
care am citat la locul cuvenit.

Cuvintele esenţiale şi emblematice despre Tudor 
Vladimirescu, Dincă Schileru şi Constantin 
Brâncuşi sau simpatia solidară faţă de unii încercaţi 
ai soartei (precum Maria Nichifor şi Sergentul 
Răiculeanu, din tabletele cu acelaşi titlu), ba chiar 

Personalităţi oltene în tablete argheziene:

BRÂNCUŞIBRÂNCUŞI

Aceste numiri  sacre: „Biografia lui Dumnezeu”… 
„Biografia Blândului Nazarinean răstignit” îi aparţin 
poetului. Odată cu frumuseţea expresiei ele sunt mărturii 
de fond cuprinse în articolul „Şi iarăşi bat la poartă”, 
publicat în ziarul „Timpul” din 12 aprilie 1881, în ajunul 
Sfintelor Paşti.

Mesajul cardinal pe care Eminescu ni-l adresează aici 
e cuprins în această vizionară formulă: „Iată, 2000 de 
ani aproape, de când biografia fiului lui Dumnezeu e 
cartea după care se creşte omenirea”. Şi precizează: „Ea 
a ridicat popoare din întuneric… le-a reconstituit pe 
principiul iubirii aproapelui”. Într-o Europă care de la 
Renaştere se îndepărtează de actul central al istoriei şi îşi 
orientase cunoştinţele către modele din antichitate, 
Eminescu restaurează sensul istoriei, autentic şi profund, 
în Evanghelie, în Hristos. El observă adânc: „Învăţăturile 
lui Buddha, viaţa lui Socrat şi principiile Stoicilor, 
cărarea spre virtute a chinezului La-O-Tse, deşi 
asemănătoare cu învăţămintele creştinismului, n-au avut 
atâta influenţă, n-au ridicat pe om ca Evanghelia, 
această simplă şi populară biografie a Blândului 
Nazarinean, a cărui inimă a fost străpunsă de cele mai 
mari dureri morale şi fizice şi nu pentru El, ci pentru 

„Biografia Fiului lui Dumnezeu”, în conştiinţa lui Eminescu

binele altora”. 
Pentru a-i tâlcui puţin gândirea ne îngăduim a 

observa: Eminescu  înţelegea că, deşi Buddha era un 
demolator de idoli, negarea lumii şi a istoriei nu oferea o 
soluţie autentic mântuitoare pentru lume. - „Cărarea spre 
virtute a lui La-O-Tse” era doar „o morală a 

neintervenţiei, o mistică destinată înţelepţilor retraşi din 
lume”. – „Un Stoic, precizează el, ar fi suferit chinurile 
lui Hristos, dar le-ar fi suferit cu mândrie şi dispreţ de 
semenii lui. Şi Socrat  - adaugă,- a băut paharul de venin, 
dar l-a băut cu nepăsarea caracteristică virtuţii civice a 
antichităţii”.

În comparaţie cu o asemenea viziune a spiritualităţii 
antice i se revelează lui Eminescu icoana lui Hristos în 
unicitatea ei mântuitoare. Şi, cu ascuţişul spiritului său, 
merge spre adâncul Tainei Crucii: „Nu nepăsare, nu 
dispreţ; suferinţa şi amărăciune întreagă a morţii au 
pătruns în inima Mielului simţitor şi, în momentele 
supreme, a încolţit - s-a revelat – iubirea în inima Lui şi 
şi-a încheiat viaţa pământească cerând de la Tatăl Său 
din ceruri iertarea prigonitorilor” – În acest  act al 
iertării mântuitoare i se revelează deodată Dumnezeirea 
în Hristos şi unicitatea operei, a crucii lui în lume, în 
istorie. Inspirat, tocmai din contemplarea Jertfei de pe 
Cruce, Eminescu exprimă adevăratul sens cu o forţă 
uimitoare, definind: „Astfel, a se sacrifica pe Sine pentru 
semenii săi nu din mândrie, nu din sentiment de datorie 
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Domnul Barbu Brezianu ne-a 
părăsit…

Seniorul brâncuşiologiei româneşti, domnul Barbu 
Brezianu, s-a săvârşit din viaţă luni 14 ianuarie 
dimineaţa, la ora 9.30. A făcut-o discret şi senin, aşa 
cum a trăit. L-am condus pe ultimul drum joi, 17 
ianuarie, la Cimitirul Bellu, într-o zi luminoasă şi 
însorită, asemeni sufletului său bun.

A venit pe lume acum aproape 99 de ani, în 
Bucureşti, într-o zi de 18 martie. Era primăvară şi 
anotimpul de înnoire a firii, simbol de tinereţe veşnică, 
i-a marcat întreaga existenţă. Toţi cei care l-au 
cunoscut au relevat tinereţea sufletului său şi 
minunatul cult purtat prieteniei.

Mărturisea: “Eu cred că trăim numai în prietenie. 
Duşmănia este ceva care te cufundă, te desparte, te 
rupe.”  Se socotea cu smerenie “supravieţuitor umil al 
unei mari generaţii” şi considera că “Bunul Dumnezeu 
a vrut ca eu să trăiesc să fac mărturie despre această 
adevărată pleiadă a culturii române.” 

În jurnalul său, Monica Lovinescu observa cât era 
de “bun şi deschis spre prieteni şi spre întreaga 
omenire”, încât purta “fericirea cu el”. Pe un exemplar 
din Kalokagathon, la 1 martie 1946, Petru Comarnescu 
scria că îşi dăruieşte cartea lui Barbu Brezianu, “a 
cărui prietenie nu s-a desminţit niciodată, al cărui 
spirit de dreptate e mereu viu, a cărui dragoste de artă 
e mereu fidelă, credincios sie însuşi, valorilor, 
prietenilor.” În 1999 Barbu Cioculescu îl descria ca  
“vioi şi totdeauna zâmbitor, etern adolescent căruia 

In memoriam

Barbu Brezianu

anii nu i-au putut face altceva decât să-i acopere cu 
zăpadă bogatul păr”, iar Dan Grigorescu  releva în 
surâsul şi amabilitatea domnului Brezianu “o imensă 
bunăvoinţă faţă de oameni şi o încredere nelimitată în 
bunele lor intenţii”. George Arion îi definea viaţa ca 
fiind trăită  “sub semnul delicateţei, al tandreţei, al 
cordialităţii”.

Pentru Barbu Brezianu, poezia era “o permanentă 
prezenţă”, pe care mărturisea că o întrevede “în toate 
luminişurile vieţii cotidiene, în natură, în literatură, în 
artă”. În scrierile sale închinate marilor artişti, se poate 
spune că într-adevăr poezia este o permanenţă.

Muzicianul Marcel Mihalovici îl vedea ca pe un 
“extraordinar Sherlock Holmes brâncuşian”,  care 

“consemnează cu cea mai vie inteligenţă, cu cea mai 
vie seriozitate toate datele care se referă la Maestrul 
nostru” .

Barbu Brezianu a ştiut să fie şi o conştiinţă vie. 
Pavel Şuşară precizează: “Delicat şi ferm în acelaşi 
timp, fără violenţe de limbaj dar şi fără ambiguităţi de 
fond, el s-a angajat într-o luptă deschisă cu profitorii 
situaţiilor tulburi şi cu vânzătorii grobieni de iluzii şi 
de ficţiuni artistice.”

Socotindu-se “un martor şi un mărturisitor” al 
realităţilor interbelice, Barbu Brezianu a luat atitudine 
în privinţa distrugerii monumentelor şi a pledat pentru 
păstrarea peisajului originar de la Târgu-Jiu şi pentru 
ocrotirea ansamblului brâncuşian. Demolarea Coloanei 
monumentale a apreciat-o drept “cea mai neagră pată 
a secolului ce se stinge”. Glasul său a cântărit greu în 
a opri  autorităţile să  distrugă sau să cloneze 
monumentul.

Dispariţia sa a lăsat un gol imens în sânul familiei 
sale  şi pentru prietenii şi admiratorii săi. În ceea ce 
mă priveşte, am pierdut un sprijin statornic, un 
sfătuitor înţelept şi bun. Nu-i voi mai putea auzi glasul 
optimist şi nici îndemnurile cuminţi, dar nu-l voi uita 
nicicând. 

Voi găsi alinare doar vizitându-l la locul său de 
veci, acoperit acum   de sute de flori si zeci de coroane, 
aflat în apropiere de cripta unde odihnesc părinţii şi 
bunicii mei şi nu departe de minunata copie a 
Rugăciunii brâncuşiene, care pare să vegheze somnul 
atâtor prieteni ai lui Brâncuşi… 

SORANA GEORGESCU-GORJAN

Ursita joacă nu 
numai renghiuri dar şi 
împleteşte uneori 
a rmonios  soar ta 
oamenilor. Iată în 
secolul trecut cum, nu 
departe de mănăstirea 
Tismana, în comuna 
Godineşti, se năştea în 
1869 ION CIOBANU 
(alias Ion Georgescu-
Gorjan), iar şapte ani 
mai târziu, numai la 
câ ţ iva  k i lometr i 
distanţă, şi tot în 
judeţul „Gorjiului”, pe 

plaiul Vulcan, comuna Peştişani, în cătunul Hobiţa, vedea 
lumina soarelui Constantin Brâncuşi!

Atraşi de mirajul şi forfota oraşului, amândoi dornici 
„de procopseală”, vor porni per pedes, fiecare de capul lui, 
spre Craiova, unde în 1893 îi găsim ucenicind pe aceeaşi 
stradă, Madona Dudu: Constantin la numărul 19, la un 
„Magazin de Mărfuri şi Coloniale”, iar Ion la numărul 23, 
la prăvălia cu „zefire”, „preşuri” şi alte „lipscănii”, la 
„Steaua Colorată”. Aici, deasupra (la etaj), va poposi 
Brâncuşi în anul 1902, răstimp în care el va modela în ghips 
un admirabil portret al gazdei sale, cel al prietenului Ion 
Georgescu-Gorjan.

*
Firul se leagă mai departe, după mai bine de 35 de ani, 

când fiul lui Ion Georgescu-Gorjan (pe care Brâncuşi îl trata 
„cu multă omenie şi drag”) a colaborat cu fidelitate şi 
trăinicie la înfăptuirea Coloanei fără sfârşit, izbutind în 
1937 performanţa ca numai în patru (4) luni de zile, şi cu 
mijloacele domoale aflate în Regatul României de atunci, 
să înalţe – după cum consemna un istoric de artă englez – 
„singura sculptură a timpurilor moderne care poate fi 
asemuită cu marile monumente ale Egiptului, Greciei şi ale 
Renaşterii.”

Ştefan Georgescu-Gorjan, ca un paznic de far, a purtat 

O „dinastie” a GORJANILOR
- Ion Georgescu-Gorjan, Ştefan Georgescu-Gorjan şi Sorana Georgescu-Gorjan -

tot lungul vieţii sale grija Coloanei lui Brâncuşi, 
remetalizând-o pentru ultima dată în 1976…

De atunci paraginea, un nesfârşit şir de neajunsuri şi 
fărădelegi s-au abătut nu numai asupra Coloanei şi a 
arborilor ce o înconjurau (şi care au fost cu toţii retezaţi), 
dar, rând pe rând, şi asupra celorlalte capodopere lăsate 
intacte…

*
Soarta se va încrucişa de astă-dată şi cu a subsemnatului 

– şi aceasta printr-un insolit ricoşeu cu epopeea finlandeză 
Kalevala -, într-o împrejurare ce dezvăluie şi o faţetă 
aproape uitată a biografiei constructorului Coloanei: anume 
aceea de foarte iscusit editor şi tipăritor de valori literare.

Şi a trecut amar de vreme când, într-o bună zi a anului 
1964, a urcat scările Institutului de Istoria Artei al 
Academiei editorul de odinioară al primei versiuni a 
traducerii epopeei finlandeze „Kalevala”, pe care nu-l mai 
văzusem din anii 1940. Domnul Ştefan Georgescu-Gorjan 
aducea cu sine un foarte interesant text redactat în limba 
engleză şi intitulat The Genesis of the Column without 
End – un studiu însoţit de o mică fotografie pe care 
Brâncuşi însuşi schiţase cu stiloul nu numai silueta 
Coloanei, dar şi peisajul înconjurător, astfel cum l-ar fi vrut. 
Mai adusese şi alte şase fotografii reprezentând etape ale 
procesului de montare şi desăvârşire a Coloanei, a cărei 
concepţie tehnică îi aparţinea.

Am primit cu entuziasm şi recunoştinţă articolul şi 
documentele iconografice şi aceasta cu atât mai mult cu cât 
un atare subiect se suprapunea temei „Brâncuşi în 
România”, pe care profesorul Oprescu o înscrisese în 
„planul de activitate” al Institutului. Şi fiindcă tocmai atunci 
descoperisem un vechi text din ziarul L’Intransingent, 
semnat de Maurice Raynal (căruia sculptorul îi construise 
nu de mult un şemineu la reşedinţa sa din Quincy-Voisin) – 
text intitulat Brâncusi raffiné paysan du Danube şi ilustrat 
cu o fotografie care îl înfăţişa cioplind tocmai o Coloană de 
lemn -, i-am oferit domnului Gorjan acest document şi a 
apărut împreună cu articolul său – în Revue Roumaine 
d’Histoire de l’Art (Tom I, nr. 2), din 1964.

Acest prim studiu a fost 
d o a r  p r e l u d i u l 
nenumă r a t e lo r  s a l e 
v a l o r o a s e  a r t i c o l e , 
interviuri şi prelegeri de cel 
mai autentic interes 
consacrate aceluiaşi subiect 
şi publicate în periodicul 
Academiei, dar şi în 
Ramuri, Arta Plastică, 
Contemporanul ş.a.m.d., 
revenind însă cu fidelitate 

în 1965 şi în 1979, în alte două numere ale revistei.
Amintirea întâlnirii de odinioară (petrecută sub pretextul 

finlandez şi sub zodii editoriale) avea să fie astfel 
reînviorată, axată fiind de astă-dată exclusiv pe teme 
brâncuşiene – totul orânduindu-se şi cimentându-se treptat-
treptat în cursul anilor, într-o statornică şi loială prietenie şi 
un bun schimb de vederi.

Şi tot într-un climat editorial – în anii 1973-1974 – avea 
să se desfăşoare şi ultimul episod, de astă-dată la Editura 
Academiei R.S.R., unde în acea vreme se afla sub tipar şi 
versiunea engleză a monografiei „Brâncuşi în România”, 
când hazardul – dacă nu şi „cadrele” – a vrut ca 
responsabilul de carte şi traducătorul („translation editor”) 
– persoana care s-a dedicat cu deosebită acribie şi 
competenţă lucrării (înrâurind în bine şi ediţia românească) 
– să nu fie altcineva decât nepoata lui Ion Georgescu-Gorjan 
– SORANA, - fiica lui Ştefan Georgescu-Gorjan!!!

Oare toate aceste multiple coincidenţe – într-o neştiută 
lume a corespondenţelor – nu aduc cumva aminte de basmul 
Înşir-te Mărgărite, când mărgelele înşiruite ca nişte mătănii 
par a se reaşeza cuminţi de astă-dată chiar pe firul Coloanei 
fără sfârşit – aşa cum inspirat le întrezărise cândva la 
Târgu-Jiu însuşi Brâncuşi: „Cette Colonne sans fin annelée, 
ascensionnelle, chapelet de priéres” – precum subtil îi 
tălmăcea gândul un fervent al lui admirator…

BARBU BREZIANU
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Pe la sfârşitul lui 
decembrie 2007, înaintea 
Crăciunului, în sala „Mihai 
Eminescu” a Bibliotecii 
Judeţene „Christian Tell” 
din Târgu-Jiu, a fost lansată 
lucrarea „Opinii în genere 

inconfortabile” semnată de criticul literar Gheorghe 
Grigurcu.

În prezenţa autorului şi a d-lui Gabriel Cojocaru, 
directorul Editurii „Grinta”, d-na profesoară Alexandra 
Andrei, directorul bibliotecii, a evocat personalitatea 
binecunoscutului scriitor (care şi-a ales ca reşedinţă, 
de peste trei decenii, oraşul lui Brâncuşi) şi a făcut o 
trecere în revistă a temelor întâlnite în culegerea de 
articole.

Într-adevăr, cartea înmănunchează zeci de articole, 
eseuri, consideraţii, reflecţii, mai toate apărute în presa 
culturală în anii din urmă. Subiectele, în totalitate de 
actualitate, ating probleme fierbinţi ale vieţii noastre 
culturale, sociale, politice.

Dl Grigurcu, ca personalitate artistică, este nu 
numai un poet de mare valoare, dar şi o instanţă 
artistică al cărei prestigiu nu mai este necesar să-l 
prezentăm aici. Este, pe scurt zis, o instituţie care îşi 
respectă statutul şi principiile, consecventă în 
emergenţa criteriilor etice şi valorice. Scriitorul, deşi 
trăieşte, cum deseori a mărturisit, într-un amar „exil 
interior”, este atotprezent. Printre semeni, în cetatea 
literelor, al cărei aer îl respiră la modul profesionist, 
nu e deloc un resemnat şi un conformist, dimpotrivă, 
se pronunţă cu o vocaţie „inconfortabilă”, fără ocol, 
adică nefăcând exces de diplomaţie. Într-o lume 
inflamabilă la cea mai lăturalnică aluzie, criticul îşi 
detaliază convingerile şi impresiile cu o netrucată 
sinceritate în care găsim, deopotrivă, atât accentele 
exigenţei estetice cât şi modulaţiile indignării şi 
ironiei. 

Iată, spre exemplu, într-o succintă privire a 
peisajului revuistic de azi, întâlnim formule şi 
sintagme ce nu mai au nevoie de comentarii, acestea 
vizînd, desigur, aspecte atît de vizibile şi regretabile: 
„aerul convenţional, stagnant”, „clişeizarea unor 
judecăţi de valoare”, fadoarea şi schematismul 
„făcăturii”, amestecul  de ton neconvenţional şi 
pudibond, de ipocrizie şi lîncezeală, „acrobaţii” ale 
speculaţiei şi divagaţiei, academismul găunos al 
subiectelor revolute, lipsa spiritului critic, ba chiar 
lipsa de profesionalism (Despre revistele de cultură).

Dând seama, într-o anchetă a „Vieţii româneşti”, 
despre „Condiţia actuală a scriitorului român”, dl. 
Grigurcu nu crede în ipostaza „apolitică”, 
„echidistantă”, aducând chestiunea pe terenul 
moralităţii şi al „angajamentului” scriitorului faţă de 
propria-i conştiinţă: „O politică morală, exercitată 
într-un plan civic care nu se cade neapărat oglindit în 
operă unde riscă a avea alura unui corp străin. 
Indiscutabil, nu fiecare dintre noi are chemarea ieşirii 
în for, dar a-ţi acoperi ochii şi a-ţi astupa urechile la 
tot ce te-nconjoară nu e o probă de demnitate, după 
cum nu e nici pretinsa echidistanţă (moralmente şi 
intelectualmente imposibilă) între dreptate şi 
nedreptate, între bine şi rău, între adevăr şi 
minciună...”

Criticul şi-a exprimat de nenumărate ori opţiunile 
riscând a fi considerat „înregimentat” dreptei politice, 
dar acest lucru l-a făcut în numele conştiinţei sale de 
scriitor, de om al cetăţii. De aici convingerea că 
scriitorul trebuie să se implice în cauze publice, fiind 
dator cetăţii cu o atitudine consecvent-morală: 
„Scriitorul ce-şi respectă vocaţia nu trebuie să fie un 
monstru egoist, reducţionist, ci un eu generos, 
integrator, deschis problemelor cetăţii de care depinde, 

Gheorghe Grigurcu:
„OPINII ÎN GENERE INCONFORTABILE” (Editura „Grinta”, Cluj-Napoca, 2007)

la urma urmei, propriul său statut.” (p.55)
Problema e că, sub acelaşi steag al conştiinţei 

scriitoriceşti, există o diversitate de voci, idei, 
opţiuni....

Nesocotirea intelectualilor de către clasa politică 
conduce la dezorientare, la degringoladă, la 
„şubrezenia valorilor”, la dizarmonia diabolică – 
„Vidul de intelectualitate produce haos”.

Miticismul a găsit teren fertil şi în politică, unde 
roiesc tot felul de paraziţi, rechini şi impostori, 
profitori ai naivităţii şi ignoranţei. Coriolan 
Drăgănescu „ne dă lecţii”, scrie dl Grigurcu, cu atât e 
mai de incriminat intelectualul ipocrit, în cârdăşie cu 
activismul ideologic. Impostura este o mare 
escrocherie, alimentată de politicianismul gregar şi 
grobian. E destul să deschidem presa sau televizorul, 
şi-i avem în carne şi oase pe protagoniştii vremurilor 
noi…

Criticul scrie despre „Basmul stângii”, ca fiind o 
uriaşă şi tragică „fraudă istorică”, tocmai pentru că a 
confiscat, la modul utopic, un ideal, ca pe „un viitor 
care se amînă mereu”. (p. 61)

Foarte sensibil la tot ceea ce se petrece în lumea 
literară, dl Grigurcu se simte dator a-şi exprima opinia. 
Bunăoară, criticul nu crede în ideea de „canon”, 
lansată de Harold Bloom (Canonul occidental, 1994), 
teoretică şi oţioasă, ci în ideea de „revizuire” critică, 
constructivă şi înnoitoare. Nici faţă de teoretizările 
asupra postmodernismului nu are o părere prea bună, 
tocmai pentru că, identificându-se valoarea cu acesta, 
îi „depunctăm” pe modernişti. Problema „canon 
modernist” versus „canon postmodernist” este falsă, 
la fel, lipsită de fundament şi pierdută în teoretizări 
sterile şi alienante, orice conceptualizare cu ifose de 
preeminentă estetizare. Miticismul „are minte puţină”, 
are mîncărime teoretică, are neastîmpăr academizant 
şi „ambetare” ridicolă de agora... 

Iată, bunăoară, într-o redactare plină de ironie şi 
sarcasm, mitologia provincială a miticilor: 
„Provincialul cultural se înscrie în sfera unui 
caragialism extrem de bine conservat. Miticii 
semidocţi şi logoreici, care perorează ţanţoş pe toate 
temele, ţes intrigi, se bat cu pumnul în piept şi bârfesc 
cât încap, nu s-au schimbat de un veac şi mai bine, 
reeditaţi în exemplare aproape identice. În chip 
carateristic ei «simt enorm şi văd monstruos». 
«Mântuirea» lor sacrilegă e nesocotirea şmecheră a 
realului, visul impur, balcanic. Miticii întrupează o 
mitologie decăzută, cu toate acestea o mitologie, 
deoarece, după cum socotea M. Eliade, toate 

împrejurările semnificative ale vieţii au nevoie de o 
transpunere în mitologie. Mitică e, inclusiv prin 
numele său, purtătorul unui mit caricatural. Cum s-ar 
zice, azi, al unui antimit.” Iar solul „arid, nul 
moralmente al Provinciei (!), e foarte prielnic 
pseudomiturilor…” (D’ale provinciei)

Multe şi interesante sunt temele şi ideile din 
„Opinii în genere inconfortabile”, dar acestea, pentru 
cine l-a citit pe dl. Grigurcu, sunt întrutotul fireşti, 
normale, chiar, ierte-ni-se impresia, déja vu. Reapar 
siluetele unor vechi scriitori, negaţi cu consecvenţă 
sub aspect valoric sau incriminaţi pentru o anume 
atitudine morală şi civică. De asemenea, permanent 
criticul simte nevoia de a se explica, de vreme ce 
constată că ideile şi impresiile critice i-au fost 
truncheate, răstălmăcite, denaturate (e cazul contestării 
unei atitudini pe care au avut-o unii scriitori înainte de 
1989, nu a negării unor nume precum Sadoveanu, 
Arghezi, Vianu, Nichita Stănescu, Marin Preda 
ş.a.m.d.).

În „Brâncuşi dichisit” (publicat şi de „Portal-
Măiastra”, nr. 1/2007), se pronunţă cu sarcasm asupra 
„operei de amenajare şi punere în valoare” a 
Ansamblului sculptural brâncuşian de la Târgu-Jiu (un 
adevărat scandal, asupra căruia încă din primul număr 
al revistei noastre am deschis o anchetă, solicitând 
părerea brâncuşiologilor români). O afacere cu iz 
politic care a adus atingere capodoperelor brâncuşiene 
şi-a stârnit dezavuarea din partea opiniei publice, a 
criticii de specialitate, a turiştilor de pretutindeni (pe 
acest subiect au curs râuri de cerneală şi s-au deschis 
procese penale, despre care, iată, la ora de faţă, nimeni 
nu mai ştie nimic!). Şi chestiunea „amenajării” încă 
nu este încheiată nici până azi!

Cetăţean de onoare al municipiului Tg.-Jiu, dl Gh. 
Grigurcu scrie cuvinte grele, pline de indignare şi 
revoltă chiar, pe motivul că nu i s-au inţeles bunele 
intenţii, punând în circulaţie revista de cultură 
„Columna”, care a fost, scrie fostul diriguitor, „cea 
dintâi publicaţie cu ecou naţional de pe acest meleag, 
graţie colaboratorilor prestigioşi din ţară şi străinătate” 
(Las’, maestre, că a venit la timp „Portal-Măiastra”, să 
pună lucrurile în ordine – sic!).

În cele şapte interviuri, grupate în secţia finală a 
cărţii, criticul realizează un „tur de forţă” al 
personalităţii sale, al conştiinţei scriitoriceşti faţă în 
faţă cu viaţa cotidiană şi imperativele ei, cu viaţa 
culturală şi politică, cu semenii şi propria-i existenţă.

Regretând că la ora actuală „e mai liberal 
comentariul politic” decât cel închinat literaturii, dl 
Grigurcu mărturiseşte că, respingând „cotiturile” bine 
remunerate, a preferat să rămână el însuşi. Se declară 
„un daltonist mintal – care nu distinge marginea de 
centru”. Disconfortul existenţial al „exilatului” din 
Amarul Târg e, mai înainte de toate, de natură 
intelectuală şi psiho-mentală.

Desigur, produs al elitelor, arta are un sânge 
albastru, de aici refuzul „populismului” şi al oricărui 
soi de „angrenare în mecanismele categoriale”. 
Oricum, dincolo de criteriul sindicalist, fiecare scriitor 
e un „unicat”, însuşi dl Grigurcu – suntem siguri de 
asta – este un albastru „fenomen” irepetabil. Domnia 
sa nu se vrea un „model” (nu crede în „mode” şi 
„modele”), ci poate „un stimul” pentru tinerii care vor 
să se menţină pe cursul unor crezuri şi al unei 
chemări.

Cronica literară
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Critica şi istoria literară 
înregistrează, în ultimul 
deceniu ,  cont r ibu ţ i i 
valoroase privind viaţa şi 
opera lui Lucian Blaga, de 
la exegeze şi interpretări 
hermeneutice demne de  
toată lauda la clarificări şi 
reaşezări istoriografice 
m e n i t e  a  r e s t i t u i 
personalitatea celui pe care 

C. Noica îl considera, în comparaţie cu Eminescu 
pentru veacul său, spiritul tutelar şi reprezentativ 
al secolului al XX-lea în cultura românească.

Între lucrările din această categorie, recenta 
apariţie editorială semnată de universitarul clujean 
Mircea Popa, Lucian Blaga şi contemporanii săi, 
se constituie ca un reper în domeniu, prin bogăţia 
informaţiei istoriografice şi justa interpretare a 
datelor.

Criticul şi istoricul literar Mircea Popa s-a 
dovedit, de-a lungul unei bogate liste bibliografice, 
un spirit riguros şi prob, cercetător sagace al 
fenomenelor culturale investigate, care nu 
zăboveşte în pagina scrisă asupra unor aspecte 
deja cunoscute, ci surprinde prin adaosul de 
informaţii din varii surse bibliografice. Interogând, 
aşadar, un bogat fond arhivistic în ceea ce-l 
priveşte pe Lucian Blaga, cercetătorul urmăreşte 
relaţiile acestuia cu o parte din contemporanii săi, 
îndeosebi cu aceia care au jucat un rol important 
în devenirea sa cultural-artistică, dar şi cu unii 
care l-au înţeles şi sprijinit la timp, facilitându-i 
accesul pe cărările unui destin de excepţie.

De la momentul pregătitor al editării Poemelor 
luminii, în care rolul lui Sextil Puşcariu se 
dovedeşte deopotrivă inaugural şi vizionar, la 
relaţia cu Ion Breazu („adevăratul Eckermann”), 
D.D.Roşca, Basil Munteanu, Nichifor Crainic, de 
la prietenia cu Hugo Marti, prietenul elveţian, la 
relaţia amicală cu diplomaţii Vasile [Stoica] 
„Gură de aur” şi Raoul Bossy1, de la celebra 
tabletă pamfletară din 1943 la adresa lui C. 
Rădulescu-Motru, Săpunul filosofic, - care a 
stârnit indignarea confraţilor academicieni, - la 
„indezirabilul” cercetător de la Centrul din Cluj al 
Academiei R.P.R., de la relaţiile cu colegii săi 
maghiari” (Jakabffy Elemér, Kádár Imre, Franyó 
Zoltán, Keresztury Sándor, Szemlér Ferenc, Bárd 
Oszkár, Kiss Jenö, Mikkai Laszlo ş.a.) la aceea de 
simpatetică rezonanţă cu „artiştii vremii sale” (C. 
Brâncuşi, Romus Ladea, Pericle Capidan, 
Demian, Pascu, Aurel Ciupe, Catul Bogdan, 
Veturia O. Ghibu, Lucia Vlad, ş.a.), - toate aceste 
aspecte sunt cercetate cu o deosebită onestitate şi 
probitate profesională, cu mare claritate în 
marginea unei rigori de ţinută academică, într-o 
cursivă redactare în care judecata de valoare, 
schiţa caracterială şi portretistică, ipoteza de lucru 
şi acea eseistică de tip argumentativ conferă 
studiilor respective un deosebit contur 
documentaristic, temeinice deschideri şi noi 
posibilităţi de abordare întru o mai bună şi 
nuanţată înţelegere a vieţii şi operei marelui 
scriitor, filosof, diplomat şi profesor L. Blaga, 

Mircea Popa
„LUCIAN BLAGA ŞI CONTEMPORANII SĂI”

 (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007)

spiritul stihial şi transcendent al Transilvaniei, a 
cărui Operă este de o acută reflecţie şi complexă 
modernitate.

Alcătuit din studii publicate, în mare parte, 
de-a lungul ultimului deceniu, în diferite periodice 
din ţară („Tribuna”, „Astra”, „Steaua”, 
„Manuscriptum”, „Puntea UDMR”, „Paşii 
Profetului”, „Portal-Maiastra” ş.a. ) sau chiar ca 
prefeţe ori în unele culegeri de studii şi comunicări 
(„Meridian Blaga” / 2000-2006, „Tibiscum”, 
„Porto Franco Galaţi”), am putea spune că Lucian 
Blaga şi contemporanii săi este o lucrare 
elaborată în timp, în mod temeinic aşadar, iar 
ideea structurării ei într-un volum de sine stătător 
a venit de la sine.

Întrucât pentru cunoscătorii vieţii şi operei lui 
Lucian Blaga subiectele abordate sunt, în linii 
generale, cunoscute – , desigur, mai puţin noua 
perspectivă documentară de acum -, nu vom 
detalia, aici, aceste aspecte, lăsând cititorului 
plăcerea de a descoperi şi savura întregul 
spectacol documentaristic şi de idei, îmbogăţindu-
şi informaţia şi nuanţându-şi înţelegerea unor 
ipostaze din biografia eseistului, publicistului, 
diplomatului, universitarului şi academicianului 
Lucian Blaga. 

Ceea ce, însă, vrem să relevăm, în mod 
deosebit, este acea rigoare informaţională 
plurivalentă şi pluriperspectivistică, prin care 
autorul ştie să se facă accesibil şi plăcut chiar 
unui public mai larg, înaintând pe o logică 
implacabilă a argumentaţiei, ceea ce-l recomandă 
pe autorul clujean drept un maestru al 
domeniului.

Onorând, în mai multe rânduri, şi paginile 
revistei noastre, criticul şi istoricul literar Mircea 
Popa (el însuşi diriguitorul revistei clujene de 
cultură „Oraşul” împreună cu binecunoscutul 
brâncuşiolog Constantin Zărnescu) a fost 
dintotdeauna un pasionat cercetător şi hermeneut 
al fenomenului Blaga. I-am admirat şi noi largul 

orizont cultural şi ţinuta academică în atâtea 
împrejurări, la Cluj, la Sibiu, chiar la Alba Iulia, 
în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian 
Blaga”, unde a moderat, în câteva rânduri, 
interesante sesiuni de comunicări şi lansări de 
carte.

Neistovit cercetător de izvoare arhivistice, 
publice şi private, dând la iveală, comparând şi 
colaţionând texte, deschizând noi perspective şi 
ipoteze în abordarea operei şi în înţelegerea 
nuanţată a personalităţii marelui nostru scriitor, dl 
Mircea Popa face, prin lucrarea Lucian Blaga şi 
contemporanii săi, dovada unei înţelegeri 
profunde, complexe şi multiperspectiviste a ceea 
ce îndeobşte numin „fenomenul” şi „eonul 
cultural Blaga”, în perspectiva spiritualităţii şi 
universalităţii creatoare.

1 La 28 decembrie 1921, Lucian Blaga solicita, 
printr-o scrisoare adresată ministrului Gheorghe 
Derussi din Ministerul Afacerilor Externe, postul 
de cancelar la Consulatul României din Paris, 
motivând că venirea „în contact cu Occidentul” 
va fi stimulativă, structurantă şi binefăcătoare 
operei sale. La aceeaşi dată, G. Derussi dă o 
rezoluţie favorabilă:  "Recomand călduros 
numirea (..), mai ales că la Paris nu avem, încă, 
un ardelean". Pentru această numire a lui Lucian 
Blaga la Consulatul din Paris, a intervenit 
personal  Alexandru Vaida Voievod (1872-1850), 
la premierul Ion I. Brătianu (1864-1927), prin 
Raportul nr. 863. 

La 5 ianuarie 1922, G. Derussi comunică 
Regelui Ferdinand (1914-1927) că există un post 
liber de cancelar în cadrul M.A.E., drept care îl 
propune pe Lucian Blaga pentru investirea în 
funcţie. Prin decret regal, L. Blaga este numit 
cancelar, începând cu 1 ianuarie 1922, conform 
Decretului nr. 76/5 ianuarie 1922. I se comunică 
la Cluj numirea pe post, fiind invitat la Bucureşti 
să depună jurământul şi să-şi ia în primire 
atribuţiile încredinţate. 

La 16 ianuarie 1922, Blaga comunică de la 
Cluj că este bolnav şi nu se poate deplasa, situaţie 
în care solicitase un concediu medical până la 15 
aprilie 1922 (adeverinţa medicală este semnată de 
dr. Constantin Stanca, şeful Clinicii de Obstetrică-
Ginecologie din Cluj, rezultând din aceasta că, 
fiind răpus de o „gripă îndelungată”, suferea de 
„anemie”…). După perioada de concediu medical, 
la 28 martie 1922, Blaga se adresează ministrului 
de externe I.G.Duca (1879-1933), cerând să fie 
disponibilizat „fără plata de salariu” de la 1 aprilie 
1922, motivând că are în desfăşurare câteva 
proiecte literare ce trebuiau finalizate fără 
întârziere. În acest sens, prin raportul cu nr. 
14.821 / 4 aprilie 1922, I.G Duca propune 
Suveranului disponibilizarea lui Blaga. Regele a 
semnat decretul eliberarii din functie a lui Blaga 
la 7 aprilie 1922. Abia peste cinci ani, în 1927, 
poetul avea sa revină în cadrul MAE...(A se vedea 
documentarul semnat de Cătălin Fudulu, 
Cancelarul lucian Blaga, în „Ziarul Financiar” din 
4 mai 2007).

Notă documentară de: Z. Cârlugea
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Eseul Nichita Stănescu 
– un idol fals? al dlui Adrian 
Dinu Rachieru (Princeps 
Edit, Iaşi, 2006) – lansat şi 
la  edi ţ ia  trecută  a 
Festivalului Naţional „Tudor 
Arghezi”, Tg.-Jiu, mai 2007, 
- readuce în atenţie mai 
vechea discuţie privitoare la 
statutul estetic al operei lui 
N i c h i t a  S t ă n e s c u . 
Constituindu-se, încă din 

titlu, într-o netedă abordare polemică, eseul redeschide 
„dosarul Nichita”, autorul Operelor imperfecte fiind, 
de-a lungul vremii, atât „obiect” de cult, de admiraţie 
fără reţinere, cât şi protagonistul unor severe „revizuiri 
postdecembriste”, perioadă în care s-a produs „amurgul 
foştilor idoli” (Gh. Grigurcu).

„Fenomenul Nichita – subliniază A.D. Rachieru – 
este, indiscutabil, un caz de sociologie literară”, prin 
urmare, din acest unghi de vedere şi cu un instrumentar 
pe măsură, criticul încearcă a stabili valoarea celui 
apreciat drept „creator de limbaj” şi de „mitologie” 
poetică.

Cel mai greu nume din rândul contestatarilor este, 
desigur, al criticului Gheorghe Grigurcu, care se pronunţa 
tranşant: „Nichita e un idol fals” (Amurgul idolilor, Ed. 
Nemira, Buc., 1999). Erau incriminate „comerţul cu 
Puterea” al liderului şaizecist, carnavalul genializării şi 
„deficitatea de dramatism” – pe scurt zis, Nichita ar fi 
„profund contestabil în calitatea sa de mare poet”. 
Aşadar, nu harul de poet i se neagă, ci calitatea de mare 
poet, vizionar, genial, susţinându-se cu consecvenţă că 
am avea de a face cu un poet mediu. „«Fluierând» în 
biserica închinată mitului Nichita, dovedind 
consecvenţă”, dl Grigurcu nu ar fi făcut decât să tragă un 
semnal de alarmă în privinţa unei mistificări axiologice. 
Rezervaţi, s-au alăturat şi alţi confraţi, precum criticul 
Ion Pop (care consideră că Nichita a trăit în plină nevroză 
totalitară „la limita improvizaţiei”) sau Marin Sorescu 
care vedea în producţia comilitonului său o „uzină de 
versuri”, generând un „industrios epigonism”…

Dar între condeierii contestatari, numele impetuosului 
gazetar Cristian Tudor Popescu s-a impus ca un şoc 
neronian, noul justiţiar denunţând „mascarada lirică, 
înclinaţia spre poză şi labilitatea etică, versurile căznite 
şi prostituţia artistică la care s-ar fi dedat” (Adevărul 
literar şi artistic, nr. 707/9 martie 2004, p. 2). Gazetarul 
îşi argumenta funambulescul linşaj mediatic (Vasile 
Spiridon) cu probe/texte din lirica stănesciană, convins 
fiind că am avea de a face cu o „personalitate gonflabilă”, 
cu o charismă trucată. Depăşind „prejudecăţile 
estetizante” din aşa zisul „alai al nichitologilor” (sunt 
citaţi: Aurel Martin, Eugen Simion, Al. Condeeascu, 
Aurelian Titu Dumitrescu ş.a.), criticul Adrian Dinu 
Rachieru reface cu nerv polemic „dosarul” receptării 
critice, trecând de partea celor care au văzut în 
stănescianism o estetică reformatoare a liricii postbelice. 
Pe de altă parte, dl Adrian Dinu Rachieru constată 
„sinceritatea” şi „farmecul stilistic” al dlui Grigurcu, 
spirit lovinescian „adept declarat şi înfocat al 
revizuirilor”, îndoindu-se de aventura „revizionismului” 
consecvent: 

„În fond, intuitivul şi risipitorul Nichita (şi generaţia 
sa) au dreptul, într-un alt context, la o relectură; iar în 
literatură se manifestă, cum bine ştim, legea pendulului. 
Apoi, într-o lume tranzacţională, consecvenţa cu care 
Gheorghe Grigurcu îşi apără opiniile e de admirat. Ceea 
ce nu înseamnă că domnia-sa trebuie şi urmat, fără 
rezerve, în expediţiile belicoase iniţiate, lansând, cu 
aplomb şi farmec stilistic, propuneri de indiscutabilă 
sinceritate, iscate de o dispoziţie combativă care nu se 
împacă nicidecum cu imobilismul sau restauraţionismul. 
Lovinescian fundamentalist (Cr. Livescu), criticul e 
adeptul declarat şi înfocat al revizuirilor, voind a clătina 
ierarhiile antedecembriste şi observând că tema în 

Adrian Dinu Rachieru:
„NICHITA STĂNESCU – UN IDOL FALS?”

discuţie («o temă care frige») suportă o «bizară timorare» 
fiind chiar supusă «sabotajului». Aşa o fi? (…) Totuşi, dl 
Grigurcu – elegant spus – exagerează. Nu-i putem ignora 
ori minimaliza pe cei care au dat tonul, chiar dacă e 
vorba de o gesticulaţie largă, emfatică şi un şir de 
abdicări morale. Nu putem scrie istoria literară a unei 
epoci operând cu criterii etice. Mai  mult, odată cu 
scurgerea anilor, biograficul se estompează şi faptele 
incriminate scad în importanţă, cei în discuţie 
legitimându-se prin operă (dacă există!). Şi, indiscutabil, 
ea există în cazul unor Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Ion Gheorghe, Ioan Alexandru, Adrian Păunescu ş.a., 
scriitori pe care dl Grigurcu îi judecă cu inclemenţă, sub 
unghiul moralităţii, refuzându-le cărţile. Şi invocând 
supradimensionarea şaizeciştilor.”

Citatul de mai sus ne clarifică asupra opţiunilor 
valorice ale autorului, cu toate că „în principiu, criticul 
are dreptate”, redefinirea ierarhiilor fiind, desigur, un 
proces necesar, primenitor, inevitabil, higienic, mai ales 
pentru astfel de scriitori care au cunoscut o „clasicizare 

precoce”. Însă, una este reevaluarea estetică în ansamblu 
a poetului în discuţie, crede dl Rachieru, şi alta „furia 
revizionistă”, obsesivă şi total demistificantă pe care a 
generat-o acest „pionier” al negării poetului cu sânge 
slav… Deşi dl Grigurcu „dă asigurări la tot pasul că nu 
se ocupă de «demolări», este limpede că revizuirile asta 
presupun”, scrie neted dl Rachieru, mărturisindu-ne încă 
o dată convingerea estetică şi resorturile demersului 
polemic:

„Personal credeam în continuitate, dorim evoluţia 
organică şi mai puţin fracturile revoluţionare. Evident, 
vom fi alături de dl Grigurcu recunoscând, când e cazul, 
fertilitatea negaţiei; dar dacă acceptăm «ventilarea 
mitului» se cuvine să avem grijă pentru nuanţe (…). 
Asumându-ne Istoria, ne apropiem toate valorile ei (chiar 
cele dezagreabile politic)…”

Aşadar, primim revizuirea, dar ierarhiile să rămână 
intacte!? Criticul rămâne la ideea mai generală că 
„revoluţia stănesciană a marcat o mutaţie a viziunii 
poetice”, militând pentru o „admiraţie lucidă” faţă de 
„cel care a trăit ca un om liber în corsetul totalitar”, ceea 
ce nu înseamnă deloc o iluzie a criticii postbelice (de 
fapt, contextul în care s-a ivit generaţia lui Nichita „era 
ventilat de iluzia liberalizării”). Mai mult chiar, autorul 
celor 11 Elegii este văzut „în zarea transmodernismului” 
(cum ar zice Theodor Codreanu de la Huşi, v. pp. 41-80), 
un concept aproximativ şi pe cât de generos pe atât de 

vag. Sunt cercetate apoi, din perspectiva criticii 
sociologice, relaţiile poetului român cu poezia sârbă, în 
special legătura acestuia cu Adam Puslojic („contactând 
o afecţiune fără leac”) şi confraţii „de colindă” 
belgrădeană: Srba Igniatovici, Petre Stoica, Anghel 
Dumbrăveanu…

Că Nichita a constituit pentru poezia sârbă, în special 
pentru Adam, un inegalabil reper şi un model de solidară 
fervoare, acest lucru l-am auzit deseori din gura marelui 
poet din Serbia de Răsărit, prezent şi la Târgu-Jiu în mai 
multe rânduri şi vorbind cu pathos şi religiozitate despre 
relaţia lui cu Nichita: „Cu Nichita în noi, zice Adam, 
suntem mai aproape de veşnicie”. Dar cu Nichita în 
sânge, nici Adam nu mai este un poet străin… Membru 
de onoare al Academiei Române şi fondator-diriguitor al 
Frăţiei Sârbo-Române, Adam însuşi este un „pod 
cultural” între două naţii…

Geniul lui Nichita se bucură de preţuire şi dincolo de 
Prut, în Basarabia, poetul însuşi declarându-se 
„basarabean” şi contând pe amici de nădejde (Grigore 
Vieru, Mihai Cimpoi…), recunoscându-i-se şi aici stilul, 
limbajul şi „modelul liric” ce-l întruchipa (foarte 
interesantă convorbirea cu Mihai Cimpoi, de la Chişinău, 
din 25 septembrie 1976, preluată de Manuscriptum, 
1-4/1992, în care Nichita mărturiseşte că „Am venit de 
acasă acasă.”)

Al cincilea capitol, Nichita Stănescu şi «Dreptul la 
Timp», lansează, într-o „judecată sociologică”, 
convingerea că „un astfel de mit supravieţuieşte într-o 
epocă a demitizărilor frenetice, a consumerismului feroce 
(inventând nevoi artificiale), a tranzienţei galopante)”. 
Departe de a fi „un idol fals”, Nichita ar exprima mai 
întâi de toate o „originalitate misterioasă” (N. 
Manolescu), impunând o „poetică”: „Paradigma 
nichitiană rămâne însă o formulă modelizantă, fecundând 
producţia multor emuli şi imitatori, îngroşând rândurile 
unui impresionant pluton liric”… Nu Puterea, - scrie 
Adrian Dinu Rachieru reluându-l pe Vasile Spiridon, - a 
instituit mitul Nichita, ci acele mecanisme ale vieţii 
literare prin care solidarizarea şaizeciştilor a dus la 
„clasamente încă valabile”. Nichita Stănescu a devenit 
„o instituţie publică”, prin care s-au perindat tot soiul de 
scriitori şi veleitari, poetul însuşi manifestând un spirit 
deschis, de amicalitate histrionică.

Reacţia „postmodernistă” împotriva „bătrânilor 
şaizecişti” (caracteristică „inchizitorilor de modă nouă”) 
ar fi o înverşunare revizionistă, o exacerbare a 
fenomenului de discontinuitate culturală. Concluzia 
eseului reia, de fapt, aserţiunile din primele pagini ale 
eseului:

„Bineînţeles, rediscutarea tablei valorilor e un proces 
igienic, necesar pentru un sănătos metabolism cultural. 
În consecinţă, nici Nichita Stănescu nu e intangibil, nu 
poate fi un caz definitiv clasat. Dar cel care a produs în 
lirica noastra «o revoluţie comparabilă cu cea 
eminesciană» (cf. Geo Vasile) ar putea fi detronat fiindcă 
nu satisface pretenţiile de model civic, cum cer 
zgomotoşii contestatari (unii, scriitori de fundal)? […] 
Suntem convinşi că lirica sa, inegală valoric (cum 
altfel?), trecând testul primenirii generaţiilor, va străluci 
şi în zarea transmodernismului ce va să vină.”

Nu ne declarăm aici de o parte sau de alta a baricadei 
ridicate în numele stănescianismului, însă, dincolo de 
acest dosar de sociologie literară, era de aşteptat şi o 
evaluare axiologică a scriitorului în discuţie, măcar un 
capitol din care cititorul să poată rămâne convins de 
spiritul înnoitor al acestei poezii, de statutul de lider 
şaizecist al poetului. Dosarul de critică sociologică 
alcătuit de dl Adrian Dinu Rachieru este, în linii generale, 
corect. Mai rămâne o persuasivă exegeză estetică a 
operei, acea evaluare critică de amănunt, din care să 
rezulte statura în durată a poetului, specificitatea şi 
diferenţierea pe care timpul le augmentează, le 
temperează sau le domoleşte…

Zenovie CÂRLUGEA
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 Dezinvolt, franc, eruptiv, tânărul Emilian Galaicu-
Păun se delimita acum două decenii de poezia basarabeană 
curentă, manifestându-se spectaculos ca poet de ruptură, 
neliniştit, singular, provocator. Într-un eseu incitant, Poezia 
de după poezie, autoreprezentându-se drept „alchimist 
postmodern”, el intra impetuos în miezul dezbaterilor, 
reclamând resubstanţializarea conceptului de poezie, în 
funcţie de orientările în curs. „Ar fi o mare greşeală să se 
creadă că achiziţiile poeziei de după poezie – conştiinţa 
parodică a textului, conştiinţa ironică a realului, asumarea 
corporalităţii umane, asumarea culturală a civilizaţiei 
postindustriale, însuşirea formelor panlingvistice şi 
transliterare ale neoavangardismului Europei anilor '60-70', 
luciditatea elaborării textuale, enciclopedismul, eclectismul, 
conştiinţa critică, antimimetismul, democratizarea 
discursului, ludicul, textul (cu toate derivaţiile posibile, de 
la «pretext»,«context», «intertextualism», la «text», în 
«text»), «antropocentrismul nemărginit», retorica beat, 
psiheismul etc. – nu i-au costat nimic pe autorii acesteia”.
 Se configurează aici, cvasi-analitic, însemnele şi 
fenomenologia postmodernismului, acesta încorporând şi 
dezvoltând tendinţe catalitice preexistente. Interesează, 
potrivit practicii generalizate, proiecţia în increat (miraj 
milenar!), saltul din relativ în absolut şi, concomitent, 
competiţia dintre centralismul antropologic şi elanul 
universalist. Opţiunea lui Emilian Galaicu-Păun e totală. 
Balansând între egotism şi non-Eu, el pare adesea un proroc 
în stare de gnoză, explorator printre antinomii, cu rarisime 
momente de calm interior: „Încotro?” / nici nu mă-ntreba, 
hai şi-om cânta mai bine / trenule, maşină mică, unde-l duci 
pe Ionică” (Subte-Rana strigătoare la cer). Limitei i se 
suprapune un expansionist semeţ: „liberi de a fi tot, ne-am 
smuls, ne-am despărţit / (…) liberi de a fi tot, rămâi – ne-
aduni / ultima indivizibilă constantă” (ultima indivizibilă 
celulă-a-noastră-marea).
 Într-o privinţă, postmodernul de la Chişinău e un 
bovaric, un imaginant, un oniric nutrindu-se cu iluzii, de 
unde diversitatea orizonturilor şi măştilor, elementele de 
coloratură şi note de ceremonial baroc. O cultură bine 
întreţinută îi înlesneşte trasee în filozofie, în miturile 
Heladei şi în mentalităţi extrem-orientale până la 
chinezescul Dao; spaţializantul se mişcă fictiv în planetar şi 
în cosmologie; trece, sigur de sine, de la texte biblice la 
Coran  ori la hinduism, participă la o misă neagră şi 
rătăceşte prin codrii de simboluri (vechile forêts de 
symboles din Correspondances – la Baudelaire). Îl întâlnim, 
asemenea lui Dante, pe „cărarea pierdută” – clamându-şi 
deruta: „yin – la stânga, yan – la dreapta” (şi m-oi duce 
(m-or duce)”… Interferenţele complementare dintre Yin şi 
Yang – menţionate în Cartea despre Dao şi putere – conferă 
sens cunoaşterii subiective, stimulând totodată ascensiunea 
spirituală. Un Dao al Pământului, ni se spune, tinde spre un 
Dao al Cerului. Pe de altă parte, nelinişti în modul unui 
Blaga, divulgate patetic, informează despre îndoieli, despre 
obsesii şi aşteptări; fie aventuri interioare, fie halucinaţii 
galactice, toate eşuează în mâhnire – Colajul cuprinde de 
toate.
 Poezia însăşi, miraj transverbal, e totuna cu 
frumoasa fără corp eminesciană; orice încercare de a pune 
în ecuaţie mirajul se sustrage, aşadar, convenţiilor verbale. 
Poeţii lucrează totuşi cu himere, obiectul imaginarului lor 
vizând nespusul ori nebănuitul:

gest alb: nefăcutul – juma nenăscut juma mort – gest 
răstoarnă călimara. cerneala vărsată se-ntinde pe pagină 
nu-şi află locul / îşi frânge genunchii la gură se-adună şi-n 
cele din urmă / se ridică-n picioare ca o statuie din lemn de 
eben cumpărată din Madagascar şi din care coboară 
manechinul naomi (…) poezia-i ca moartea în patul de 
nuntă 
şi naşterea-n patul de moarte!

 Pe marginea unui verset biblic, se profilează un 
chip de femeie in aeternum, motiv de interludiu erotic 
despre „cea-ce-n-are-făptură” (Eva-n tai). Complementar, 
în marea răs Tignire „ecuaţia trupului se confruntă cu 
prescripţiile sacrului. Sugestii melopeice din Mioriţa sunt 
caracteristice tonului idealizant din fiinţă-mpletită din 
coarde vocale.

EMILIAN GALAICU-PĂUN - „POEZIA DE DUPĂ POEZIE” 

 Frazarea frecvent supraîncărcată, accentuat 
cerebrală, gramatica textului bătând spre ermetic, grafisme 
personalizate (de genul „răsTignire” ori „subteRana”), 
inserţii din diverse limbi şi altele ca acestea – specific 
postmoderniste – acuză un anumit manierism. Prea mult 
imbroglio! Torente verbale – în notă neo-avangardistă!: 
„pururea abece-dor mă doare / singura mea formă, singura 
mea viaţă - / neputinţe pluricelulare / de părinte, carpen, 
lup, verdeaţă, / de iubită, de-al tău frate geamăn, / de cioban, 
mesie, ghilotină, / de vieru, mioriţă, geam în / spre europa, 
joseph K., de violină / de 1907 (o mie nouă sute şapte), / 
„unsprezece elegii”, de porc de câine / de-a-ncerca oricare 
altă moarte / dacă nu te strânge, dacă-ţi vine, / de lăuză, 

abator, icar, de vini / prea reale, fatumul înfrângerii” (numai 
trupu-i fermecat de vale-a plângerii). Discursul în sacade 
aminteşte de vorticismul poetic britanic – de la romanticul 
vortex, în franceză vertige, în română vârtej. Avem mărturia 
poetului că, între „tehnica poetică a reducerii / a decantării, 
a simplificării etc.” şi cea „a acumulării”, opţiunea sa merge 
spre a doua. Explicaţie: - „Prima riscă, in extemis, să fie un 
fel de ecuaţie model a scăderii, a doua a adunării… De fapt, 
m-ar interesa un fel de simbioză a acestor două tehnici, aş 
numi-o tehnica evantaiului: acumulezi maximum de imagini 
într-un spaţiu-membrană, pe care – a doua operaţie – la un 
moment dat – îl comprimi.” (Jurnal).
 Senzorialul Emilian Galaicu-Păun (un febricitant 
arzând în flăcări) e dublat de un cogitativ perceptiv şi 
reflexiv, vizionar cu gesturi teatrale, parodice, convins că 
totul a fost spus, şi refractar stagnării, el înţelege să 
construiască de unul singur, suveran, în postură de zeu 
modern. Îl tentează „referenţi cu rezonanţe transmundane”. 
Repere fizice ambientale şi pulsiuni interioare, reacţii la 
nivele contrastive se învălmăşesc: „Ies în oraş să fiu singur”. 
Vrea să priceapă „vorbirea gestuală a munţilor” (Gesturi). 
Între abisal şi transcendenţă, între moarte şi re-naştere, 
textul se construieşte din încrucişări ciudate. La Emilian 
Galaicu-Păun, abisul se numeşte hău; o Levitaţie deasupra 
hăului, prilej de reflecţie tragică, are consonanţe cu Infernul 
dantesc; acelaşi vers endecasilab:

„acolo strigătu-mi consumă spaţii 
vâscoase de angoase reci de frică
acolo-n ţara liniilor de forţă 
de unde-mi trag fiinţa unde hăul
                                se cască unde-apuc de spada goală
să las măcar o singură singură
amprentă digitală care strigă!”

 Acest strigăt deasupra hăului reia, analog, 
disperatul Schrei expresionist, ţipăt existenţial. Dar este 
Emilian Galaicu-Păun un tragic?, un iremediabil învins? 
Poziţia sa geometrică sfârşeşte într-o iluzorie distanţare 
spaţială, într-un dincolo vag (cunoscutul au delà al 
simboliştilor francezi); orizont fictiv de aşteptare, tărâm 
compensator, neutralizant. Trimiteri la „vechii greci”, la 
evanghelişti, la Spinoza la Nietzsche, la alţii converg tipic 
(expressis verbis) în ideea de „fervoare raţionalistă”. 
Reiterate ecouri biblice, insistenta prezenţă a morţii, 
sublimarea înalt-existenţială a clipei – toate – intră în 
paradigma Eului întrebător. Mişcării neliniştite în concretul 
imediat îi corespunde simetric nostalgia unei zarişti 
mântuitoare. Toate acestea au tangenţe cu simbolul Sisif al 
lui Camus, etalon al obstinaţiei împotriva destinului.

 În registru bonom-ironic se desfăşoară alegoria 
Cel bătut îl duce pe Cel nebătut (1994), în esenţă o parabolă, 
un scenariu cu aluzii la istoria recentă, dar şi o meditaţie 
sobră, în cheie filozofică, despre absurd. Se operează cu 
metafore simbolice; se formulează idei cu impact depresiv, 
general uman. Poetul, un Anton Pann modern, de o 
mobilitate mentală seducătoare, imprimă textului elevaţie şi 
ritm; adnotările la actualitate convin oricărui timp; Eul 
scrutător se priveşte în oglindă, iar acolo vede pe alţii: „eu 
sunt tu tu eşti eu: cine moare”, „eu sunt eu tu eşti tu: cine-
nvie?… eu sunt fratele meu cainbel: mai singur ca dânsul 
nu-i nimeni el este cu-n ochi de sânge-cu unul de foc-cel-
de-sânge-pe-ochiul-de-foc”. Altundeva, în Ch-ău (abreviere 
a toposului Chişinău) starea de recluziune sufocă: „Ch-ău 
oraş de întuneric / oraş ebonită (…) Ch-ău nimb negru”… 
Atitudinea polemică e motivată lateral: „Eu unul am scris 
poemul Ch-ău cu senzaţia că efectuez o operaţie de 
deratizare a urbei ca membru al unei echipe de deratizări” 
(Poezia de după poezie). Caracteristic galaichian în totul, 
poemul Vaca dezvăluie modul de reglare a textului care, 
deşi aparent ludic şi ramificat, devine un instrument 
identitar şi o eboşă filozofică. Întrebări de tipul „de ce-s?” 
şi „de ce-s?”, aluzii la precursori (Eminescu, Cehov), 
trimiteri la religii tibetane, la Evanghelia de la Ioan ori la 
nume deconspirate într-un post-scriptum (Paul Celan, Osip 
Mandelstam, Paul Goma şi alţii) – sunt nişte indicatori cu 
reverberaţii în abisalul poetului. Conotaţii repezi, în trombă, 
polisemantisme şi nuanţe doloriste vizează ambianţa de 
gulag multiform. Vaca „legată cu funia mu” e o emblemă; 
„trag aer de Gherla în piept – spaţiul nu e decât diafragma 
între timpul prezent şi trecut”. Vizionarul anunţă „un vers 
fără de capăt precum paralela / de 66'33  latitudine Nord 
înconjoară poemul de jur împrejur”.

 La treizeci şi cinci de ani, poetul nu pune temei 
atât pe literaritate cât pe aşezarea în sensurile originare ale 
cuvântului, pe absoluitatea cunoaşterii; în Yin Time (1999) 
procesul de iniţiere metafizică, de inserţie simpatetică 
dincolo de limbaj, într-o muzică exorcizantă, certifică 
excelenţa unui poet de mare inventivitate ideatică şi 
expresivă. Aventura lui e a unui vraci ştiutor şi tandru, prins 
între sub-realitate şi supra-realitate, şi tatonând cu 
perseverenţă adevărul doar bănuit. Scriitura e, în acest caz, 
viziune panicată, câmp de bătaie, demers grav şi patetic în 
care condiţia umană îşi caută arhetipul. Ajungi  la revelaţii 
nu numai prin mijlocirea normelor strict organizate, dar şi 
lăsându-te în voia iluminărilor din Mandala; – acesta e 
mesajul.
 Unui titlu desprins din Neculce – Carte nu ştiè, ce 
numai iscălitura învăţase de o făcè – îi urmează o micro-
lecţie de po(i)etică:

„într-o zi-l îngropam pe un confrate când am auzit nişte 
sunete
ca ale vocii / lui emil cioran din exerciţii de admiraţie:”
am suprimat

adjectivele: „să adânceşti săpătura-n cuvânt a rânjit 
profesorul de morfologie prin cumul gropar, cu un rând de 
hârleţe în plus decât cum / cere norma doar pentru ca sensu-
ngropat în cuvânt să rămână nepătruns de prostime şi ploi 
cât mai mult timp posibil dar tu ucenicul meu astăzi când 
duci la ureche cuvântul şi-l scuturi ca pe o cutie / de 
chibrituri tu câte-nţelesuri în liniştea lui de mormânt 
desluşeşti?”

 Se detaliază astfel metoda poetului, practicant al 
unui limbaj alert, dens, elaborat. La masa de scris, lucidul, 
raţionalistul, ludicul valorifică ingenios materialul lexical, 
deşi nu o dată textualistul se lasă dus de viitură. A gestiona 
cu aplomb resursele cuvântului potrivit, a depăşi pragmatic 
limitele şi canoanele, a opera cu filozofeme dar şi cu 
efuziuni controlate – nu e dat oricui. Virtuozitatea prozodică 
e a unui diable du style. Nu doar în literatura dintre Prut şi 
Nistru, ci în integralitatea poeziei româneşti de astăzi, 
autorul lui Yin Time e un creator de prim-plan, performant 
al unei lirici ideizate.

CONSTANTIN CIOPRAGA
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Romanul Genovevei Logan, FĂRĂ IDENTITATE, 
reeditare integrală a ediţiei cenzurate publicate înainte de 
1989,  constituie o sărbătoare a spiritului. În epoca dictaturii 
comuniste, teroarea psihică instituită, viza să ne transforme 
pe toţi în oameni fără identitate, într-o turmă de roboţi 
docili, care nu gândesc ci ascultă de ordine pentru a acţiona. 
Chiar Parcele erau obligate să brodeze acelaşi model al 
destinului pentru toţi cetăţenii din lagărul socialist. Dar iată 
că sufletul nu a putut fi împletit după acelaşi model simplist. 
Pierzându-şi speranţa, intelectualii au coborât în ei înşişi, 
căutând un subterfugiu efemer, cufundându-se într-o 
aventură a memoriei, prin care se întorc în timp la perioadele 
pure ale copilăriei şi adolescenţei, când toate  visele erau 
posibile.

Eroul cărţii, Mihai Nicodim, vrea să evadeze din 
cotidianul anost şi să se regăsească pe sine. Teritoriul 
miraculos al libertăţii conştiinţei este Falérul, localitate 
iluzorie ce pare marcată pe harta spiritului şi în care se 
poate ajunge dacă apuci un bilet concret de tren. El se află 
localizat într-o geografie mitică proprie şi ca în orice mit,  o 
jumătate din poveste se petrece în concret iar cealaltă în 
fantezie. Între cele două planuri, autoarea conduce cu mână 
sigură (uneori romantică) succesiunea momentelor epice.

În exordiu, suntem lăsaţi pradă ambiguităţii: “Iar 
hotărârea mea de a pleca la Falér nu e nici pe deoparte o 
încercare de a salt în visul peren. Un impuls e, şi-atât. Un 
recul în faţa timpului ireparabil. O fugă poate?”

Apoi, eroul e invitat de alţi intelectuali înfrânţi 
(congeneri) la un sediu magic, un fel de mandala a 
zadărniciei, în strada Povărniciei nr. 10, unde, sufrageria 
conacului era plină de o mulţime de ceasuri oprite ce par  o 
colecţie de arme ameninţătoare prin liniştea deplină (de rău 
augur): “De fapt, dacă mă gândesc bine, încep să constat că 
ceasurile acestea sunt tot un fel de arme.  Numai că efectul 
lor este invers. Nocivitatea lor constă tocmai în faptul că 
tac. Distrugerea cea mai cumplită, suprimarea definitivă 
este cea provocată de timp şi nu de dispariţia fizică. Graţie 
timpului, unii oameni încep să trăiască abia după ce fiziceşte 
au ieşit din circuitul materiei. Când timpul vorbeşte în 
numele lor (…)

Ceasul în faţa căruia mă opresc are o pendulă imensă, 
de bronz, atârnând aproape până jos, iar şirul de domni şi 
domniţe ieşiţi din cadran să anunţe ora mă privesc 
nedumeriţi, dezarmaţi parcă de răceala chipului meu. 
Aşteaptă desigur să anunţe ora. Iar această aşteptare se 
prelungeşte de veacuri. Nu, încă n-a sosit ora, îţi spui, 
privindu-i cum stau încremeniţi, încă nu e momentul.”

Clădirea, etajata verical, pare un axis mundi, mai ales că 
acoperişul este deschis spre Divinitatea care nu se implică 
în destinul muritorilor: “- Nu. Trăim, poate, pentru ca să ne 
întrebăm mereu pentru ce trăim. Dumnezeu, care a plecat 
demult dintre oameni, nu ne mai poate ajuta să aflăm acest 
lucru. Suntem martorii ultimelor zvârcoliri ale divinităţii în 
noi.”

Personajele încearcă să-l convingă pe Nicodim că 
Falérul este o himeră. Ele imaginează un joc interactiv în 
care fiecare trebuie să comenteze o poză în care un bărbat, 
întors cu spatele, priveşte un tren gata de plecare. 
Comentariile acoperă toate posibilităţile, de la intenţia 
plecării şi pănă la renunţare:““Nu există Falér, nici tu, cel 
din Falér. Există seriile noastre biologice programete prin 
codul genetic, trebuinţele noastre cotidiene şi enorme 
Falérul tău e o invenţie, un moft. Un pretext pentru a evada 
de lume…Şi în acea lume noi nu avem acces, pentru că nu 
avem amintiri de acolo, n-am intrat niciodată în ea, n-am 
plâns şi nu ne-am zdelit tălpile pe pietrele ei, pentru că ochii 
noştri nu s-au deschis sub cerul acela ci sub cel de aici, sub 
bolţile lui carbonizate, în care nu se mai aude decât ţipătul 
de moarte al spiritului.“

 Pentru erou, însă, la început, oraşul are o realitate 
incontestabilă, lumea esenţială la care trebuie să ajungă. Ca 
orice oraş de provincie, Falérul constituie un prilej de 
pierzanie:  “Falér…Nume duios şi binefăcător, ca o 
cataplasmă pe rană. Leagăn binecuvântat de genii, în care e 
bine să te naştii, e bine să vezi acolo întâi albastrul cerului, 
dar nu e bine să rămâi. Te-ai termina înainte de vreme, te-ai 
macera lent, în vaporii ratării sau ai alcoolului, spiritul 
comun ţi-ar tăia creanga de sub picioare înainte de a fi ajuns 
s-o apuci pe cea de deasupra capului, şi ai vegeta astfel, 
într-o lungă agonie, târându-ţi leşul pe străzile crepusculare, 

GENOVEVA LOGAN –
„FĂRĂ IDENTITATE”
(Ed. Junimea, Iaşi, 2007)

prin umbra zidurilor împovărate de legende, ori prin 
tavernele înţesate de sterilităţi funciare.”

Şi mai departe oraşul îşi pierde consistenţa 
metamorfozându-se în pură imaginaţie: “Falér… Refugiu 
imaginar pentru vizionarii, pentru proorocii absconşi, care 
tot mai cred că din pietrele tale va izbucni cândva flacăra 
albastră a întregii glorii străbune…”

Punctul culminant îl constituie sosirea trenului 
supraaglomerat spre Falér, întrucât fiecare din noi vrem să 
ajungem la noi înşine, dar la modul egoist, cinic: “Alerg 
de-a lungul trenului ca un întârziat la poarta cetăţii. Sângele 
îmi bubuie în urechi, şiroaie de gheaţă îmi inundă tot trupul 
şi nu mai aud în jur decât ţiuitul unei ameninţătoare linişti. 
Frica de a nu scăpa trenul, de a nu-mi pleca de sub nas, mă 
face să pierd şi puţinele şanse pe care probabil le am. Mă 
izbesc de oameni, răstorn bagaje, îmi cer scuze, explic, dar 
timpul galopează pe deasupra capului meu bombardându-
mi arterele. Nu pot ţine pasul cu el, trenul îmi pare un imens 
tanc blindat, pornit să-mi distrugă cel mai luminos edificiu 
al anilor mei solitari.

Şi nimeni nu mă vede în această goană nebună, nimeni 
nu-mi face un semn. În ferestre oamenii stau cu spatele, 
legaţi parcă printr-un jurământ să nu privească afară. Ei 
sunt sus, le convine, deluvii catastrofale pot veni în spatele 
lor. Dar eu, care sunt jos, care n-am pus încă piciorul pe-o 
treaptă?”

Deznodământul îl constituie întoarcerea în timp la epoca 
ingenuă a adolescenţei. Renunţând la Falér, Nicodim pare 
să ia, la întâmplare, primul tren, dar iată că acesta îl duce în 
trecut, acolo unde se regăseşte pe sine, pe malul mării 
sufletului său devenit acum nostalgic şi senin.  : “Iar pe 
orizontul nichelat, acolo unde un indefinibil abandon îmi 
îneca adineaori totul în ceaţă, încerc acum să disting 
proiecţiile de vis ale îndepărtatei mele adolescenţe.”

          *
Romanul Genovevei Logan ar putea avea drept motto 

versul eminescian : “pe mine, mie, redă-mă!” (Odă în metru 
antic). Este drama unei întregi generaţii, care şi-a trăit 
maturitatea în epoca dictaturii comuniste când libertăţile 
cetăţeneşti erau drastic îngrădite. Epoca aceea în care eram 
“fără identitate” aşa cum se întitulează cartea. Dar nu numai 
noi eram fără identitate ci şi clădirile, blocurile în formă de 
cutii cu chibrituri, între care te rătăceşti (cum păţeşte eroul 
plimbându-se în cerc cu autobuzul pe linia 33 neştiind unde 
să coboare), îmbrăcămintea, alimentele  (tacâmuri de pui) 
etc.

Romanul autoarei se desfăşoară pe două planuri: unul 
banal, cotidian şi unul cultural. Pendularea alegorică între 
cele două nivele constituie o sărbătoare a spiritului. 
Trimiterile culturale sunt totdeauna cu tâlc. Ni se spune că 
Falérul trăieşte în epoca lui Pericle, perioadă în care s-a 
inaugurat democraţia în Grecia Antică pe când la noi se 
instaura dictatura comunistă. 

Fantezia naraţiunii este bine strunită, condusă ferm şi 
subtil spre punctul culminant şi deznodământul neaşteptat. 
Pănă la urmă demersul constituie  o introspecţie. Psiho-
mentalul nostru a fost atît de alterat încât nu mai găsim 
salvarea nici măcar în noi înşine. Poate generaţiile 
viitoare…

În încheiere să cităm prezentarea pertinentă a Danei 
Dumitru de pe postcoperta cărţii: ““Alegoriile nu lipsesc 
dintr-o proză atât de puţin naturală. Mihai Nicodim, eroul 
din “Fără identitate”, îşi construieşte o iluzie din călătoria 
spre Falér – un oraş care pentru toţi ceilalţi este o metaforă, 
dar el se încăpăţânează să vadă în el o ieşire posibilă din 
disciplina aceasta a fiecărei zile. Invitat printr-un papirus 
agăţat de clanţa uşii într-o casă de pe strada Pojărniciei nr. 
10, nimereşte într-o mică societate de evadaţi ca şi el, 
oameni care, în virtutea unui joc al imaginaţiei, trăiesc, prin 
povestire, unii experienţele altora, pagini de fineţe despre 
iubiri ratate, nostalgii chinuitoare, aspiraţii intime spre 
autocunoaştere…

Falérul, ca un fel de cetate sfântă pentru suflete rătăcite, 
luminează permanent periplul eroului, fără a-i oferi 
izbăvirea.”” 

   Lucian GRUIA

CRINII ICONOSTASULUI

Crinii iconostasului
Au tresărit:
Lumina Lumii…

*
Din când în când
Apar şi semnele
Reveriei – Miracolul…

*
Ai aşezat covor de raze
În lacrimi
De Mărgăritar…

*
Sufletul – candela iubirii
Stare de veghe
În neguri…

*
Mângâietor 
A toate stelele
În suire rotindă…

*

În suflul naturii
Jertfelnica rouă
A lui Dumnezeu…

*
Amurgul, 
corolă purpurie
peste blânda Lumină…

*

Smirna candelei,
În cântări
Mistuie miresme de dor…

*
Fulguie speranţa,
Zâmbet de ceară
Picură-n amintiri….

*

Harul tău se cerne
Din zenit
Peste mănăstiri de lacrimi…

*
Pe un platou de fildeş,
Sufletul dalb
Cerne Lumina…

*
În dimineţi de cleştar,
Geana prelinge
Mărgăritare…

*
Amurgul mistuie-n
Vaporoase văpăi
Crinii dorului…

*
S-au zbătut îngerii
În poeme
Până la sângerare…

Mângâietoare
A toată Zarea,
Apoi a tot Pământul…

Zoe Elena Deju



Pag. 8  Portal ~ Măiastra - nr. 1(14)/2008

amicalitatea unor evocări de suflet (Ion Cornoiu, C. 
Şaban Făgeţel, D. Tomescu, C. Calotescu-Neicu, 
Jean Bărbulescu, col. Şerban Leoveanu ş.a.) 
constituie tot atâtea prilejuri de reflecţie asupra 
specificităţii spiritului oltean, capabil a exprima, de 
plano, geniul Olteniei.

Oltean el însuşi, trăind într-o lume în care 
pretutindeni a avut parte de un mărturisit disconfort 
existenţial, T. Arghezi a rămas cu sufletul în cadrele 

unei entităţi geo-spirituale, de la care se revendică, 
fără a trăi nicicând acel sentiment al dezrădăcinării 
care-i copleşea pe semănătorişti. Rezerva poetului faţă 
de acţiunea doctrinară a lui Nicolae Iorga era, aşadar, 
organică şi naturală, căci Arghezi, deşi nu uita de 
pământul de sub picioare, crea în perspectiva unei 
libertăţi de creaţie care-i asigura modernitatea, 
înţelegând în mod superior acel spirit al secolului 
(saeculum), invocat de E.Lovinescu în statuarea 
doctrinei moderniste. Cel care-l lăudase atât pe Dincă 
Schileru mergea, însă, înainte cu Brâncuşi, ca 
deschizător de drumuri în artă şi în reformularea 
limbajului poetic românesc. 

O a doua revoluţie de proporţii a limbajului poetic, 
după Eminescu, se petrecea în literatura română, iar 
această înnoire profundă şi de esenţă va purta pecetea 
geniului alutan.

*

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

E interesant de observat cum Arghezi, fără a idiliza 
ori menaja calităţi şi trăsături portretistice, reţine 
întotdeauna esenţialul. Condeierul dă un sens mai larg 
caracterologiei investigate, mergând adică la tipic şi 
reprezentativ.

Să urmărim, aşadar, câteva „portrete” în mişcare, dar 
şi reflecţia de adâncime şi definitorie a viziunii 
scriitoriceşti.

*

 Figura contemporană cea mai ilustră a Gorjului o 
întruchipa, de bună seamă, CONSTANTIN BRÂNCUŞI 
(1876-1957), mai tânăr doar cu câţiva ani, căruia Arghezi 
îi dedică, încă din 1914, în „Seara”, două tablete.

Dacă în prima se rezumă la enunţarea noutăţii 
fascinante a artei brâncuşiene, în spaţiul universalităţii 
creatoare, în cea de-a doua gazetarul încearcă o schiţă de 
portret biografic, dovedindu-se foarte caustic şi ironic la 
adresa platitudinilor şi impostorilor din epocă.

„Am revenit şi revenim mereu la Brâncuşi”, în mod 

Continuare din pag. 1 firesc, constată gazetarul, fascinat de operele în piatră şi 
bronz ale acestuia, descinzând „din regnul fantastic al 
imaginilor”. Muza adormită, contemplată în saloanele 
„Tinerimei artistice”, exprimă transparenţa unui „chip de 
aur vitrificat”. Artistul reţine „atât cât îi trebuie” din 
imaginea reală, spiritualizând mineralul – „confundă 
definitiv într-un punct materia cu ideea”. Opera lui 
Brâncuşi are o frumuseţe „particulară”, receptată 
deopotrivă de omul „primitiv” şi de cel „rafinat”. Estetica 
brâncuşiană nu e una de alcov, ci expresia unei percepţii 
ideatice a lumii şi vieţii:

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

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

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

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

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

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

„Ridicarea d-lui Filip Marin faţă de izgonirea lui 
Brâncuşi” pare să fie în „ordinea lucrurilor normale”, 
scrie indignat Arghezi, „stupiditatea având toate 
drepturile de primogenitură omenească”.1

Arghezi a dedicat mai multe tablete fenomenului 
artistic românesc, constatând de fiecare dată că valorile 
adevărate („nume mari şi necunoscute”) sunt puse în 
umbră de nonvalori, prin promovarea publică a unui gust 
estetic îndoielnic şi a unui incriminant protecţionism.

Ironizând artişti de teapa lui Spaethe, Pavelescu Dimo 
sau Iordănescu, Arghezi scrie: „S-a constituit un fel de 
2 „Seara”, an IV, nr. 1590, 23 iunie 1914, semnat T.A. şi în vol. 
Tablete de cronicar, apoi în SCRIERI, 29, pp.172-174, nota bibli. 
p. 447. Din vol.: Tudor Arghezi, Tablete de cronicar, ESPLA, 
1960, pp.279-281.

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

Sculptorii care trăiesc în România din venituri 
disproporţiate cu personalitatea lor, vin din străinătate, 
după studii proaste, neînsemnate. Ei au slujit ironia 
maeştrilor şi ca modele batjocurii colegilor. Şi toată 
distincţia lor a fost de ordinul destrăbălării. În străinătate, 
aceste nulităţi, dacă nu s-ar bucura de protecţia unui 
politician din patrie,  de-o bursă de la Stat, de-o subvenţie 
de aiurea, ar fi silit să muncească în fabrici, ca salaori.” 2

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

 „Cum îţi explici, de ce maeştrii picturii şi ai 
cioplirilor în piatră au, îndeobşte, ceea ce se numeşte 
caracter mai plin decât alţi meseriaşi ai intuiţiilor şi 

sugestiei materializate, mai lepădaţi de sine, mai străini 
de slugărnicie, mai generoşi, mai bravi şi mai rectilini? 
Poate că unde, împrumutându-se de la pământ, înnaintea 
intelectului deductiv, le munceşte braţul şi-i orientează 
căutătura plugului, de-a dreptul. Morga pedantă, afară de 
a criticilor de artă, aşa-numiţi şi a colecţionarilor, samsari 
(sper să nu fiu auzit), n-am întâlnit-o la nici unul din ei, 
nici la noi, nici la străini. Un Paciurea, un Brâncuşi, un 
Rodin, un Holder, un Cézanne n-au cunoscut 
alişverişul…”3

(Fragment din lucrarea „Tudor Arghezi şi spiritul 
Olteniei”, în curs de apariţie)

Z. CÂRLUGEA

Nota
1 Publicat iniţial în 1914, în „Seara”, an IV, nr. 1540, 3 mai 1914 . 

Reprodus în Scrieri, 29, pp. 165-167. Reprodus şi  în vol.: Tudor 
Arghezi, Tablete de cronicar, ESPLA, 1960, pp. 276-278.

3 Sculptura noastră, în „Seara”, IV, nr. 1202, 23 mai 1913, sem-
nat I.N.T., reprodus în Scrieri 29, pp. 110-111, nota bibl. p. 446.
4 „Pictorul Dărăscu”, în „Contemporanul”, nr. 39 (677), 2 
octombrie 1959, semnat Tudor Arghezi, şi în vol. Tablete de cro-
nicar, 1960, şi Scrieri, 29, p. 398, nota bibl. p. 452.
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civică ci din iubire - a rămas de atunci cea mai înaltă 
formă a existenţei umane”. „Dumnezeu este iubire”(Ioan 
4,8). Iisus Hristos, Dumnezeu şi Om arată lumii iubirea 
drept lege a existenţei, descoperind-o viu ca iubire divină 
întrupată suprem în experienţa tragic-sublimă a 
Golgotei.

Iar acest act revelator se înscrie nu doar într-un plan 
etic-filozofic: „E uşoară credinţa că prin precepte 
teoretice de morală, prin ştiinţă, oarecum, omul se face 
mai bun”, observă Eminescu. El gândeşte fundamental, 
din planul ontologic al fiinţei lumii bolnave. Cuvintele 
care urmează ating esenţa: „Iubirea, invocă poetul, este 
acel sâmbure de adevăr care dizolvă adânca dizarmonie 
şi asprimea luptei pentru existenţă ce bântuie natura 
întreagă”. Aici se dezvăluie într-adevăr viziunea lui 
unică, genială şi poziţia, curajul de a afirma iubirea într-o 
lume care se manifestă radical altfel. Glasul lui însă 
purcede din Duhul Adevărului etern.

După această extraordinară gândire în care poetul 
cugetă ca şi un adânc teolog ortodox, pentru că, în Apus, 
Jertfa Crucii era văzută doar ca o „satisfacţie” oferită de                 
Fiul - Părintelui ceresc pentru ofensa făcută de păcatul 
omului sau ca o „ispăşire” mai departe, el trece şi la 
aspectele practice, pedagogice, ale vieţii, pe care le 
întemeiază biografia Mântuitorului. „E uşoară credinţa, 
spune el, că prin precepte teoretice de morală, prin 
ştiinţă oarecum, omul se poate face mai bun: omul 
trebuie să aibă înaintea lui un om ca tip de perfecţiune 
după care să-şi manifeste caracterul şi faptele…”. „Or, 
creşterea lumii nouă se datoreşte prototipului omului 
moral, Iisus Hristos”. Evocând spiritul epocii, el mai 
arată: „Chiar dacă filosofeme 
materialiste” se situează „contra părţii 
dogmatice a Bibliei…caracterele se 
cresc sub influenţa biografiei lui 
Hristos”. Iar „misiunea şcoalelor” fără 
a omite „cultura minţii”, e totodată 
„creşterea caracterului”. De aici 
„importanţa biografiei lui Hristos 
pentru inimile unei omeniri veşnic 
renăscânde… Pentru a fi bun, pentru a 
se respecta unii pe alţii şi a-şi veni unul 
altuia în ajutor oamenii…au nevoie de 
religie”. Se înţelege, numai bunătatea 
naşte bunătate.

Dar să nu se piardă o clipă din 
vedere ca această viziune autentic 
salvatoare a lui Eminescu îşi are drept fundament 
armonia între „religie” şi „ştiinţele naturii”. Şi tocmai 
separarea ostilă a acestor două domenii şi valori ale 
condiţiei umane a produs suferinţe inimaginabile în 
istorie. Eminescu a văzut în ultima adâncime faptul 
răscumpărător, mântuitor al lui Hristos. El a văzut în 
„suferinţele de moarte ale dascălului şi modelului 
nostru, Iisus Hristos… sâmburul veşnicului adevăr 
semănat în lume de Nazarineanul răstignit”. A înţeles şi 
faptul că acte asemănătoare jertfei lui Hristos se cer „în 
momente excepţionale, de la eroi şi martiri”, dar fiecare 
compensând sacrificiul, aportul lor, „prin muncă”. Numai 
aşa, ne încredinţează el, „Domnul va petrece în  mijlocul 
nostru, precum adeseori cu bucurie a petrecut în mijlocul 
puternicilor şi religioşilor noştri străbuni”.

Dar pe cât ne este îngăduit să străbatem în adâncul de 
taină al sufletului său ni se iveşte întrebarea: a rămas, 
oare, Eminescu doar cu ochii la Cruce – la Cel răstignit? 
Era în  conştiinţa lui gândul că moartea e cuvântul cel 
din urmă? Din unele jocuri de idei şi cuvinte, prin unele 
poezii, aşa s-ar părea, dar numai la suprafaţa existenţei, 
nu în adânc. De aici, din ultima adâncime, dimpotrivă, 
strigătul sufletului lui e strigătul credinţei în Dumnezeu 
cel viu, şi în viaţă.

Un şoc, cu totul particular, inedit, îl provoacă poezia 
„Mortua est”. Începută ca o meditaţie încă din octombrie 
1866, e trimisă spre publicare din Viena la „Convorbiri 

Continuare din pag. 1 literare” în februarie 1871. Geneza ei cu fiecare strofă şi 
vers e ca un foc continuu, cu „troznituri de incendiu”, 
cum tâlcuieşte   G. Călinescu . Dar  finalul, asupra căruia 
să se fi străduit prim vreo exegeză autentică până acum, 
este de-a dreptul uluitor: „La ce?…Oare totul nu e 
nebunie? Au moartea ta, înger, de ce fu să fie ?/Au e sens 
în lume?…Tu chip zâmbitor / Trăit-ai anume ca astfel să 
mori?”

Dar mai ales: „De e sens într-asta, e’ntors şi ateu / 
Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu”.

Poate unii vor fi ispitiţi să concludă de aici că 
Eminescu are momente de slăbire  a credinţei, forme de 
ateism. Nimic mai infam n-ar fi la adresa lui decât o 
asemenea părere deşartă . Dimpotrivă, nu cred să se fi 
exprimat în literatura universală o sentinţă genială 
asemenea acesteia.

„De e sens într-asta, (în moarte,n.n.), e’ntors şi ateu” 
– deci: moartea e atee!

„Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu ” adică, de o 
limpezime fulgerătoare: Dumnezeu nu este semnatarul 
morţii.

Uimitor, de unde ţâşnea în geniul lui o asemenea 
viziune; nu din filozofiile lumii, ci numai din Sfânta 
Scriptură. Căci de unde chiar la unii teologi, de n-am 
pomeni decât pe un mare teolog al veacului K. Rahner 
(1904-1984), moartea apare firească, Dumnezeiasca 
Scriptură vorbeşte neîndoios: „Dumnezeu n-a făcut 
moartea şi nu se bucură de pieirea celor vii, El a zidit 
toate lucrurile spre viaţă” (Înţelepciunea lui Solomon, 
1,13-14). Şi numai prin neascultarea poruncii 
dumnezeieşti, prin gustarea „din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului” i  s-a atras atenţia lui Adam că „va 
muri”. (Fac. 2,17). Atunci, real „moartea este plata 

păcatului„ (Rom. 6,23). Iar Părintele 
ceresc a trimis pe Fiul Său în lume 
tocmai „ca să surpe prin moartea Sa pe 
Cel ce are stăpânirea morţii, adică pe 
diavolul” (Evr. 2,14). Moartea nu e 
deja Dumnezeu: moartea e atee, operă 
diabolică, distrusă de Hristos. Uimitor 
cum în acest duh revelat al Sfintei 
Scripuri cugetă Eminescu încă chiar 
din prima tinereţe.

Şi cum în acest duh va urmări 
înfrigurat şi totuşi scânteind, taina 
Crucii şi mormântului din care va ieşi 
biruitor Hristos. 

Într-o noapte de Înviere, aşa cum 
reiese din poezia cu acelaşi nume: „Învierea”, petrecând 
prin „zidurile înnegrite” ale Bisericii, urmărit de „spiritul 
rece al morţii”, el contemplă şi ascultă: „Un singur glas 
îngână cuvintele de miere / Închise în tratajul străvechii 
Evanghelii”. Şi apoi contemplă cum: „C’un muc în 
mâini moşneagul cu barba de zăpadă / Din cărţi cu file 
unse norodul îl învaţă / Că moartea e în luptă cu veşnica 
viaţă / Că de trei zile’nvinge cumplit muncidu-şi 
prada”.

Sufletul participă viu şi aude încă: „O muzică adâncă 
şi plină de blândeţe” care „Pătrunde tânguioasă 
puternicele bolţi”; iar gândul îi freamătă neliniştit 
murmurând: „Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colţ  
/ Căci a căzut – unde? în însuşi Izvorul de vieţe”. Dar 
„pieirea” – astfel spus moartea căzând în „izvorul de 
vieţe” nu va fi înghiţită de viaţă?…ca şi întunericul de 
lumină? El trăieşte această minune în noaptea pascală: 
„Douăsprezece ceasuri răsună… Miez de noapte… / De-
odată’n negre ziduri lumina dă năvală…”. „Un clocot 
lung de glasuri vui de bucurie, / Colo’n altar se uită şi 
preoţi, şi popor / Cum din mormânt răsare Christos 
mângâietor / iar inimile toate s-unesc în armonie. / 
Cântări de laude’ nălţăm / Noi Ţie Unuia. / Primindu-l 
cu psalmi şi cu ramuri. / Plecaţi-vă neamuri / Cântând 
Aleluia!” „Christos a înviat din morţi, / Cu cetele 
sfinte”.

Şi într-adevăr, în duhul adâncii ortodoxii, 

teologhiseşte: „Cu moartea pre moartea călcând-o, / 
Lumina ducând-o  / Celor din morminte!”

Gândirea umană din totdeauna a trebuit să răspundă 
la două teme fundamentale: a iubirii încununate cu 
sacrificiul şi a vieţii în lupta biruitoare asupra morţii. Noi 
l-am interogat în eseul nostru pe Eminescu asupra acestor 
teme şi i-am comunicat răspunsul. Suntem îndreptăţiţi să 
spunem prin răspunsul lui că el nu este numai „poetul 
nostru naţional”, ci că într-adevăr prin gândirea lui şi 
teologică atât de profundă, răspunde, odată mai mult, 
titlului acordat de „omul deplin al culturii româneşti”. 
Iar în viitoarele sinteze ale gândirii şi filozofiei creştine, 
chiar ale teologiei noastre, va trebui să se ţină seamă şi 
de el ca un adânc gânditor creştin ortodox. 

De altfel în cinstirea pe care trebuie să i-o acordăm 
nu trebuie uitat niciodată că el a văzut în Biserica 
Ortodoxă Română „Maica spirituală a neamului 
românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică 
a poporului”. A şi trăit ca un fiu devotat, drept credincios 
ei. ÎPS Arhiepiscop Bartolomeu Anania a descoperit pe 
paginile unui Moliftelnic de la Mânăstirea Neamţ 
înscrisul unui duhovnic de o adâncă semnificaţie privind 
adevăratul suflet al poetului. În noiembrie 1886, 
Eminescu se retrage la Mânăstirea Neamţ. Acolo s-a 
spovedit şi s-a împărtăşit, iar duhovnicul a înregistrat în 
cartea lui de slujbă o dorinţă şi rugămintea poetului, ca 
un testament anume: să fie îngropat pe malul mării, la 
umbra unei mânăstiri, de unde să audă chiar şi dincolo, 
de pe celălalt ţărm al existenţei: „Lumină lină”.

Poet al iubirii a fost… şi al luminii.

+Pr. prof. dr.
CONSTANTIN GALERIU

NB: Comunicare susţinută la manifestarea 
FILOCALIA, Tg.-Jiu, 1997.  
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Lirica lui Lucian Blaga exercită din primul 
moment o fascinaţie particulară şi durabilă. 
Această fascinaţie se explică prin mutiplele sale 
calităţi de prim ordin: ţinuta elevată a emoţiei 
induse, factura indisolubil sensibilă şi intelectuală 
a acestei emoţii, puterea magică de a investi 
poetic lucrurile, natura, universul, înaltul zbor 
spiritual purtând mereu "sus", "în pisc", "pe 
munţii din suflet", după cuvântul lui Rainer 
Maria Rilke, a cărui creaţie constituie unul din 
catalizatorii decisivi ai alchimiei poetice 
blagiene. 

Fascinaţia poemelor lui Blaga îşi trage 
obârşia de asemenea din intensul sentiment al 
luminii - principiu revelator şi axiologic enunţat 
încă din prima culegere de versuri - Poemele 
luminii, şi prezent apoi mai ales în partea a doua 
a creaţiei poetului adastând "cu floarea de foc 
în mâni" în pragul tainelor lumii. 

Dar o însuşire fundamentală care generează 
fascinaţia liricii blagiene o constituie larga şi 
constanta deschidere cosmică, poetul din 
Lancrăm fiind în acest sens cel mai apropiat de 
spaţiul nemărginit eminescian. Rezonanţa, 
lumea universală răzbat în fiecare poem, în 
fiecare idee poetică: 

"Stele curgând ne spală ţărânele ... A căzut în 
lume-o stea, mi -s arse mâinile de ea "; de 
asemenea, iradierea cosmică: "Vânt veşnic 
răsună prin cetini de zadă.... Purces-am în lume 
prin punţi de baladă" - urmate de plecarea 
infinită în necunoscut : 

În chip de nume de veacuri uitate 
poartă-o semnatură făpturile toate. 
Stane de piatră, jivine, cucută, 
poarta-o semnatură cu cheie pierdută. 
Iruperea în incomensurabilul spaţiu al tainei, 

care începe dincolo de măsurabilul cerc al 
perceptibilului - "Sporim nesfârşirea c-un cântec 
c-o taină", - precum şi schimbul sufletului nostru 
cu secretul suflet al lucrurilor, - rămân printre cele 
mai puternice elemente fascinatorii ale liricii 
blagiene: 

Umblăm prin câmp fără popas 
sub zodii prin târziul ceas. 
Hotare, veac, tărâm s-au şters, 
mai suntem noi şi-un univers. 
In felul acesta, cititorul află un spatiu de largă 

libertate, un zbor cu nelimitată descatuşare şi 
disponibilizare. Sufletul şi spiritul nostru se mişcă 
neîngrădit în azur şi abis, în creat şi increat - 
cuprins de extatică ontică sau de tulburătoare 
"tristeţe metafizică" : 

Purtăm fără lacrimi 
o boală în strune 
şi mergem de-a pururi 
spre soare apune. 
Ne cucereşte în poezia lui Blaga aspiraţia către 

comunicare şi armonizare universală, contopirea 
cu natura şi cu nezăritul abisal al elementelor şi al 
lucrurilor: 

În ceasul acela inalt, de-alchimie cerească
 silirăm luna şi alte câteva astre 
în jurul inimii noastre 

Spiritul hyperionic în lirica lui Lucian Blaga
să se-nvârtească. 
Nu este de mirare că dorul, acest impuls 

neistovit de dezmărginire a fiinţei şi de 
integralizare cosmică, "bate-n valea" unui mare 
număr de poeme ale autorului culegerii La curţile 

dorului, termen preluat dintr-o cunoscută doină.
În câteva cuvinte, viziunea cosmică, 

îngemănarea gândirii şi a sensibilităţii, aspiraţia 
către lumină şi absolut, spre osmoza afectivă cu 
natura, transferul mitic al omului şi al lumii - 
"Cătăm pământu / unde mitic să ne-a/cătuim " - 
iată regăsim în creaţia lui Blaga marile constante 
ale apriorismului românesc, ale albiei stilistice 
creatoare autohtone, pe care noi am definit-o 
"spirit hyperionic” (Spaţiul  poetic eminescian). 

Farmecul poemului blagian se datorează, de 
asemenea, în hotărâtoare măsură, unei trăsături 
orfice, suind de astă dată, din cea mai autentică 
autohtonie, şi anume, capacitatea de cântare. 
Această cantabilitate ţine nu numai de 
melodicitate, de subtilele unduiri fonemice- "Sub 
bolţile-adânci, mă omoară / pădurea cu tulnice 
multe" - cât mai ales de ampla pulsaţie a mişcărilor 
firii şi mlădierea inefabilă a mişcărilor sufleteşti, 
- de modularea acestora din urmă de către 
nostalgia începuturilor întru mai curata rezidire a 
lumii, de setea confundării universale, de 
armonizare afectivă cu restul lumii, de aspiraţia 
"destrămării în vânt" prin muzica întregii fiinţe, 
pentru ca acel care ascultă să capete "mai viu 
contur", să se împlinească mai sus de sine. Totul 
culminând cu transmutarea în cânt a materiei 
pentru sacralizarea ei, ecou al liricii rilkeene : 

Materia ce sfântă e 
dar numai cântec în ureche. 
Dar dacă Lucian Blaga a realizat una din cele 

mai reprezentative întruchipări ale spiritului 
hyperionic, în ce constă genul proxim al acestei 
matrici în lirica sa ? Ni se pare că unicitatea 

viziunii poetico-metafizice a autorului Mirabilei 
seminţe constă în îmbinarea originală  a celor trei 
M-uri blagiene : miticul, magicul, misteru1. 

Miticu/, expresie şi energie de transmutare a 
lumii în perenitatea poeticului - faptă esenţial 
mioritică şi esenţial  românească; magicu/ - pe de 
o parte, în sens de "prietenie cu 

toate minunile", cu toate splendorile firii, iar 
pe de altă parte, în înţelesul de mânuire vrăjită a 
verbului, descânt al cântului întru revelare 
metaforică a misterului, nemărginita rezervă a 
secretelor corespunderi dintre noi şi rest; 
corespunderi care fac inepuizabil universul, 
inepuizabil schimbul suflet-fire în dublu curent, 
inepuizabilă cunoaşterea prin transpoziţii de 
semnificaţii; de neistovit inefabilul - şi astfel, de 
nesecat şansa poeziei, şansa încântării. 

Creaţia lui Blaga a "lovit cu sunet de soartă în 
poarta" poeziei şi a deschis un drum nou ducând 
pe "nebănuite trepte" către crestele "poeziei 
gânditoare", cum a numit Haidegger o asemenea 
lirică. Creste irizate de către iluminarea 
hyperionică. 

Pentru a avea o imagine cât mai rotundă asupra 
poetului Lucian Blaga, lirica sa trebuie văzută, 
percepută şi în perspectiva creaţiei sale filozofice. 
Întreaga operă a lui Blaga este şi poezie şi 
filozofie. Sistemul sau metafizic nu este o 
structură scorţoasă eşafodând silogisme 
apodictice, de gheaţă, prezumţios definitive, ci 
este opera unei emoţii. Este o izvodire lirică, 
vibrantă în faţa misterului. Viziunile, conceptele 
- eonul dogmatic, cunoaşterea luciferică, 
diferenţialele divine, frâna transcendentală, 
categoriile abisale etc, posedă un adevăr al 
uimirii - începutul oricărei filozofii - al fiorului 
cosmic. Din acest motiv, filozofia blagiană se 
bucură de o şansă ce-i apaţine: ea are darul nu 
numai să convingă - ceea ce este oricând 
discutabil în materie de "sistem" de gândire - dar 
şi să pună în tensiune emoţională largurile 
lăuntrice ale sensibilităţii noastre metafizice şi 
poetice indistinct. 

 Poezie însemnează magie transfiguratoare. 
Însemnează fapta rembrandtiană de a lua aur de 
pe creste şi a aşeza aureole de taina şi suflete în 
lume. Aceasta a împlinit Blaga în poemele, în 
dramele, în opera filosofică.

 Tot ceea ce a izvodit Blaga este impregnat 
de mit. Pentru că mitul este transsubstanţierea 
poetică a lucrurilor, el „încarnează cea mai înaltă 
aproximaţie de adevăr absolut care se poate 
traduce în cuvinte”, afirmă cel mai de eamă 
gânditor indian al secolului trecut, Ananda 
Coomaraswamy. Mitul românesc fiind prin 
excelenţă chintesenţă de poezie şi adevăr 
metafizic, a putut să dea naştere celor trei mari 
capodopere Mioriţa, Meşterul Manole, 
Luceafărul. Opera lui Lucian Blaga se înscrie prin 
excelenţă pe orbita aceluiaşi spirit al sensurilor 
finale văzute prin idealitatea metafizică a mitului 
autohton central – spiritul hyperionic. 

GEORGE POPA 
Iaşi
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 Am alcătuit volumul de 
faţă din nevoia de a strânge la 
un loc  cugetările brâncuşiene în 
forma lor autentică, în special 
după ce bogata arhivă rămasă de 
la sculptor şi păstrată de 
moştenitorii săi, Alexandru 
Istrati şi Natalia Dumitrescu, a 
intrat în circuitul public prin 
mijlocirea aşa numitei “Dation” 
(donaţie din partea domnului 
Teodor Nicol, moştenitorul 
moştenitorilor, către instituţia de 

stat  Muzeul naţional de artă modernă de la Centrul 
Pompidou, în urma căreia statul l-a scutit de taxe de 
moştenire pe donator). O selecţie a gândurilor consemnate 
de sculptor în franceză  a apărut în 2003 la Paris, în 
catalogul La Dation Brancusi, dessins et archives, sub 
îngrijirea doamnelor Marielle Tabart şi Doina Lemny. În 
2004 însemnările în română şi franceză şi  corespondenţa 
românească a sculptorului au văzut lumina tiparului la 
editura Humanitas din Bucureşti, în volumul Brâncuşi 
inedit. Însemnări şi corespondenţă românească, într-o ediţie 
datorată Doinei Lemny şi lui Cristian-Robert Velescu. 
Textele din aceste volume  respectă întrutotul ortografia şi 
gramatica sculptorului şi reprezintă o sursă de informaţie 
extrem de preţioasă.  

Pentru volumul de faţă am socotit necesar să folosesc o 
formă uşor corectată a ortografiei textelor, pentru a fi mai 
uşor  înţelese de cititori. Trimiterea la sursele care 
consemnează documentul autentic permite cercetătorilor să 
confrunte soluţia noastră cu originalul. Am marcat 
deasemenea existenţa facsimilelor, pentru o şi mai bună 
consultare a originalelor.

Am introdus în volum şi cugetări brâncuşiene relatate 
de către persoane care i-au fost apropiate: Alexandru Istrati 
şi Natalia Dumitrescu, Carola Giedion-Welcker, David 
Lewis şi V.G. Paleolog. Textele consemnate de interlocutorii 
lui Brâncuşi ca urmare a unor discuţii sau interviuri cu 
artistul şi publicate în timpul vieţii acestuia au reprezentat 
de asemenea materiale credibile (Dorothy Dudley, Malvina 
Hoffman, Claire Gilles Guilbert, Marguerite Vessereau, 
Ionel Jianu, Petre Pandrea, Ioana Giroiu, Apriliana Medianu 
etc.). Am considerat util să introduc în volum şi importantul 
articol semnat M.M. reprezentând “un rezumat al mai 
multor conversaţii cu artistul”, apărut în engleză în 1923, 
precum şi versiunea sa franceză aflată în arhiva brâncuşiană 
şi traducerea românească datorată lui V.G. Paleolog. 
Gândurile sculptorului,consemnate în engleză de Dorothy 
Dudley, au fost deasemenea traduse de V.G. Paleolog în 
română şi transpuse în franceză de Doina Lemny. Existenţa 
unor traduceri  autorizate a monografiilor închinate lui 
Brâncuşi  de către Carola Giedion-Welcker, David Lewis,  
Ionel Jianu, Sidney Geist, Pontus Hulten–Natalia 
Dumitrescu–Alexandru Istrati a făcut posibilă introducerea 
în volum a versiunilor în alte limbi decât cea în care a fost 
consemnată mai întâi cugetarea respectivă. S-au folosit şi 
traduceri apărute în alte lucrări, precum  carnetele Centrului 
Pompidou. Sursa este citată de fiecare dată, iar bibliografia 
de la sfârşitul volumului menţionează numele respectivilor 
traducători. Pentru o bună parte din texte traducerea în 
engleză, franceză sau română îmi aparţine şi sugestiile  de 
îmbunătăţire sunt bine venite.

***   
 Carola Giedion-Welcker, istoric şi critic de artă 

care s-a aflat în preajma lui Constantin Brâncuşi în perioada 
1928-1957, afirma în monografia sa exemplară închinată 
sculptorului că acesta era  “un mare artist, ale cărui aforisme 
aruncau adesea lumini fulgurante asupra intenţiilor sale 
artistice sau asupra genezei operelor”, “un înţelept ostil 
predicilor balsamice, care ştia să seziseze cu plasticitate 
frapantă şi clarviziune ironică sensul sau absurdul 
existenţei”. [1]

 Pentru sculptorul şi criticul de artă Sidney Geist, 
aforismul este “o raţionalizare a experienţei, o distilare de 
înţelepciune; plin de spirit, uşor de priceput, memorabil” 
“predicaţia făcută obiect.” Sculptura lui Brâncuşi o socotea 
gnomică, aprecia că artistul purta în sânge rostirea aforistică 
şi că aforismul era pentru el “veriga celei mai adânci 
legături cu pământul Olteniei natale”. [2]

 Militza Petraşcu, eleva lui Brâncuşi între 1919 şi 

Se anunţă o nouă carte:

„AŞA GRĂIT-A BRÂNCUŞI…”
1923, mărturisea că a auzit “sute şi mii de replici aforistice, 
adânc meditative, de la acest filosof al unui estesis carpato-
dunărean”. [3]

 Irina Codreanu, eleva lui Brâncusi între 1923 şi 
1930, preciza la rândul său : “Ideile şi le exprima  cu 
simplitatea şi plasticitatea ţăranului. Le formula în axiome, 
le colora cu imaginaţia sa bogată şi plină de improvizaţii 
neprevăzute”. [4]

 Exegetul român Petre Pandrea, care afirmă că a 
purtat îndelungi conversaţii cu artistul între 1928 şi 1938, îl 
numeşte “Erasmus din Montparnasse”, considerându-l “un 
umanist polivalent, un intelectual rafinat, un filosof şi un 
moralist, un spirit esopic grefat pe un fond de filosofare 
stoică milenară rurală a strămoşilor săi ţărani şi moşneni” 
[5]. Pandrea afirma că sculptorul “mânuia oralitatea cea 
mai fascinantă”, şi că “dăltuia şi în scris ca în  marmură” 
[6]. Utiliza aforismul aşa cum ţăranul utilizează proverbul, 
iar aforismele de largă circulaţie ale lui Brâncuşi “au 
reprezentat maieutica şi propaganda artei moderne”.[7]

 În 1926, în “New York World”, jurnalista 
americană Flora Merrill îl intitulase pe Brâncuşi “sculptorul 
spiritului”. În noiembrie 1930, în “Gorjanul” (Târgu-Jiu), 
un simplu învăţător  scria : “Brâncuşi n-a sculptat niciodată 
figuri, ci gânduri”. 

 Într-o convorbire cu criticul de artă Ionel Jianou, 
publicată în “Jurnalul Doamnei” din 15 noiembrie 1938, 
Brancusi afirmase: “Nu-mi place să vorbesc despre mine 
sau despre arta mea. Operele mele vorbesc singure şi nu au 
nevoie de nici o explicaţie”.

 Şi totuşi, de-a lungul anilor, artistul şi-a expus 
adesea părerile despre artă şi viaţă. Uneori le-a aşternut în 
scris, alteori le-a  împărtăşit unor interlocutori avizaţi.

 Scriitorul Eugen Ionescu, care-l cunoscuse în 
ultimii ani ai vieţii, îi cunoştea teoriile fundamentale “foarte 
des expuse în faţa celor care îl ascultau şi foarte des repetate 
de aceştia”. [8]   Era de părere că “opera sa, simplă şi subtilă 
în acelaşi timp, este expresia  unei gândiri artistice  (şi prin 
aceasta filosofice) extrem  de lucidă, elaborată, profundă”, 
căci el “îşi însuşise întreaga istorie a sculpturii, pe care rând 
pe rând a dominat-o, a depăşit-o sau a respins-o, a  regăsit-o, 
a purificat-o, reinventând-o. A desprins din ea  esenţa.” [9]       

***  
 În elaborarea volumului de faţă m-au călăuzit 

vorbele prietenului lui Brâncuşi, Vasile Georgescu Paleolog 
:

 “Trebuie vorbit cu sfială despre aforismele lui 
Brâncuşi, temându-ne  de a nu-i petrece lui ceva ce 
niciodată nu i-a aparţinut şi, deci, nu a folosit ca atare.” 
[10]

 În modul de formulare a aforismelor brâncuşiene, 
criticul de artă Petru Comarnescu semnala “variaţiuni de 
amănunte, datorate anilor ce s-au scurs  şi la povestitor şi la 
cei care i-au reţinut spusele”.[11]

 M-am străduit să identific forma primară a 
cugetărilor, verificând riguros sursele maximelor selectate. 
Acestea se referă la artă şi viaţă şi sunt  grupate tematic în 
rubrici, ordonate alfabetic. Titlurile rubricilor sunt date în 
română, franceză şi engleză. Fiecare cugetare este prezentată 
deasemeni în trei limbi, începând cu cea în care a fost 

consemnată iniţial.
 Brâncuşi vorbea curent doar în română şi franceză. 

Cuvintele sale au fost reproduse fidel de interlocutorii 
români sau francofoni, sau au fost transpuse în engleză  de 
către unii dintre vizitatorii săi. În  acest volum, versiunea 
iniţială este tipărită cu caractere “bold”, este urmată de o 
scurtă menţiune bibliografică şi apoi de traducerea în 
celelalte două limbi, cu precizarea surselor. S-a respectat 
următoarea ordine : română, franceză, engleză; franceză, 
engleză, română; engleză, franceză, română.

  În cazul în  care o cugetare a fost scrisă chiar de 
mâna lui Brâncuşi, textul s-a marcat cu un asterisc.

***   
 După ştiinţa mea, cel mai vechi aforism consemnat 

de artist se găseşte pe ultima filă a carnetului de desen 
folosit de el în anii petrecuţi la Şcoala de Arte Frumoase din 
Bucureşti la începutul secolului XX. Pe fila 130 a carnetului 
aflat în prezent în custodia Muzeului Naţional de Artă al 
României (nr. de inventar 11231) se poate citi: “Arta nu 
este o întâmplare”. La 17 februarie 1922, la Closerie 
des Lilas din Paris, Brâncuşi a semnat o rezoluţie în sprijinul 
poetului Tristan Tzara, adăugând lângă semnătura sa 
comentariul : “En art il n’y a pas d’étrangers” [În artă nu 
există străini]. 

 În 1925, revista de avangardă “Integral” (nr.4) a 
publicat un desen de  Brâncuşi reprezentând un copil, 
încadrat de vorbele scrise chiar de mâna artistului : “Quand 
nous ne sommes plus enfants, nous sommes déjà morts” 
[Când nu mai suntem copii, am murit de mult]. 

În catalogul expoziţiei personale a sculptorului de la 
Galeria Brummer din New York (1933-1934) se găseşte un 
text în facsimil – patru propoziţii scrise de mâna lui 
Brâncuşi cu greşeli de ortografie care le atestă 
autenticitatea:

“Ne cherchez pas des formules obscures ni de mistere
C’est de la joie pure que je vous donne
Regardez les jusqua ce que vous les verrez
Les plus pres de Dieu les ont vue”
Textul va fi reprodus ulterior în diverse lucrări, cu 

corectările necesare:
“N’y cherchez pas de formules obscures ou de mystère. 

C’est de la joie pure que je vous donne.
Regardez-les jusqu’à ce que vous les voyiez. Les plus 

près de Dieu les ont vues.”
La 11 februarie 1935, artistul i-a trimis sculptoriţei 

Militza Petraşcu o frumoasă scrisoare de acceptare a 
comenzii monumentelor pentru Târgu-Jiu. Traducerea în 
franceză a textului original românesc a fost publicată de 
regretatul Barbu Brezianu în “Revue roumaine d’Histoire 
de l’Art”, no 1 din 1964 (p.396). Socotind textul în franceză 
drept cel original, unii cercetători l-au retradus în română, 
modificând fără să ştie cuvintele autentice ale  lui Brâncuşi. 
Se cuvine consultat textul original, aflat la Secţia de 
manuscrise a Bibliotecii Academiei (nr. de inventar 146192 
din 1966).

Numeroase cugetări scrise de mâna lui Brâncuşi în 
franceză au fost reproduse pentru prima oară în facsimil în 
volumul Brancusi de Pontus Hulten, Natalia Dumitresco şi 
Alexandre Istrati (1986). 

***   
Dacă autenticitatea textelor olografe este indubitabilă, 

garanţia autenticităţii o au şi textele tipărite de interlocutori 
în timpul vieţii sculptorului şi de care acesta a avut 
cunoştinţă.

Cele mai bine cunoscute sunt gândurile artistului 
publicate în franceză în 1925 în nr l din revista “This 
Quarter” din Paris (p.235-237). Este vorba de răspunsurile 
lui Brâncuşi cu privire la (1) cioplirea directă, (2) polisaj  şi 
(3) simplitatea în  artă, precum şi de gândurile sale despre 
(4) frumos ca echitate absolută, (5) dificultatea de a te pune 
în starea de a face lucrurile, (6) însemnătatea păstrării 
copilăriei, (7) importanţa acţiunii faţă de teorii,  (8) urâţenia 
nudurilor în plastică, (9) supremaţia cinstei faţă de abilitate. 
Revista  i-a publicat şi fabula esopică “Histoire de 
brigands”, un “manifest ironic al artistului despre ‘tainele’ 
artei sale”, cum îl socotea Tretie Paleolog. [12] Traducerea 
corectă a sintagmei-titlu nu este “Poveste cu tâlhari”, cum a 
apărut peste tot,  ci “Poveste greu de crezut”. 

Tot în 1925, revista de avangardă “Integral” din 
Bucureşti (nr 4) a reprodus toate textele în franceză din 
“This Quarter” pentru cititorii francofoni din România.
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În 1926, catalogul expoziţiei “Brancusi” de la Galeria 
Brummer din New York a publicat şapte Propos by Brancusi 
: cugetările 1, 2, 3, 5, 6 şi 9 din “This Quarter” traduse în 
engleză, cu o completare despre simplitate şi complexitate, 
precum şi afirmaţia “To see far, that is one thing, to go there 
is another” [Să vezi departe este una, să ajungi acolo este 
altceva].

În 1956 la Paris a văzut lumina tiparului volumul 30 din 
“Cahiers d’Art” (1955), cuprinzând la pagina 243 un grupaj  
de aforisme brâncuşiene în franceză (cu ortografia uşor 
corectată) : primele opt cugetări din “This Quarter”, 
aforismul suplimentar din Catalogul Brummer 1926, cele 
patru propoziţii din Catalogul Brummer 1933 şi o maximă 
nouă: “Il y a un but dans toutes les choses. Pour y arriver il 
faut se dégager de soi-même” [Există un scop în toate 
lucrurile. Pentru a-l atinge trebuie să te detaşezi de tine 
însuţi].

În 1957, în volumaşul Brancusi de Ezra Pound, apărut 
în italiană la Milano, s-au reprodus în franceză cugetările 
din “This Quarter” precum şi facsimilul din Catalogul 
Brummer 1933-34.

În acelaşi an, apare la Londra lucrarea  Brancusi  de 
David Lewis, cuprinzând cugetări împărtăşite direct  de 
către sculptor autorului şi pe care acesta le-a transpus în 
engleză, precum şi o serie de  Propos în franceză: primele 7 
cugetări din “This Quarter” şi celelalte aforisme citate în 
“Cahiers d’Art”.

Anul 1958 este marcat de apariţia în germană, la Basel, 
a primei monografii cuprinzătoare despre Constantin 
Brâncuşi, semnată de Carola Giedion-Welcker. În 1959 au 
urmat versiunile în franceză, la Neuchâtel, şi engleză, la 
New York. Se cuvine relevat faptul că în toate versiunile  
vorbele rostite de Brâncuşi sunt citate în franceză. La 
sfârşitul lucrării există o listă de aforisme în franceză, 
cuprinzând toate cugetările din “This Quarter” şi celelalte 
citate în “Cahiers d’Art”, precum şi unele gânduri ale 
artistului, consemnate de autoare în decursul convorbirilor 
purtate cu acesta. Este reprodus şi textul lapidar publicat de 
Brâncuşi în 1952 în “Hommage à Rodin - Quatrième Salon 
de la Jeune Sculpture”, cuprinzând formularea autentică a  
celebrului aforism: “Il  ne pousse rien sous les grands 
arbres” [Sub copacii mari nu creşte nimic], propoziţie ce va 
fi relatată în fel şi chip de diverşii exegeţi ai sculptorului, în 
engleză, română şi chiar franceză.

***    
Este bine de ştiut că  versiunea românească a cărţii lui 

David Lewis a fost  realizată în 2001 de Nina Stănculescu, 
iar monografia Carolei Giedion-Welcker a fost tălmăcită 
din germană de Olga Buşneag în 1981. Aforismele în 
franceză s-au reprodus ca atare dar s-a adaugat şi traducerea 
lor în română. Forma în care au fost traduse aceleaşi 
aforisme   de către  doamnele Stănculescu şi Busneag diferă 
dar esenţa se pastrează.

Gândurile rostite de Brâncuşi în română au fost 
consemnate în interviuri luate în ţară, “la cald”.

În 1926, revista de avangardă “Contimporanul” publica 
în numărul 64  o discuţie purtată de  arhitectul şi pictorul 
Marcel Iancu “La Brancuş”. Interesante convorbiri cu 
artistul au fost relatate în 1930 de către Apriliana Medianu, 
Lucian Boz sau Mac Constantinescu, iar în 1938 de Ioana 
Giroiu, Emil Riegler-Dinu sau criticul Ionel Jianu.

 Despre  Brâncuşi au scris mult Petru Comarnescu, încă 
din 1934, şi Vasile Georgescu-Paleolog, începând cu 1937. 
In 1945 în volumul Portrete şi Controverse de Petre 
Pandrea,  un întreg capitol îi este consacrat lui Brâncuşi, 
cuprinzând şi câteva gânduri ale acestuia. Peste ani Pandrea 
va publica un volum de  Amintiri şi exegeze (1967, 1976) în 
care va include nu mai puţin de 120 de maxime atribuite 
artistului, preluate din tradiţie sau culese direct. 

În 1969, Vintilă Russu-Şirianu a publicat un volum de 
memorii în care relatează o interesantă convorbire între 
Brâncuşi şi Nicolae Titulescu, la care a fost martor.

În lucrarea de faţă am inclus gândurile brâncuşiene 
referitoare la artă şi viaţă, aşa cum au fost citate de 
compatrioţii care l-au întâlnit.

***  
Este firesc ca cele mai numeroase cugetări ale 

sculptorului să fi fost rostite în franceză, întrucât în Franţa 
şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă. Cei ce i-au stat în 
preajmă în ţara de adopţie le-au memorat şi le-au consemnat 
cu grijă, începând cu Irina Codreanu, care s-a îngrijit de 
publicarea cunoscutelor aforisme din “This Quarter”, şi 
terminând cu legatarii universali ai artistului, Natalia 
Dumitresco şi Alexandre Istrati, care i-au consacrat un tom 
voluminos cu mărturii preţioase, alcătuit în 1986 împreună 
cu Pontus Hulten.  Muzeul Naţional de Artă Modernă din 
Paris a intrat recent în stăpânirea arhivei documentare a 

familiei Istrati, ceea ce a adus importante contribuţii 
cercetării vieţii şi operei lui Brâncuşi.

Au mai consemnat aforisme ale artistului: Roger 
Devigne în 1920, Paul Morand în 1926, Marguerite 
Vessereau în 1930, Claire Gilles Guilbert în 1957. I-au 
înregistrat cu grijă gândurile exprimate în franceză Henri-
Pierre Roché, Ionel Jianou, Ezra Pound şi mulţi alţii.

* * *
 Este interesant că peste hotare texte importante 

despre Brâncuşi au apărut mai întâi în limba engleză. 
 În 1921, poetul american Ezra Pound i-a dedicat 

un substanţial eseu în  revista trimestrială de literatură şi 
artă “The Little Review” din  New York (nr l, toamna), 
comentând ideile despre artă ale sculptorului şi relevând 
faptul ca acesta “has set out on the maddeningly more 
difficult exploration of uniting all the forms into one” [şi-a 
propus să rezolve problema înnebunitor de grea de a uni 
toate formele într-una].

 La 4 iulie 1923, revista “The Arts” din New York 
publica  sub semnătura M.M. “A Summary of Many 
Conversations”, o amplă relatare despre concepţia artistică 
a lui Brâncuşi, bazată pe numeroase discuţii purtate cu 
acesta de către autorul articolului, a cărui identitate nu se 
cunoaşte.  Esenţa ideilor sculptorului este consemnată în 
acest important text.

 În 1926, vizitele lui Brâncuşi la New York au 
prilejuit numeroase interviuri, din care se cuvine menţionat 
cel semnat de Flora Merrill în New York World, cu titlul 
“The sculptor of the spirit would build “Infinite Column” in 
Park” [Sculptorul spiritului ar vrea să construiască “Coloana  
Infinită” într-un parc]. 

În revista “The Dial” a apărut în ianuarie 1927 o 
documentată prezentare a artistului, realizată de Dorothy 
Dudley, cuprinzând importante cugetări brâncuşiene despre 
artă.

 În 1938, sculptoriţa americană Malvina Hoffman  
l-a vizitat pe Brâncuşi în atelierul său parizian. În 1939 în 
volumul Sculpture Inside and Out, apărut la New York, i-a 
consacrat artistului câteva pagini, consemnându-i gândurile, 
în special cele referitoare la monumentele care urmau sa fie 
inaugurate la Târgu-Jiu.

În  L’Atelier Brancusi [13], istoricul de artă Marielle 
Tabart  semnalează însă confuzia făcută de doamna 
Hoffman în relatarea vorbelor lui Brâncuşi, amestecând 
referirile  la Coloana din Târgu-Jiu cu cele privitoare la 
coloana adusă în atelier din grădina prietenului Steichen de 
la Voulangis. 

“Here is my column, it is in the beautiful garden of my 
friend in Romania […]. In a few days I hope to see this 
installed in Romania; it is thirty meters high  and you know 
that my friend there once told me that he had never been 
aware of the great beauty of his garden until he had placed 
my column there, it had opened his eyes” [Aceasta e coloana 
mea, se află în frumoasa grădină a prietenului meu din 
România […]. Peste câteva zile sper s-o văd instalată în 
România; are 30 metri înălţime şi ştii că prietenul meu de 
acolo mi-a spus odată că nu şi-a dat seama de marea 
frumuseţe a grădinii sale decât după ce a instalat acolo 
coloana mea, ea i-a deschis ochii]. 

Acest pasaj a fost tradus şi în română în 1965 de către 
Petre Pandrea în “Luceafărul” nr.23(182), cu trimitere la 
cartea Malvinei Hoffman dar cu surprinzătoarea adăugire a 
unor elemente inexistente acolo:

 “Coloana mea are 30 metri înălţime. Unul din prietenii 
mei mi-a spus că nu şi-a dat seama de frumuseţea grădinii 
unde sunt aşezate Masa şi Poarta Sărutului, de vastitatea 
şesurilor oltene şi de eleganţa munţilor Carpaţi, profilaţi 
ca fundal pentru Târgu-Jiu, decât în momentul când 
Columna Infinitului o dată instalată, i-a deschis ochii.”

 Textul cu adausurile respective a fost retradus în 
engleză  în volumul  Brancusi  de Radu Varia [14], referirea 
făcându-se  însă la pagina 53 din cartea Malvinei Hoffman: 

“A close friend told me recently that he had only 
perceived the true beauty of the park wherein the Table of 
Silence and the Gate of the Kiss stand, with the 
immensity of the plains of Oltenia and the elegant 
Carpathians outlined against the skyline of Targu-Jiu, 
when Endless Column was installed. Only then were his 
eyes truly opened.”

Compararea celor două texte în engleză este pe deplin 
relevantă…

 ***
 În afara Catalogului Brummer din 1926, grupaje 

de aforisme brâncuşiene în engleză au mai  fost consemnate  
în revista “Axis” din Londra (nr 1, 1935) şi în revista 
“Continuity” din Chicago (nr 2,  1945). 

La Bucureşti, o publicaţie literară trimestrială cu apariţii 
în franceză, engleză, germană şi rusă (“Revue roumaine”, 
“Rumanian Review” etc.) a inclus în numărul 1/1965 
traducerea din română a peste 50 de cugetări ale sculptorului 
preluate de la Petre Pandrea. Acesta le tradusese la rândul 
său din diverse surse,  iar pe altele afirma că le auzise de la 
sculptorul însuşi. Retraducerea traducerilor a dat naştere 

uneori la ciudăţenii. Astfel, ultimul aforism din “This 
Quarter” -  “D’être malin c’est quelque chose, mais d’être 
honnête ça vaut la peine” – a devenit “Être clair est 
important, mais être honnête l’est plus encore”. Formularea 
metaforică folosită de Brâncuşi pentru a defini relaţia sa cu 
Rodin – “Il ne pousse rien sous les grands arbres” – s-a 
transformat in “Rien ne croît à l’ombre des grands 
arbres”. 

  In România, aforismele brâncuşiene au 
fost adunate timp de ani de zile din diferite surse de către 
harnicul cercetător clujean Constantin Zărnescu, care le-a 
publicat în volum, în ediţii succesive (1980, 1994, 1999).

Din păcate, traducerile sale din franceză şi engleză nu 
sunt prea riguroase. Astfel, propoziţia “En art il n’y a pas 
d’étrangers” a devenit chiar opusul ei – “În artă nu trebuie 
să existe străini”; “nous sommes sur une sphère” s-a 
modificat în “suntem într-o sferă”; “les choses” s-a tradus 
prin “desăvârşirile”, “imbéciles” prin “nebuni”, “le 
module” prin “modelul”, “God” prin “Creaţiunea” etc.

Chiar aforismele consemnate de Petre Pandrea sau de 
alţi compatrioţi ai sculptorului în română au suferit 
modificări arbitrare, domnul Zărnescu adăugându-le un 
mare număr de cuvinte parazite sau chiar schimbându-le. 
Astfel “spiritualitatea”  a devenit  “simplitatea”, “tragedia 
modernă” s-a înlocuit cu  “suferinţa modernă”, “boalele” 
cu “suferinţele”, “suflet” cu “spirit” etc.

  S-au folosit ca surse unele lucrări de ficţiune în 
care nu vorbeşte Brâncuşi, omul real, ci personajul Brâncuşi 
(de exemplu, romanul Sfântul din Montparnasse de Peter 
Neagoe sau  relatarea  imaginarei De vorbă cu Brâncuşi a 
lui Tretie Paleolog).

I s-au atribuit lui Brâncuşi unele maxime create de 
Auguste Rodin, Blaise Pascal, Milarepa, Lao Tse sau 
Constantin  Stere şi chiar  proverbe bine cunoscute. O 
cugetare a lui Hermann Broch, citată în monografia Carolei 
Giedion-Welcker (p.60 din ediţia româna), domnul Zărnescu 
i-o atribuie tot sculptorului.  

S-au combinat cuvinte din diverse surse, obţinându-se 
fraze hibrid pe care artistul nu le-a rostit niciodată.

Lectura superficială a unor texte a făcut ca uneori să se 
considere că vorbele  interlocutorului îi aparţin lui Brâncuşi. 
Astfel, relatând discuţia sa cu sculptorul pe marginea 
variantelor lucrării “Domnişoara Pogany”, Malvina 
Hoffman reproduce vorbele acestuia între semnele citării:  
“You see, this was the first idea” [Vedeţi, aceasta a fost 
ideea dintâi]. Apoi descrie ea însăşi stadiile succesive în 
evoluţia operei, aşa cum i-au apărut în fotografii. În cartea 
domnului Zărnescu, descrierea făcută de doamna Hoffman  
este însă socotită ca aparţinându-i lui Brâncuşi. 

***
 În volumul de faţă am încercat să  evităm  erorile, 

prin lectura atentă a surselor primare şi reproducerea lor 
fidelă.

 O bibliografie amănunţită consemnează lucrările 
folosite în documentare. Textele olografe sunt marcate cu  
asterisc.

Se cuvine să menţionăm  faptul că în realizarea 
versiunilor am folosit uneori fragmente de traduceri 
publicate de : Marielle Tabart, Doina Lemny, Daniela 
Arţăreanu şi Alexandra Dogaru (în franceză), Sidney Geist, 
Mary Vaudoyer, David Britt, Matthew S. Witkovsky, 
Patricia Egon, Maria Jolas si Anne Leroy (în engleză), V.G. 
Paleolog, Olga Buşneag, Nina Stănculescu, Ana Olos şi 
Andrei Brezianu (în română).

 Nădăjduiesc  că această carte va fi un instrument 
de folos pentru mai buna cunoaştere  a gândurilor autentice  
despre artă şi viaţă ale celui ce a fost cu adevărat un 
“sculptor al spiritului”.

SORANA GEORGESCU-GORJAN

Note:

1. Carola Giedion-Welcker, Constantin Brâncuşi, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1981 (trad. Olga Buşneag), p.88. 

2. Sidney Geist, Brâncuşi. Un studiu asupra sculpturii, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1973 (trad. Andrei Brezianu), p.170.

3. Victor Crăciun, Miliţa Petraşcu, Statuia nefăcută, Dacia, Cluj, 
1988, p. 119.

4. Carte de inimă pentru Brâncuşi, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976, p. 
63.

5. Petre Pandrea, Brâncuşi. Amintiri şi exegeze, Ed. Fundaţiei 
“Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2000, p. 71.

6. Ibidem, p. 387.
7. Petre Pandrea, Brâncuşi. Amintiri şi exegeze,Ed. Meridiane, 

Bucureşti, 1976, p. 252.
8. Marielle Tabart, Brâncuşi, inventatorul sculpturii moderne, Univers, 

Bucureşti, 2007 (trad. Emilia Munteanu), p. 105.
9. Ibidem, p. 108. 
10.V.G. Paleolog, Procesul sculpturii moderne, Ed. Fundaţiei 

“Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1996, p. 232.
11. Petru Comarnescu, Brâncuşi. Mit şi metamorfoză în sculptura 

contemporană, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 109-110.
12.Tretie Paleolog, De vorbă cu Brâncuşi despre “Calea Sufletelor 

Eroilor”, Ed. Sport-Turism, 1976, 
13. L’Atelier Brancusi, Editions du Centre Georges Pompidou, Paris, 

1997, p.56.
14. Radu Varia, Brancusi, Universe, New York, p. 227.
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AM SĂ SCRIU UN POEM VERBAL

Am să scriu un poem verbal
căci acela rămâne în veci
îl voi scrie nu pe hârtie
ci pe inimă
nu pe a fiecăruia din voi
ci pe cealaltă
care este a tuturor

E o inimă în formă de
stânjenel
înscris într-un ceva
înscris
într-un romb într-un cerc
ce-şi schimbă culorile în funcţie
de sângele curs pe Dunăre

Ah, Dunărea noastră de sânge
inima aceasta mereu cu un număr
mai mică
ce rărunchii îmi strânge

Am să scriu un poem verbal
căci verbul rămâne în veci
chiar dacă şi verbul e substantiv
el însuşi
dar substantivul prin el s-a făcut

Bate toaca la Biserica Sf. Apostoli
din Astoria
deci cum spuneam
la început a fost Cuvântul
Cuvântul ca verb
pentru că a fost şi este
dar şi ca substantiv
căci el e subiectul
toaca a ajuns la starea a doua
iubi-te-voi Doamne
iată totul e în trei ipostaze
Cuvânt-verb-substantiv
care e primul
şi cum se leagă ipostazele între ele
desigur se leagă dedesubt
căci sunt ipo
Dar ce înseamnă cuvânt
cine poate spune
şi cum şi de ce toaca e 
la starea a treia
aşa se-nvaţă Dumnezeu

abc
Am să scriu un poem verbal
singura problemă e că sunt

prea multe rime
nepotrivite
pentru el:
banal, convenţional
schicksal baal

ZIUA A OPTA

Mi-e dor de un port
în ţările calde
acolo unde rândunelele ajunse deja
îmi vor prinde sufletul
cu ambele mâini
să nu se irosească vreo picătură
O, îngheţatul meu suflet
sub mângâierea aripilor
cu gust de zmeură

THEODOR DAMIAN
- New York -

şi miros de tămâie
căuşul palmelor
cu munţii şi râurile şi văile lor
un alt mod de a fi
suspin dar nu-s trist
e noapte dar întunericul
nu mă atinge
O nouă zi a creaţiei
a opta zi

CE DEŞERT CIUDAT

Şi spinul şi deşertul
mă privesc suspect
de parcă n-aş fi din lumea lor
ce spin ciudat e acesta
care mă bănuie şi mă cheamă
care-şi ascunde vârful prelung
otrăvit
dar mă previne de rană
Ce deşert ciudat este acesta
care se face munte
sub picioarele mele
neînţeles animal
când Garizim şi Ebel
sunt mereu la mijloc
Trebuie să ghicesc într-una
şi să decid dacă vreau
un spin în călcâi
şi-o logodire cu luna
sau o rătăcire mângâietoare-n abis
şi-un post de sclav în
palatul lui Dionis

UN ŞARPE A INTRAT

Să nu se mire busuiocul
că păsărea înghite ciocul
să nu se mire pescăruşul
că valea şi-a-nghiţit urcuşul
de când aştept să vină iară
o vrăjitoare de la ţară
o ursitoare sau vreo fiară
să-mi smulgă spinul mort din gheară
să-mi strângă visul ca o cruce
să-i verse lacrima-n uluce
să mi se cânte de răsfăţ
că nu pot să mă mai dezvăţ
să nu se mire busuiocul
că încă nu mi-a ars tot focul
să nu se mire pescăruşul
vioara de-şi înghite-arcuşul
aştept un loc aştept un timp
să vină dacii din Olimp
un şarpe a intrat în mine

e vai de el şi-abia se ţine
se zbate şi ar vrea să iasă
să stea de veghe la mireasă
o vrăjitoare mă descântă
cu fiara mea se ia la trântă
mai vreau un fir de busuioc
să-i poarte fiarei nenoroc

FLORILE MELE, MAREA VIEŢII

Eram copil şi desenam
o floare întâi, un cerc
cât se poate de rotund
şi apoi alte cercuri mai mici
pe linia cercului
cu care mângâiam trotuarele
oraşului meu
petalele trebuiau să fie
două câte două îngemănate
pe bulbul din centru
nu ştiam atunci cum florile acestea
îmi vor parfuma viaţa
şi vor trece de pe hârtie
în mine
cum se vor înmulţi precum lăcrămioarele 
în grădina mamei, spre stradă
şi că lacrimile mele apoi
năpădindu-mi rădăcinile
cu albul lor virgin, transparent
şi cu taina îngemănării lor
încă pe linia cercului

Florile mele, marea vieţii
marea cu florile gemene
cu rădăcini în visceralele unde
în interiorul liniei cercului
ce se închide în linia aceea
a vieţii şi a morţii
şi-acuma mi se ascunde

DIOGENE

Când te caută moartea cu lumânarea
înseamnă că ai noroc
te-a scutit de bani
efort şi grijă
şi în plus te ajută să nu mori
fără lumânare
adică să mori creştineşte
după rânduială
moartea se adapă şi ea din
filosofia greacă, de fapt
traco-pelasgă
are şi ea logica şi paradoxurile ei
iată de pildă
o logică silogistică aplicată la moarte
moartea caută oameni
cu lumânarea
Diogene căuta oameni
cu lumânarea
deci moartea este diogeniană
or Diogene este ca moartea
bine, voi fi întrebat,
dar aceasta-i o simplă speculaţie
gratuită, infantilă şi
bună de dat la gunoi
bine, voi răspunde,
acum înţelegi de ce Diogene 
trăia într-un butoi
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modelul genezei biblice.
Într-o carte celebrã (MARII INIŢIAŢI), pe care 

Brâncuşi o avea în bibliotecã /2/, Edouard Schuré 
subliniazã cã preoţii egipteni încifrau în scrierile sacre, 
hieroglifice, trei sensuri de semnificare: propriu, figurat 
şi transcendent (pentru iniţiaţi). Aceastã ierarhizare a 
semnificatiilor textelor cred cã se va revela şi în 
încercãrile de decodificare ale universului brâncuşian pe 
care le propun în continuare.

1. Metamorfoza ovoidului (sensul propriu)
Forma plasticã cea mai potrivitã (simplã, sugestivã) 

pentru exprimarea genezei este cea ovoidalã (oul, 
pântecele matern). De aceea, Începutul lumii brâncuşiene 
are aceastã formã organicã, purã, sugestivã chiar şi la o 
atingere tactilã (opera denumitã şi Sculptură pentru orbi 
a fost mascatã într-un sac prevãzut cu mâineci de acces 
pentru pipãit).

Aceastã formã privilegiatã, organicã, odihnitoare - 
palpitã, pare imponderabilã (având o suprafaţã minimã 
de contact cu suprafaţa pe care este aşezatã). 

Crestând cu Barda ovoidul pur al Începutului lumii, 
se contureazã o gurã, prin care universul scoate Primul 
strigãt (capul Primului pas, distrus de artist). Continuând 
crestãtura pânã la desprinderea unei calote ovoidale şi 
conturându-i o micã bãrbie şi un strop de nãsuc, Primul 
strigãt devine Noul nãscut. 

Alte sculpturi brâncuşiene rezultã prin 
metamorfozarea plasticã a acestei forme superbe prin 
simplitatea ei arhetipalã: guşile pãsãruicilor sunt ovoide 
bombate, corpurile Mãiestrelor - ovoide uşor alungite, 
Focile - ovoide topite, mult alungite (aproximativ 
cilindrice) şi îndoite aproape la 90 de grade, Animalul 
nocturn şi Peştii sunt ovoide turtite (aplatizate), iar 
Pãsãrile în spaţiu sunt felii (ca de pepene) decupate din 
asemenea ovoide fluide.

În Muzele adormite şi D-şoarele Pogany ovoidul uşor 
înclinat al chipurilor, cufundã sufletele prin uitare de sine 
în reverie. 

Mişcarea de aplecare a capetelor Principeselor X, 
D-şoarelor Pogany şi a femeii prosternate în Rugãciune, 
pe arcul unei elipse (rezultatul unei secţiuni plane printr-
un ovoid) cufundã cu blândeţe sufletele întru împãcarea 
cu sine.

Conturul pãrului fiinţelor îmbrãţişate în Sãrut creazã 
un spaţiu ovoidal protector al iubirii eterne.

Cuminţenia pãmântului pare un embrion chircit în 
pântecele ovoidal al Începutului lumii.

 Romboedrele Coloanei nesfârşite pot fi şi ele înscrise 
în ovoide verticale, suprapuse.

 Verticala Coloanei şi zborul Pãsãrilor eternizeazã 
forma ovoidalã individualã prin înãlţare cosmicã şi 
identificare cu Începutul lumii (eliberarea prin ieşirea din 
sine), pe când Muzele adormite descoperã universalul/
divinul în sine (eliberarea prin introspectie). Aceastã 
identificare Om = Cosmos ar fi fost exprimatã cel mai 
pur într-una din variantele propuse de unii exegeţi (cea 
ovoidalã) a proiectului Templului eliberãrii sufletului de 
corp (spaţiul sacru al meditaţiei având forma craniului 
omenesc, identificat cu forma ovoidalã a cosmosului) 
/3/. 

 Putem accepta acum, cu puţinã bunãvoinţã 
(exceptând sculpturile din lemn, care se îndepãrteazã 
mult de aceastã formã), afirmaţia sculptorului Henry 
Moore, potrivit cãreia Brâncuşi a fost ’’martirul unei 
singure forme - ovoidul’’. 

 
2. Materializarea mitologiei cosmogonice din 

triada oul primordial– ţestoasa/”imago mundi” – axa 
lumii (sensul figurat)

 Problema genezei universului, prioritarã în economia 
formelor plastice brâncuşiene, o putem trata şi altfel, 
pornind de la omologia ou - ţestoasã - axis mundi, 
propusã de Sergiu Al-George /4/. Trebuie însã sã ne 
despãrţim de afirmaţia celebrului indianist potrivit cãreia 
Brâncuşi aparţine mai mult mitologiei indiene decât celei 
autohtone, întrucât considerãm cã pãrintele sculpturii 
moderne a coborât pe filiera tradiţiei populare româneşti 
pânã la tradiţia comunã indo-europeanã, ceea ce poate 
explica influenţele remarcate de regretatul Sergiu Al-
George.

 În sprijinul pãrerii noastre citãm pe remarcabilul 
brâncuşiolog arhetipal Ion Pogorilovschi: “Temele 
majore brâncuşiene nu pot fi decodate decât presupunând 
în ele, ca pe o engramare profundã, nostalgia unui 

arhitectural paradis pierdut, adicã vãzând cum în aceste 
sculpturi subzistã memoria ancestralã a casei româneşti 
patriarhale cu detaliile ei constructive şi decoraţiile în 
lemn ce au cãzut din condiţia lor ca sã devinã sculpturã 
cultã. (Ne gândim la casa tradiţionalã centratã cosmic, 
într-o topografie miticã, ca loc de comunicanţã 
sãrbãtoreascã între nivelele lumii -, aspecte ce dau casei 
întregi, ca şi detaliilor ei asa-zis ornamentale, o înaltã 
consistenţã simbolicã)” /5/. 

 Revenind la cercetarea noastrã, sã urmãrim cum a 
tratat sculptural artistul nostru urmãtoarele mituri 
cosmogonice fundamentale:

 1. naşterea universului din oul primordial;
 2. ţestoasa, susţinãtoarea universului, imago mundi;

 3. separarea oului primordial/carapacei ţestoasei în 
Cupele Cerului şi Pãmântului prin intervenţia unei 
divinitãti (germenele de aur), care apoi aşeazã între ele 
ca element de susţinere un ax al lumii/arbore cosmic).

Cum a tratat Brâncuşi aceste mituri, vom vedea în 
continuare.

 1. Oul/ovoidul
Dupã ce ne-am imaginat geneza universului 

brâncuşian din ovoidul atemporal al Începutului lumii şi 
trezirea sa la viaţã prin crestarea acestei forme pure cu 
sabia timpului - moment în care se naşte Primul strigãt, 
sã ne închipuim cã acest moment marcheazã începutul 
separãrii Cupei Cerului de cea a Pãmântului. 

 Cronologic, primul moment semnificativ al acestei 
separãri o marcheazã braţele orizontale ale cuplului 
monolit Sãrutul din 1907 (capetele alipite putând 
reprezenta în aceastã cheie - Cupa Cerului; iar busturile 
- Cupa Pãmântului. Mai abstract, motivul este reprezentat 
de ochii alipiţi, dacã îi rotim cu 90 de grade, cãci iubirea 
poate roti osia lumii).

Ouãle de paşti, încondeiate cu motivul Sãrutului de 
Natalia Dumitrescu, la sugestia lui Brâncuşi, releveazã 
perfect sugestia noastrã. 

Putem accepta, într-o altã interpretare cã personajele 
Sãrutului semnificã: bãrbatul – Cerul iar femeia - 
Pãmântul (demercaţia fiind acum verticalã).

Motivul cosmogonic al Sãrutului va evolua în 
Coloana sãrutului (varianta II), stâlp cosmic sustinând 
Cupa Cerului (capitelul dezvoltat în arcele de cerc 
derivate din motivul ochilor alipiţi sau al calotelor 
sferice). În Piatra de hotar, cuplul alipit devine axis 
mundi, iar Cupele Cerului şi Pãmântului fiind întruchipate 
de acelaşi motiv.

Coloana sãrutului cu dublu capitel - macheta 
Templului descãtuşãrii sufletului de corp (varianta 
definitivă) ar fi reprezentat culmea evolutiei acestui 
motiv, Cupa Cerului urmând sã fie reprezentatã de 
camera individualã pentru meditaţie /6/.

Cariatidele (simple sau duble), susţinând capiteluri 
paralelipipedice, joacã un rol similar Coloanelor 
sãrutului – omologabile ca axis mundi.

Chiar Masa tãcerii poate constitui un exemplu 
sugestiv al momentului separãrii cupelor, roata de moarã 
superioarã fiind a Pãmântului (dacã ne amintim legenda 
româneascã a formãrii munţilor, când, pânã a-l consulta 
pe arici, Dumnezeu a fãcut Pãmântul prea mare şi nu mai 
încãpea sub Cer). În aceastã ipotezã, monumentul 
menţionat poate sugera un univers rãsturnat, vãzut din 
perspectiva mortului, cãci Ansamblul monumental de la 
Târgu-Jiu are o semnificatie fundamental funerarã. Tot o 
rãsturnare a cupelor, de aceastã datã cu o altã conotaţie, 
o reprezintã scaunele clepsidrice din jurul Mesei, cele ale 
Aleii şi jumãtãţile modulelor inferior şi superior ale 
Coloanelor infinite. Acum ele sugereazã nesfârşirea, 
Cupa Pãmântului de deasupra aşteptându-şi Cupa Cerului 
pentru a-şi împlini ciclul cosmogonic (modulele întregi 
ale Coloanelor reprezentând etape încheiate în istoria 
repetabilã a universului).

Originalitatea lui Brâncuşi se vãdeşte ingenios în 
alipirea cupelor obţinute prin aliteraţia entitate sculpturalã 
- imagine reflectatã în oglindã (disc polisat, bazin cu apã, 
soclu etc), realizând astfel:

- o clepsidrã din Peştele congruent reflecţiei sale în 
disc şlefuit;

- un ovoid, aglutinând Animalul nocturn, imaginii 
sale reflectate/rãsturnate;

- o coloanã din douã ovoide - Noul nãscut şi adiacenta 
sa oglinditã.

 Torsul de femeie (ovoid vertical din care lipseşte 
calota superioarã) poate fi identificat drept Cupã a 
Pãmântului, în conformitate cu mitologiile popoarelor de 
pãstori şi agricultori, care atribuiau Pãmântului (datoritã 
fertilitãţii sale) virtuţi materne (chiar şi în mitologia 

chinezã principiul feminin yin desemneazã ogorul, iar 
cel masculin, yang - cerul).

 Cupele rustice brâncuşiene simbolizeazã şi ele ţãrâna 
şi deşãrtãciunea, dacã le asociem cu acea din care Socrate 
şi-a bãut cucuta, încheindu-şi destinul terestru.

 Tot Cupe ale Cerului pot fi considerate şi arcadele 
porţilor brâncuşiene:

 - Arcada (aflatã astãzi în muzeul de artã din 
Philadelphia);

 - Poarta zimţatã a fostului atelier din Impasse Ronsin 
nr. 11 (azi în muzeul parizian de Artã Modernã);

 - Poarta sãrutului (lintoul incizat cu motivul fiinţelor 
îmbrãţişate - iar pilonii de susţinere în aceastã situaţie 
pot fi coloane cosmice). 

Bazinele emisferice/jumãtãţile superioare ale 
carapacei Ţestoasei ale lui Platon şi ale Micuţei 
franţuzoaice (sculpturi aproape identice), reprezintã de 
asemenea Cupe Celeste, iar picioarele lor, alcãtuite din 
ovoide alungite (identice cu cele ale coloanei vertebrale 
a lui Socrate), pot fi omologate drept coloane cosmice. 
În cazul “grupului mobil” Copilul în lume, Cupa Cerului 
Micuţei franţuzoaice/Platon se închide prin Cupa 
Pãmântului - Cãucul de pe fruntea lui Socrate, 
accentuându-ne astfel destinul nostru de fiinţe 
muritoare.

Acceaşi întregire a cupelor între douã entitãţi 
sculpturale asociate o putem descoperi şi în cazul 
monumentului funerar din cimitirul buzoian Dumbrava, 
unde femeia îngenunchiatã în Rugãciune simbolizeazã 
Pãmântul, în timp ce bustul defunctului Petre Stãnescu 
sugereazã Cerul în care acesta s-a mutat întru veşnicie.

Putem interpreta şi sculpturile etajate ca o suprapunere 
de cupe şi astfel Eva devine Cerul lui Adam; Planta 
exoticã organicã - Cerul soclului ei mineral; arcada porţii 
Fiului risipitor - Cerul apãsãtor şi mustrãtor al celui 
rãtãcit, care revine spãşit la dreapta credinţã.

În ultimã instanţã, toate sculpturile pot constitui Cerul 
soclurilor lor şi împreunã pot deveni axe ale lumii.

 2. Ţestoasa/”imago mundi”
Brâncuşi stilizând carapacea broaştei Ţestoase a 

identificat-o cu un ovoid verticalizat, surprins în 
momentul înãlţãrii/desprinderii cupelor, fenomen trãdat 
de prezenţa intersecţiei a douã axe perpendiculare 
(perforaturile cap - coadã şi cele ale ieşirii labelor din 
învelişul osos). 

Ţestoasa realizatã în 1944 (primind prin stilizarea 
menţionatã o singurã pereche de picioare) exemplificã 
supoziţia noastrã.

Ovoidul vertical perforat îl regãsim în soclul Himerei, 
la unul dintre tabureţii din atelierul artistului, la partea 
inferioarã a Regelui regilor - sugerând mitul ţestoasei ca 
picior de susţinere al universului.

Ovoidul perforat, amplasat în poziţii superioare 
(capetele iluştrilor Budha şi Socrate) reprezintã 
identitatea lume - spirit, imagine a universului întreg.

Dar cea mai limpede trimitere la aceastã omologie o 
reprezintã celula de meditaţie a Templului descãtuşãrii 
sufletului de corp, exteriorul ei reprezentând intersecţia 
celor douã axe menţionate.

Abia spre sfârşitul vieţii artistul se va opri explicit 
asupra temei, Ţestoasa aşezatã pe picioare redând funcţia 
ei de susţinere a lumii, iar Ţestoasa zburãtoare poate fi 
consideratã Cupa Pãmântului gata sã se ridice la Cer, ea 
reprezentând desigur cântecul de lebãdã al artistului 
însuşi (ultima sa lucrare originalã).

 3. Coloana cerului
 Coloanele nesfârşite trimit indubitabil la axis mundi, 

suprapunând totodatã arborele cosmic/bradul ascendent 
celui descendent.

 Coloanele sãrutului şi Criatidele pot fi asimilate 
aceluiaşi destin prin similitudine.

 Piatra de hotar identificã Pãmântul - Omul şi Cerul 
prin motivul Sãrutului.

 Aspecte columnare au şi alte sculpturi brâncuşiene 
(Adam şi Eva, Spiritul lui Bouddha, Socrate, Platon, 
Planta exoticã, Torsurile de bãieţi şi fete, chiar Pãsãrile 
în vãzduh (despre care autorul lor spunea cã dacã ar fi 
mãrite la infinit, ar putea susţine Bolta Cereascã - lucru 
pe care l-am mai amintit) - îndeplinind aceeaşi funcţie.

În sfârsit soclurile îşi plaseazã sculpturile susţinute în 
centrul lumii, comunicând nemijlocit cu Pãmântul şi 
Cerul.

Existã oare în universul brâncuşian o sculpturã care 
sã marcheze tocmai momentul spargerii ovoidului/
carapacei ţestoasei şi despărţirea/înălţarea cupelor prin 
Coloana Cerului? Rãspundem afirmativ, Portretul 
doamnei L(éone) R(icou) în care regãsim extrem de clar 
cupele/calotele ovoidale şi axa lumii realizatã printr-o 
succesiune verticalã de ovoide alungite (procedeu cu 
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care ne-am familiarizat deja la Socrate şi Platon/Micuta 
franţuzoaicã). 

Probabil că artistul a reprezentat acest moment 
cosmogonic fundamental prin Portretul doamnei L.R. 
pentru a sublinia identitatea om – cosmos, capul fiinţei 
umane fiind desigur o imagine a lumii. 

În finalul excursului nostru mitologic sã revedem 
Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu prin acestã 
perspectivã cosmogonicã, privindu-l din unghiuri opuse: 
al defunctului şi al noastu.

Pentru cel plecat în marea cãlãtorie, Masa tãcerii 
reprezintã momentul realipirii cupelor, sfârşitul lumii, 
încheierea ciclului, iar scaunele clepsidrice din jurul 
Mesei şi de pe Alee sunt amintirile lumii abia pãrãsite şi 
de care îi este greu sã se desprindã. Poarta sãrutului 
semnificã pentru defunct Poarta Cerului, iar Coloana 
nesfâşitã redã drumul ascensional spre contopirea cu 
absolutul.

Pentru noi, Masa tãcerii marcheazã momentul 
separãrii cupelor, începutul ciclului, scaunele Mesei şi 
ale Aleii sunt “hodini” pentru pomenirea celor plecaţi, iar 
Poarta şi Coloana semnificã iubirea şi recunostinţa 
noastrã eterne.

Cu urcarea sufletului la cer pe sau prin Coloana 
nesfâşitã revenim la motivul trecerii pragului lumilor, 
moment al revelaţiei, imaginat de Brâncuşi pentru 
Templul descătuşării sufletului de corp, proiectat pentru 
Indor /7/.

Templul urma să aibă forma Coloanei sărutului cu 
dublu capitel, în interiorul căruia s-ar fi ajuns printr-un 
pasaj subteran. Piciorul coloanei ar fi fost îngropat în 
pământ, la suprafaţă trebuind să rămână numai capitelul, 
înconjarat de apă, care ar fi adăpăstit celula individuală 
de meditaţie. Laturile incintei trebuiau să fie orientate 
exact spre cele patru puncte cardinale. Interiorul 
(amenajat conform imaginaţiei mele) ar fi adăpostit un 
bazin cu apă şi următoarele sculpturi, amplasate astfel:

- trei Păsări în spaţiu (una din bronz polisat, 
amplasată pe latura estică, una din marmură neagră pe 
latura nordică, una din marmură albă poe latura sudică);

- Regele regilor/Spiritul lui Bouddha pe latura 
vestică;

- Coloana sărutului cu simplu capitel, susţinând urna 
cu cenuşa funerară a prinţesei indiene, pe latura sudică, 
alături de Pasărea de marmură albă.

Pereţii camerei ar fi fost acoreriţi cu fresce 
reprezentând păsări în zbor.

Vizitatorul ar fi pătruns în pasajul descendent subteran 
printr-o intrare nu prea largă.

 Îmi închipui că traseul spiralat descendent ar fi fost 
ca o peşteră iluminată cu făclii, a cărei secţiune s-ar fi 
îngustat treptat. Prin ferestrele lăsate special prin 
susţinerea de piatră s-ar fi putut vedea alternanaţa de 
strate ale rocii. Ultimul ocol al spiralei, ar fi trebuit 
parcurs aplecat, sau chiar în genunchi. În această 
ipostază, peregrinul şi-ar fi amintit de Rugăciunea 
brâncuşiană, care mărşăluieşte, purtându-şi crucea, în 
genunchi, despuiată de orice vanitate (şi veşminte) în 
faţa domnului. De altfel, după cum povesteşte Florence 
Hetzler, se pare că însuşi Brâncuşi intenţiona să 
amplaseze Rugăciunea în Templul său. Astfel, gândindu-
se la deşertăciunea vieţii, vizitatorul ar fi ajuns la intrarea 
în piciorul Coloanei, unde l-ar fi întâmpinat un bazin cu 
apă până la glezne.

 Trecând desculţ prin apa rece ca gheaţa, ar fi simţit 
un fior, întâi prin şira spinării, apoi prin tot corpul, uitând 
orice senzaţie fizică. Ar fi urcat în continuare uşor, prin 
interiorul lujerului Templului, pe scara albă ascendentă, 
până ar fi pătruns în camera de meditaţie, prin trapa 
practicată în pardosea.

Aici, în clar – obscurul incintei, ar fi înaintat până la 
marginea bazinului cu apă, unde l-ar fi întâmpinat o 
Coloana sărutului cu simplu capitel susţinând urna 
funerară cu cenuşa defunctei. 

Meditând asupra vieţii noastre trecătoare, pelerinul ar 
fi cercetat încăperea, înconjurând bazinul. Ar fi 
descoperit cu surprindere, săpate în marginea nordică a 
bazinului nişte locaşe curbate organic (şănţuleţe 
semicirculare având un diametru egal cu cel al picioarelor 
omeneşti), învitându-l să îngenuncheze. 

Privind prin penumbra încăperii, omul îngenunchiat 
pentru reculegere ar fi întrezărit, conform aranjamentului 
pe care-l propun, sculpturile menţionate, adăpostite în 
nişe.

Înainte de iluminarea naturală (nemijlocită) a 
încăperii, sculpturile ar fi părăsit nişele lor şi acţionate 
de mecanisme silenţioase ar fi poposit pe marginile 
bazinului cu apă, înclinându-se uşor, alăturându-se parcă 
vizitatorului aflat în reculegere. În penumbra încăperii, 
s-ar fi distins neclar în acest moment, contururile 
sculpturilor ca nişte umbre. Şi deodată lumina ar fi 

pătruns în incinta sacră, coborând sofianic prin nişa 
tavanului, iluminând frescele cereşti reprezentând Păsări 
în zbor, de pe peretele vestic, transformând deodată 
Pasărea de aur într-o flacără orbitoare. Cel îngenunchiat 
în meditaţie ar fi fost o clipă orbit/strivit, luând poziţia 
aplecată a Rugăciunii brâncuşiene, identificându-se cu 
starea spirituală a acesteia, trebuind să-şi coboare privirea 
în bazinul cu apă. 

Îngenunchiaţi în Templu, am fi descoperit uluiţi, la 
momentele zenitale ale echinocţiilor de primăvară şi 
toamnă, propriul nostru chip reflectându-se în oglinda 
apei împreună cu imaginile sculpturilor brâncuşiene 
sosite pe marginea bazinului: Pasărea albă a vieţii 
noastre efemere, Pasărea neagă a morţii noastre viitoare, 
Coloana sărutului cu simplu capitel purtând urna cu 
cenuşa funerară a defunctei iubite şi cu Regele regilor, 
adică Dumnezeu – Tatăl. 

Până să ajungă soarele la zenit, imaginea Pasării de 
bronz polisat, întruchipatoarea Duhului sfânt ar fi fost 
acaparatoare, pe când aceea aTatălui – Regele regilor 
abia s-ar fi întrezărit minusculă în dreapta noastră. Dar 
până să ne dezmeticim, - soarele ar fi ajuns la zenit şi 
chipul Regelui regilor s-ar fi extins, devenind egal ca 
dimensiune cu acela al Păsării de aur (dar mai estompat, 
sculptura fiind realizată în lemn). Şi toate formele 
refletate s-ar fi întâlnit într-o cruce.

Ce am fi putut noi îngâna în această clipă de extaz, 

decât finalul rugăciunii creştine, binecunoscut nouă: “În 
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!” Şi 
fiecare dintre noi am fi simţit că suntem Fiul! Pentru că 
am fi constatat cu mândrie că am fi fost postaţi în dreapta 
Regelui regilor! 

În clipa revelaţiei astfel imaginate, am fi presimţit, 
prin contopirea cu spiritul divin, marea eliberare a 
sufletului din închisoarea trupului, pe care o vom trăi în 
clipa expierii.

Apoi, soarele continuându-şi drumul pe boltă, 
imaginea Regelui regilor ar fi crescut copleşitor, pentru 
ca în final, - întreaga imagine a chipurilor reflectate în 
oglinda apei să se urce pe marginea estică a bazinului, 
apoi pe aripile Păsărilor zugrăvite în frescă pe bolta 
estică a incintei şi în final să dispară în văzduh, prin 
orificiul Templului. 

 Sufletul nostru eliberat şi-ar fi văzut din înaltul 
încăperii trupul rămas împietrit în Rugăciune, apoi, 
părăsind incinta prin orificiul tavanului, s-ar fi contopit 
cu lumina divină, risipindu-se în cerul senin.

Revenindu-ne din extaz, am fi constatat că sculpturile 
s-au întors în nişele lor şi clar – obscurul domină iarăşi 
încăperea. Ne-am fi regăsit uimiţi trupul amorţit, ne-am 
fi ridicat cu efort şi după câteva mişcări de dezmorţire 
am fi părăsit Templul întorcându-ne la îndeletnicirile 
noastre zilnice. Şi dacă am fi fost tentaţi vreodată să mai 
săvârşim vre-o faptă nedemnă ne-am fi gândit foarte 
serios asupra comiterii ei întrucât, dacă am săvârşi-o nu 
cred că am mai avea curajul să ne privim chipul 
contopindu-se cu al Tatălui divin şi al Sfântului Duh, în 
Templul brâncuşian al eliberării. 

3. Materializarea formelor plastice interpretabile 
platonician (sensul transcendent)

Modelul biblic este momentul cel mai înalt în 

decodificarea unitãţii universului plastic brâncuşian. Dar 
şi aici putem descoperi o surprizã. Dupã Fabre d'Olivere, 
sensul transcendental al genezei biblice trebuie considerat 
cel dat de Moise acestui capitol, al cãrui autor chiar este 
(sens probabil cunoscut de sculptorul român din cartea 
lui Eduard Schouré – MARII INITIAŢI). Sensul acesta 
esoteric, s-a pierdut prin traducerile succesive ale Bibliei, 
din egipteana hieroglificã a lui Moise în ebraicã, greacã 
şi latinã (fãcute de neiniţiaţi), astfel cã noi, astãzi citim 
un text inferior/ignorant. 

Conform sensului transcendent al cosmogoniei, dată 
de Moise şi prezentată în cartea fascinantã a lui Eduard 
Schuré /3/, Dumnezeu/Aelohim nu a fãcut în cele şase 
zile ale creaţiei universul material ci pe cel imaterial/
spiritual, al principiilor tuturor formelor de existenţã. La 
începutul genezei numai gândul lui Dumnezeu exista în 
spatiul noesic divin, nesubstanţializat, iar lumina fãcutã 
în ziua dintâi nu era lumina fizicã, ci lumina spiritualã, 
sufletul universal din care se vor naşte toate sufletele 
individuale ale fiinţelor.

În acest sens trebuie putem interpreta universul 
brâncuşian ca încercare fãrã precedent în istoria artelor, 
de a crea o lume deplin articulatã a formelor stilizate ale 
prototipurilor fiinţelor terestre şi celeste, printr-o viziune 
colosalã, decurgând din matricea noastrã stilisticã 
specificã (stilizare, puritate, lumină, extaz sofianic, 
dimensiunea umană/uneori miniaturală a sculpturilor).

Acum, ne putem închipui geneza universului artistic 
brâncuşian, astfel /8/: 

 Ziua întâia
La început, în spaţiul brâncuşian era lumina şi 

somnul; sculptorul meditând, a concentrat energia 
mineralã a somnului pânã când acesta s-a materializat 
într-un ovoid, Începutul lumii.

 Ovoidul era pustiu şi gol, numai lumina şi gândul lui 
Brâncuşi se mişcau deasupra somnului. Încet, încet, prin 
mângâieri, artistul a şlefuit ovoidul pânã când de pe 
suprafaţa acestuia a ţâşnit lumina reflectatã. E ca şi cum 
lumina absorbitã ar ţâşni din interiorul formei şi s-ar 
curba docilã în jurul suprafeţelor şlefuite ori polisate, 
sfinţind volumele cu o aurã. 

 Astfel, a fost o searã şi apoi o dimineaţã; aceasta a 
fost ziua întâia! 

 Ziua a doua
 Priviţi! Suprafaţa ovoidului se mistuie în luminã. Nu 

ştim cu certitudine unde se terminã piatra, oţelul sau 
bronzul şi unde începe lumina spiritualizatã. Aceastã 
suprafaţã incertã, mântuitã de luminã, o putem numi 
uscat şi ea desparte pãmântul şi apa brâncuşianã de cerul 
aspiraţiilor spre care fiinţele universului îşi vor înãlţa 
trupurile clare.

 Astfel, a fost o searã şi apoi o dimineaţã; aceasta a 
fost ziua a doua!

 Ziua a treia
 Lumina şi somnul, amestecat într-un subtil dozaj, 

constituie materia universului brâncuşian; putem 
considera somnul - partea mineralã, pãmântul, iar lumina 
- viata, gândirea, spiritul. În centrul ovoidului somnul 
este mai concentrat, la suprafaţa formei lumina şi somnul 
se amestecã în cantitãţi egale, apoi, în cer, rãmâne numai 
lumina şi poate amintirea somnului.

 Dupã ce uscatul s-a rãcit, lumina reflectatã şi cea 
interioarã au îngheţat, acoperind pãmântul cu Plante 
exotice.

 Astfel, a fost o searã şi apoi o dimineaţã; aceasta a 
fost ziua a treia!

 Ziua a patra
 Brâncuşi a instituit în universul sãu douã legi 

fundamentale: prima înalţã formele pe verticalã, fãcându-
le imponderabile - aceastã tentaţie a luminii şi zborului 
constituie ‘’luminãtorul cel mare’’; a doua, concentreazã 
volumele pânã la împãcarea cu sine, eliberându-le 
interior - este ‘’luminãtorul cel mic’’, tentaţia somnului.

 Din linişte, seninãtate, blândeţe, bucurie şi puritate, 
artistul a fãcut Muzele -‘’stelele’’ sale -, ele sunt nişte 
semne care vor arãta oamenilor cum trebuie sã le fie 
zilele şi anii.

 Astfel, a fost o searã şi apoi o dimineaţã; aceasta a 
fost ziua a patra!

 
 Ziua a cincea
 Luminile cerului, apei şi pãmântului erau nemişcate. 

Brâncuşi a fãcut atunci vieţuitoarele chtoniene: Animalele 
nocturne; vieţuitoarele mãrii: Peştii; pe cele amfibii: 
Focile, Ţestoasele, Pinguinii; pe cele ale vãzduhului: 
Pãsãruicile, Mãiestrele, Pãsãrile în spaţiu.
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 Astfel a fost o searã şi apoi o dimineaţã; aceasta a 
fost ziua a cincea!

 Ziua a şasea
 Ca sã vesteascã apariţia omului, Brâncuşi a sculptat 

altarul soarelui, Masa tãcerii. Apoi a modelat Cuminţenia 
pãmântului şi primul cuplu uman - Adam şi Eva, din care 
va descinde întregul şir de copii, bãrbaţi şi femei care 
vor popula lumea. Şi nu l-a asezat pe om stãpân peste 
celelalte vieţuitoare, ci toate îşi ocupã locul firesc la 
masa tãcutã a armoniei lumii.

Ca sã vesteascã începutul metamorfozei formelor, 
Brâncuşi a fãcut Cocoşii, amplasându-i în jurul Mesei 
tãcerii, iar pe altarul solar a plãmãdit/desãvârşit Începutul 
lumii.

 Astfel, a fost o searã şi apoi o dimineaţã; aceasta a 
fost ziua a şasea!

 Ziua a şaptea
 Dupã şase zile, construcţia universului a fost 

încheiatã. Brâncuşi şi-a contemplat creaţia, a vãzut cã 
totul era armonie şi a binecuvântat-o sã aducã fiinţelor 
care o populeazã, bucurie purã şi veşnicã.

 Atunci sculptorul s-a împãcat cu sine însuşi şi s-a 
odihnit. Meditând, a ajuns la concluzia cã lumea cãreia a 
reusit sã-i dea viaţã a devenit independentã, autonomã şi 
nu mai avea nevoie de creatorul ei. A contruit o scarã la 
cer, o Coloanã infinitã pe care s-a urcat în vãzduhul de 
luminã divinã şi nu s-a mai întors niciodatã.

 Astfel a fost o searã şi apoi o dimineaţã; aceasta a 
fost ziua a şaptea!"

 
 *
 * *
Cã Brâncuşi voia sã creeze firesc, ca şi natura însãsi, 

dar nu forme efemere ci însãşi tiparele fiinţelor şi 
lucrurilor, imaginile arhetipale, prototipurile, formele 
plastice ale ideilor pure, sufletul/spiritul fiinţelor, esenţa 
lucrurilor (legea universală care le stăpâneşte) o 
mãrturiseşte singur /1/:

“Colaborarea intimã între artist şi materialele folosite, 
precum şi pasiunea care uneşte bucuria meseriaşului – cu 
elanul vizionarului, îl duc pe rând la esenţializare, la 
forma ideii în sine…(…)” 

“Muncind asupra pietrei, descoperi spiritul – tãind în 
materie, mãsura propriei ei fiinţe. (…) Trupul omenesc 
este frumos numai în mãsura în care oglindeşte 
sufletul.” 

“Transform accidentalul în asa mãsurã, încât sã 
devinã identic cu o lege universalã” 

Conştient de importanta artei sale inovatoare, 
Brâncuşi se îmbrãca la bãtrâneţe numai în alb şi trona în 
alelierul sãu ca un zeu olimpian.

 “Nu mai sunt demult al acestei lumi: sunt departe de 
mine însumi, desprins de propriul meu trup – mã aflu 
printre lucruri esenţiale.” 

Dupã o viaţă trãitã cu demnitate şi într-o înaltã 
spiritualitate, se simtea aproape de Dumnezeu.

“Eu mã aflu acum, foarte aproape de bunul Dumnezeu 
şi nu îmi mai trebuie decât sã întind o mânã înspre El, ca 
sã îl pipãi; Îl voi aştepta pe bunul Dumnezeu în Atelietul 
meu…” 

Note:
1. Constantin Zãrnescu – AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI 

BRÂNCUŞI (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1980);
2. Edouard Schuré – MARII INIŢIATI (Ed. Lotus, Bucureşti, 1992);
3. Sergiu Al-George – ARHAIC ŞI UNIVERSAL – INDIA ÎN 

CONŞTIINŢA CULTURALĂ ROMÂNEASCĂ (Ed. Eminescu, Bucureşti, 
1983);

4. Ion Pogorilovschi – MIRACOLUL EMINESCU (Ed. Axa, Botosani, 
1999);

5. Ştefan Georgescu -Gorjan - TEMPLUL DIN INDOR (Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1996);

6. Pontus Hulten, Natalia Dumitresco, Alexandre Istrati – BRÂNCUSI 
(Ed. Flamarion, Paris, 1986);

7. Lucian Gruia – MOMENTUL REVELAŢIEI ÎN TEMPLUL 
BRÂNCUŞIAN AL ELIBERĂRII (de ar fi fost să fie…) (Ed. Double P 
Press Production, Baia Mare, 2004).

8. Lucian Gruia - UNIVERSUL FORMELOR LUI BRÂNCUŞI 
(Editura Fundaţiei C. Brâncuşi din Târgu-Jiu, 2001)

       CREDINCIOS BUCURIEI

  Numai in vid mă pot salva de emoţii;
  Este absurd să mint ghilotina 
  că n-am preacruvit  
  cu sosia unei vieţi născătoare
  de păguboase-ndoieli.
  N-am unde să-mi ascund numele
  de gura-nfometată a trădării;
  Rămân credincios bucuriei
  de a fi biograful umilinţei 
  până la conferinţa de adio
  a cuvintelor.

                  
TESTAMENTUL PUSTIULUI

 Înfumurat ţipăt,
 margine imorală a solitudinii înhumându-mă;
 pereche homo uscându-şi
 dezbrăcările
 pe altarul caznelor vocale.
 Minţi îngheţate binecuvântează
 ecumenia mulgându-şi ghearele
 în hora globală visându-se
 placentă divină.

 Absenţa colindelor,
fantomatic orologiu
al desfrâului lăfăindu-se 
în pauză de contrabandă
 dintre morminte.

 Pe pielea femeilor interzise
 albumelor de familie 
 prooroci în schiloadă plenitudine 
  scriu testamentul pustiului dinainte-ne.

        PEISAJ PSALMIC

  Milă scheletică nevoindu-se
  în chilia plumburiei credinţe-
  Sunete cosmice
  cheamă  la iernat
 oile vecerniei.
 Iubita omului absent
 la propria-i naştere
 îşi avortează
  auzul molipsit
 de aurul spurcând
 urnele elocinţei.
 Spinoasa pâlpâire a singurătăţii
 incinerează maci
 într-un luxos azil de confuzii.
 Farul aroganţei ludice
 spintecă voluptatea valurilor
 decadenţei
 cu pacea resemnării
 în meditaţii putrede.

DINU ELEODOR         

 Molimi în convalescenţă 
 îşi revendică
 viermoasele deprinderi
 ale cezarului deportat
 în mila unui osuar imnic.

    CONVERTIREA LA PARAŞUTISM  

 Eleganţă făţarnică se revarsă pe străzi
 din casele de modă ale morţii.

 Umilul sinod al vegetarienilor
 face demonstraţii de hipnoză
  cu verdele semafoarelor gură-cască;

 Lăcuste ridiculizate
 de glorioşii scamatori ai retoricii
 ronţăie privelişti calcinate
 prin icoanele de plumb –

 Manechinii sfârşitului de mileniu
 venerează creştineşte 
convertirea poeţilor din provincie
 la paraşutism.

 CÂNTEC DE NEÎNCREDERE

Nu mai cred în discreta cuminţenie a stelelor.
Şi mai ales în leacurile de deochi
Pe care doica oarbă a norocului
Le toarce
Din genele viclene ale lunii;
Domnilor, mireasa asta bătrână
Pare de-a dreptul fericită
Când teii şi salcâmii se prostesc
Să-i îndulcească lacrimile
Cu promisiuni de dragoste divină.

Nu mai cred în slăvita utilitate a stelelor,
În influenţa silnică a lunii
Asupra destinelor…
Cu mult deasupra, pe nisipul de foc
Al văzduhului,
Străvechiul păcat pe crengile căruia-nflorim
Îşi scutură nepăsător fructele.

CLIPE NEMILOASE

Mă-ntreb adesea: care câine orb,
Prin aburi de trufie rătăcind,
Mai poate să-şi înfigă colţii în oprelişti?
Sunt clipe nemiloase când îmi pare
Că îi aud nerăbdarea –
Nervi fermentând într-un suspin
Mai răguşit ca duhul morilor de vânt.
Ca semn că încercarea nu-i
Doar o umilă tragere la sorţi,
Prieten sieşi rămâne
Slobodul instinct…

NICĂIERI AERUL

Înflăcărată puterea Jiului –
Îngăduiţi-mi, deci, să-i închin,
Desfrunzindu-se,
Anotimpul cuvintelor mele!
Nicăieri aerul
Nu este mai însufleţit
De priveliştea albinelor
Ca nişte guri
Din care patria soarbe tinereţe…
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În 1966, Petru Comarnescu a refăcut un itinerar mai 
vechi, prin Italia, Franţa şi Elveţia, fiind desemnat comisarul 
pavilionului românesc la Bienala din Veneţia, itinerar în 
urma căruia a răsărit o carte de memorii, Chipurile şi 
priveliştile Europei, extrem de interesantă prin întâlnirile şi 
apropierile pe care le propune.    

Această călătorie i-a facilitat lui Comarnescu revederea 
unor buni prieteni, vechi colegi de drum, plecaţi din ţară 
sau vechi cunoştinţe, unele devenite mari personalităţi 
culturale.O întâlnire cu rezonanţă aparte în sufletul autorului 
a fost cea cu Jacques Lassaigne, critic de artă şi comisar al 
pavilionului francez, pe care nu-l mai văzuse din 1940, deşi 
au fost cândva destul de buni prieteni. Prin intermediul lui 
Lassaigne, Comarnescu stabilise în trecut relaţii importante, 
în Occident, fiind vorba de Gabriel Marcel, Louis Lavelle, 
Daniel Rops, Jacques Maritain, Henry de Montherlant, 
Maurice Blondel, Raymond Bayer, N. Berdiaev, etc. 
Această listă poate fi extinsă şi ea este importantă în măsura 
în care conturează un climat cultural în care Comarnescu 
era integrat şi apreciat. Despre unii dintre aceştia, Petru 
Comarnescu a scris cronici şi eseuri (a fost cazul lui 
Maurice Blondel, Gabriel Marcel, Louis Lavelle etc.), la fel 
cum a scris despre Congresele de filosofie şi estetică la care 
participase, toate aceste rânduri găsindu-şi loc în ,,Revista 
Fundaţiilor Regale”, unde, pe parcursul mai multor ani, a 
fost redactor. ,,A fost un mare moment al vieţii mele, atât pe 
linie filosofică, cât şi estetică şi pe linia relaţiilor cu unele 
dintre marile spirite ale lumii. Pentru Lassaigne eram atunci 
un om mai important decât sunt cel de azi. S-a ocupat de 
mine cu deosebită prietenie şi politeţe. El a devenit un om 
mare, un critic de prestigiu mondial, autor al mai multor 
cărţi.”1

Revederea lui Jacques Lassaigne i-a provocat autorului, 
amintiri, regrete, nostalgii, Comarnescu fiind dintre cei care 
priveau şi se priveau cu o luciditate dureroasă. ,,Întrevederea 
de la Bienală a fost călduţă, aşa cum mă aşteptasem. Anii 
ne-au separat, experienţele de viaţă ne-au dus pe alte 
făgaşuri. Ne-am sărutat, ne-am bucurat pentru a ne spune 
totuşi prea puţine lucruri esenţiale. Lassaigne a devenit un 
om important şi cam blazat. S-a îngrăşat enorm, pare cam 
plictisit de viaţă şi numai când se vorbea de artă redevenea 
pasionat, combativ, categoric.”2 

Portretul lui Lassaigne este mult mai amplu, Comarnescu 
a revenit de mai multe ori în jurnalul său de călătorie, la 
această temă a prieteniei. Nu reuşea să înţeleagă ce s-a 
întâmplat, de ce relaţiile s-au rupt, aproape imposibil de 
refăcut. Deşi întâlnirea şi discuţiile dintre cei doi critici de 
artă au decurs firesc, sub semnul cordialităţii şi al prieteniei, 
totuşi Comarnescu simţea că impactul revederii a fost şters, 
banalizat de timp. Acest aspect al relaţiilor cu foştii prieteni 
l-a preocupat profund pe autorul ce simţea ruptura fatală, 
produsă de distanţele mult prea mari, de modurile de viaţă 
diferite. ,,M-am bucurat că l-am revăzut, a fost mai mult 
decât corect cu mine şi eu m-am arătat corect, dar ar fi fost 
greu să reînnodăm prietenia de odinioară. Şi faţă de el, şi 
faţă de lumea trecutului, am o stranie atitudine – pe care 
mereu caut să mi-o explic, fără să reuşesc prea bine. Îl simt 
pe Lassaigne acelaşi şi totuşi un altul. Simt lumea trecutului 
mai depărtat sau mai apropiat, aceeaşi şi totuşi alta. Aparent, 
suntem aceeaşi, tot oameni, tot prieteni, tot valori sau 
nonvalori, dar şi noi şi lumea se schimbă neîncetat. 
Platitudine? Da şi nu. Simt, dincolo de curentele şi banalele 
constatări, ceva misterios, ceva care mă intrigă, mă 
nedumereşte.”3

Întreg jurnalul de călătorie stă sub semnul unei 
incertitudini, al unei presimţiri ce stăruie în mintea şi 
sufletul autorului, rămas, cum bine zicea Mircea Zaciu, un 
călător singuratic. O teamă, o suferinţă rodea din interior 
speranţa, încrederea, diminuând bucuria revederii cu foştii 
prieteni şi camarazi. Era un sentiment greu de definit şi 
pentru autor, dar resimţit adânc pe măsură ce timpul trecea 
tot mai grăbit. ,,Nu dezvolt bine tema care mă frământă – 
încă e confuză. Nu e vorba doar de cei cu care am fost 
prieten la un moment dat şi cu care constat, cu părere de 
rău, că nu mai pot fi, ci de planuri existenţiale mai 
complexe, pe care călătoria în străinătate mi le-a relevat – 
planuri de cunoaştere, planuri de sesizare a schimbărilor din 
lume, din modul de viaţă al lumii, cu diversitatea 
categoriilor şi variaţiilor ei.”4

Alt oraş în jurul căruia s-a polarizat călătoria europeană 
a autorului, din anul 1966, a fost Parisul, loc de întrevederi 
importante. La Paris, Comarnescu a fost găzduit de bunii 
săi prieteni, Marga şi Ionel Jianu, prima întrevedere, imediat 
după sosire, fiind cea cu Eugen Ionescu, pe care l-a găsit 
bine, tânăr, şi căruia i-a realizat un portret memorabil. 
,,Ionescu nu a fost niciodată un om frumos, dar simpatic a 
fost totdeauna datorită aerului său puţintel copilăros, 
puţintel caraghios, cu nasul rotunjit ca un nasture la vârf. 

1 Petru Comarnescu, Chipurile şi priveliştile Europei, vol. I, 
Editura ,,Dacia”, Cluj – Napoca, 1980, p. 35.  
2 Ibidem, p. 38.

3 Ibidem, p. 42.

4Petru Comarnescu, Chipurile şi privelistile Europei, vol. I, 
Editura ,,Dacia”, Iaşi, 1980, p. 43.

Petru Comarnescu, întâlniri semnificative
Reţii îndată ce-l vezi zâmbetul şi nasul puţintel de clown. 
Pe aceasta ar trebui să mizeze caricaturiştii, dacă s-ar 
pricepe să-i evidenţieze uşoara amărăciune a buzelor şi 
caraghioslâcul de clown trist şi nedumerit. Frunte înaltă şi 
rotunjită, chelia sobră, obrajii acum plinuţi, le observi în al 
doilea rând şi ele nu contrazic aerul tineresc, chiar 
copilăros.”5

Scena antologică a memoriilor de călătorie prin Europa 
ar putea fi masa luată împreună cu vechii colegi de 
generaţie: Eugen Ionescu, Emul Cioran, Ionel Jianu. În 
acest punct, memoriile comarnesciene se compun din 
portrete, din chipuri vii ce ies din paginile cărţii, graniţa 
dintre realitate şi ficţiune subiectivă fiind abolită, rezultând 
o lume atât de reală, prinsă în contururi obiective, veridice, 
cu o luciditate impusă, respectată. Nici Emil Cioran nu i-a 
părut autorului acestor rânduri foarte schimbat. ,,Bătrâneţea, 
anii, distanţa     l-au făcut parcă ceva mai distins sau poate 
prietenia şi sentimentele mele îl vor aşa. În orice caz, tot 
relativ slab este, tot blând în aparenţă, părul îl are abundent 
şi rebel, neîncărunţit, ochii la fel de vii şi zâmbetul cald. Pe 
cât de aprig şi imposibil este uneori în scris, pe atât de blând 
şi docil pare în discuţii.”6

Văzând evoluţia acestor doi mari intelectuali şi scriitori 
ai generaţiei ’30, Comarnescu a fost inevitabil condus de 
gânduri şi amintiri cu mulţi ani înapoi, în vremea 
începuturilor. Şi-a amintit de rolul important pe care el 
însuşi l-a avut în impunerea acestor scriitori şi a altora în 
cultura interbelică. Scriitorul a notat în jurnal că din 
iniţiativa sa s-a înfiinţat Premiul scriitorilor tineri, de care a 
beneficiat atât Emil Cioran, cât şi Eugen Ionescu. De 
asemenea, lansarea în publicistică a celor doi scriitori 
amintiţi, a fost facilitată tot de Petru Comarnescu. ,,Primii 
bani câştigaţi din publicistică i-au obţinut Ionescu şi Cioran 
de la <<Rampa>>, când am condus eu, scurtă vreme, după 
înapoierea din S.U.A., rubricile culturale.”7 Aceste 
mărturisiri ale autorului punctează statutul de lider 
incontestabil pe care Petru Comarnescu l-a avut şi l-a 
îndeplinit cu dăruire. S-a ocupat parcă de-a lungul anilor de 
toţi şi de toate, a avut întotdeauna un cuvânt important de 
spus şi s-a angrenat într-o lungă bătălie, cea a afirmării 
culturii române şi a oamenilor ei. Dialogul avut cu Cioran şi 
Ionescu, aşteptat de altfel de multă vreme, a dobândit pe 
alocuri unele note de confruntare, căci multe întrebări au 
rămas suspendate de ani buni, iar nedumeririle şi îndoielile 
autorului privind unele mărturisiri ale celor doi scriitori 
români ce s-au dezis în anumite momente de cultura – 
mamă, aşteptau un răspuns.

Dacă pe Eugen Ionescu nu l-a mai revăzut, aceasta fiind 
prima şi ultima întrevedere după atâţia ani (Eugen Ionescu 
plecase cu familia la ţară), pe Emil Cioran l-a vizitat şi 
acasă. Întâlnirea celor doi vechi colegi de drum a fost 
plăcută, constituind un bun prilej de discuţii şi mărturisiri 
téte-a-téte. Chiar dacă la Paris, Cioran trăia destul de 
modest, aproape sărăcăcios, nu s-a dezis totuşi de 
binecunoscuta ospitalitate românească şi l-a primit pe 
Comarnescu foarte bine. ,,A fost foarte amical, sincer, 
deschis, vorbind domol, cu uşoara lui împleticire la vorbă, 
aproape insesizabilă, dovedind emotivitate, timiditate. 
Freud explică însăşi bâlbâiala ca provenind din timiditate. 
Am vorbit româneşte, ca şi cu Ioneştii, dar lui Cioran îi 
lipsesc unele cuvinte, spre deosebire de Ionescu… La 
Cioran lipsa unor cuvinte sau expresii se explică prin 
singurătatea, interiorizarea lui şi prin eforturile pe care le-a 
făcut spre a deveni un mare stilist al limbii franceze.”8 
Convorbirea cu Cioran a avut importanţa ei, astfel 
Comarnescu a aflat unele probleme cu care românul exilat 
la Paris, s-a confruntat de-a lungul timpului (probleme 
financiare, scandaluri literare, izolare), totodată vorbindu-i 
autorului despre câteva personalităţi marcante: Gabriel 
Marcel, Jean Paul Sartre, Brecht şi Tudor Vianu (evocat de 
Cioran cu veneraţie). Şi pentru ca cercul de prieteni să se 
poată completa, Comarnescu a primit semn şi de la Mircea 
Eliade, printr-o scrisoare, drept răspuns la rândurile trimise 
din Veneţia, după aproape douăzeci de ani de tăcere. Se 
simte şi-n acest punct al memoriilor o anume îngrijorare, 
resimţită inconştient, involuntar, ca şi cum întâlnirile 
aşteptate şi cuvintele nerostite se dezlănţuie acum într-un 
ultim şi puternic tumult.

Pe lângă revederea prietenilor, scopul principal al vizitei 
la Paris a fost Constantin Brâncuşi. Comarnescu a văzut, 
împreună cu Ionel Jianu, Muzeul de artă modernă, mai ales 
sălile unde erau reconstituite încăperile din atelierul lui 
Brâncuşi, mormântul lui Brâncuşi şi statuia Sărutul din 
Cimitirul Montparnasse, plus câteva locaţii unde Brâncuşi 
avusese ateliere. Parisul a însemnat totodată plimbări, vizite 
prin castele, galerii, expoziţii (impresionat de lucrările lui 
Bissière, expuse la Luvru), catedrale (plăcut surprins de 
Catedrala La Chartres), muzee, cartiere celebre, cafenele 
frecventate de artişti şi scriitori. Merită a fi consemnate şi 

5 Ibidem, p. 140.

6 Ibidem.

7 Ibidem, p. 142.

8Petru Comarnescu, Chipurile şî priveliştile Europei, vol. I, 
Editura ,,Dacia”, Cluj – Napoca, 1980, p. 147.

întâlnirile autorului cu diverşi români aflaţi la Paris, cu 
sculptorul Ion Vlad, cu Dyspre Paleolog (fiul marelui 
prieten al lui Brâncuşi, V. G. Paleolog), cu George Manu 
(ajuns regizor la Paris), cu Nicole Catargi – Richard, cu 
Sanda şi Vlad Stolojan, cu Irina Codreanu (eleva lui 
Brâncuşi), cu pictorii Al. Istrati şi Natalia Dumitrescu – 
Istrati, legatarii universali ai lui Brâncuşi etc. După cum se 
poate uşor observa, discuţiile despre sculptura şi viaţa lui 
Constantin Brâncuşi au reprezentat momentele – cheie ale 
acestui itinerar parizian ce se încheia sub auspiciile acestui 
vechi proiect, monografia Brâncuşi, apărută doar postum, 
dar nu lipsită de relevanţă.

Cel de-al doilea volum al ediţiei din 1980, îngrijită de 
Traian Filip, Chipurile şi priveliştile Europei, descrie 
itinerariul lui Petru Comarnescu prin Elveţia şi Italia, din 
noiembrie 1966. Comarnescu a plecat spre Zürich (Elveţia), 
în ziua de 1 noiembrie 1966, invitat de Carola Giedion – 
Welcker, reprezentantă a Asociaţiei criticilor de artă, pentru 
a ţine o conferinţă despre Brâncuşi, la Muzeul de artă 
modernă din Zürich. Călătoria, începută sub auspiciile unei 
zile ploioase, când nu se găseau taxiuri, când călătorul pleca 
la drum cu un surplus de bagaje, conţinând cadouri şi 
suveniruri pentru prietenii şi cunoştinţele la care se ducea, 
când locul din avion avea chiar numărul fatidic 13, a decurs 
firesc, cu unele incidente legate de viză sau de descinderea 
într-o Veneţie, afectată de inundaţii dezastruoase.

Întreaga călătorie europeană din toamna anului 1966, a 
stat sub semnul artei, în aceste memorii putem găsi o istorie 
atipică  a artei, fiindcă oferă date şi informaţii despre artă şi 
artişti, din locuri şi timpuri diferite, cunoştinţele curgând 
unele dintr-altele, fără a lăsa loc sincopelor timpului şi 
diferenţelor existente între aspectele evocate. Alături de 
Comarnescu, alunecă şi cititorul pe meandrele artei, purtat 
de-a lungul timpului, de acest ghid, mereu înflăcărat, 
întotdeauna neobosit să admire, să relateze, să se 
entuziasmeze.

Ultima parte a jurnalului de călătorie se concentrează în 
jurul personalităţii lui Sergiu Celibidache, compozitor şi 
dirijor, vechi prieten, revăzut la Veneţia, unde petrec ceva 
timp împreună, evocând anii petrecuţi la Bucureşti şi 
rememorând etapele parcurse în carieră de Sergiu 
Celibidache. Această ultimă parte a memorialului de 
călătorie, dacă ar fi extrasă din context, ar putea fi privită ca 
o micromonografie, ce adună laolaltă date biografice cu 
adânci comentarii asupra activităţii muzicologului Sergiu 
Celibidache. Petru Comarnescu îl cunoscuse pe Sergiu 
Celibidache de prin anii 1934 – 1935 şi prietenia lor a 
continuat până în 1946, an în care Comarnescu a primit 
ultimele semne de viaţă de la prietenul său. Sergiu 
Celibidache plecase din ţară, dar tăcerea de mai bine de 
douăzeci de ani nu a şters prietenia bine înrădăcinată a celor 
doi. În momentele petrecute împreună, la Veneţia, Sergiu 
Celibidache i-a vorbit autorului despre formarea sa 
profesională, profesorii pe care i-a avut, unele experienţe 
muzicale importante, precum şi situaţiile de cumpănă 
întâmpinate în Occident. De asemenea, şi-a spus părerea 
(provocat uneori), despre diverşi muzicieni de la noi sau din 
străinătate, şi-a expus fără reticenţă ideile sale despre 
muzică, aspiraţiile sale, cântându-i interlocutorului la pian 
compoziţii proprii (spre exemplu, Suita Românească).

Comarnescu era conştient că Sergiu Celibidache 
ajunsese o autoritate mondială în muzică (era consilier în 
Suedia, avea catedră de dirijorat la Siena, Stockholm, 
Berlin, unde preda regulat cursuri,  dirija la Filarmonica din 
Berlin etc.), înţelegând că drumul acestui român apucase 
acum pe culmi foarte înalte. De aici, o anume reticenţă, 
întâlnită şi-n cazul lui Jacques Lassaigne şi Eugen Ionescu. 
Acest fapt nu îl împiedică să-l admire, să-l recunoască 
aproape acelaşi ,,are şi acum o înfăţisare distinsă, plăcută, 
mişcări vii, graţioase, o ţinută zveltă”9 şi ,,ascultându-l pe 
Celibidache ai impresia că nu se pierde nici un sunet, că 
totul e viu, conturat, distinct – nu degeaba latinul din el cere 
acea carteziană distincţie şi claritate.”10

Chipurile şi priveliştile Europei se încadrează perfect în 
memoriile comarnesciene de calătorie cu care ne-am 
obişnuit încă din anii ’30, când a scris despre America. În 
plus, Chipurile şi priveliştile Europei readuc în actualitate o 
altă perioadă din viaţa acestui cărturar, fiind vorba de anii 
ultimi, ce îşi au propria încărcătură de evenimente, fapte şi 
trăiri. Angajat în istorie, după cum remarcase Zaharia 
Sângeorzan, Petru Comarnescu a trăit şi simţit cu intensitate 
faptul cultural, a iubit arta şi a rămas dedicat creaţiilor de 
valoare şi artiştilor, a plecat apoi lăsându-ne mărturie despre 
zbuciumul şi gândurile sale mai multe pagini (numeroase 
chiar), pe care le regăsim fie în voluminosul său Jurnal, fie 
în memoriile de călătorie, cum sunt şi aceste Chipuri şi 
privelişti ale Europei.  

MONICA GROSSU
Cluj-Napoca

9 Petru Comarnescu, Chipurile şi priveliştile Europei, vol. II, 
Editura ,,Dacia”, Cluj – Napoca, 1980, p. 145.
10 Ibidem, p. 152.
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ÎNTRE FORŢĂ ŞI SLĂBICIUNE

Sunt încă 
proprietatea lui Dumnezeu
unde să fug
sunt scribul sub teroarea cuvintelor
m-ai trimis pentru că tac
muşcând pământ
unde să fug când pământul fuge şi el
îngroziţi suntem de un singur cuvânt
curând se va auzi
va fi tunet sau adiere
îl voi rosti eu, îl vei şopti tu
sunt încă preferata lui Dumnezeu
unde să fug şi de ce…

IMITÂNDU-I PE CEILALŢI

Dumnezeu şi moartea
îmi poartă de grijă
eu fac să dureze efemerul
construiesc o casă pentru vrăbii
sădesc un pom pentru rai
fac un copil care va dărâma casa
fiind prea mică
şi va tăia pomul pentru că nu rodeşte
scriu o carte despre toate acestea
şi cineva o va arde
să se încălzească sub viscol…

IUBIND PUR ŞI SIMPLU

Cu numele tău pe buze
cu gustul amar al trupului tău
cu sunetul vorbelor nerostite
trec prin lumea care începe mereu
cu dărâmarea zidurilor
trec prin lumea care încă
trimite corăbii pentru hrana zeilor
iubind pur şi simplu
trec prin lumea care are ceva glorios
în felul în care ne împrăştie, 
ne fărâmiţează
ne adună
apoi ne predă morţii…

PARTEA NEVĂZUTĂ A GLORIEI

Poemul
ca un cal de rasă
trece prin paradisuri pierdute
sau recuperate instantaneu
abandonându-şi autorul
traversând golurile eternităţii

VICTORIA MILESCU
se rostogoleşte printre
dughenele răvăşite, prin pieţe
se regăseşte în filele arse
jucându-se de-a primejdia
secondat de câini vagabonzi
are parte de partea nevăzută a gloriei
uneori vântul
îl buzunăreşte furându-i 
nimicurile care-i alcătuiesc măreţia.

MESERIA DE OM

Nu ştiu ce e frumuseţea
dar chipul tău
îmi aminteşte de ea
de cerul
suspendat de un fir de păianjen
apărată sunt
de fluturii în armură
plătesc pentru norocul cel bun
pentru norocul cel rău
profesând meseria de om
nu ştiu ce e adevărul, dar
reinventez dezastrul
adevărul se bate pentru noi
noi ne batem pentru iluzii
ploaia stinge adevărul
din întunericul luminii
nimic nu e mort
din frumuseţea celor ce ne iau viaţa
apropiind infinitul de chipul tău.

MĂREŢIA SLĂBICIUNII

Te-ai salvat şi azi
din războiul celor două principii
faci parte dintre învingători
străbătând drumul
de la infinit şi-napoi
printre superbe erori
tu fiind una dintre cele prin 
care îngerii îşi justifică existenţa
să nu-i judecăm cum ne dobândesc
fiindcă, la urma urmelor
numele tău nu al lor
va rămâne aici
legiunilor infernale…

NOROCUL DE-A EXISTA

M-am trezit în casă cu ploaia
udă, înfrigurată
s-a tras lângă jarul sticlind
în ochii jivinei de pe podele
şi-a stors lenjeria fină
din care săreau broaşte,
peşti de smarald, perle
o priveam şi îmi era teamă
să rostesc dorinţa cea mai arzătoare
a ultimei supravieţuitoare
să nu o supăr
să nu o fac să plângă
şi micul nostru poem terestru
să se scufunde…

CU STĂPÂNIRE DE SINE

Mergi printre cei buni, printre cei răi
părul are mai mult argint
decât aur
trandafirul gurii se scutură
iar trupul are din ce în ce mai
mulţi ghimpi
ai vrea să nu răneşti
când treci prin mulţime
ghimpii din ce în ce mai puternici

se înfig în pieptul celui îmbrăţişat
la întâmplare
poate că acesta
de lângă tine, rănit, căzut pe asfalt
era cel aşteptat… 
EXIL DE BUNĂVOIE

Spăl apa
de moleculele singurătăţii
prin odaie trece râul
cu resturi de echipaj stelar
dincolo de marginea patului
prăpastia viului
vaierul cristalin aşteaptă 
tu, eu, sau aerul
cu mâinile ude îşi desface haina
încinsă de focul de oase
a greşit mult să înveţe mult
mă cufund în apa care spală râul
el se cufundă în mine
apoi se modelează după strigătul 
pedepsei
să-şi ducă viaţa până la capăt.

STELE ÎN PLINĂ ZI

El este încă aici
la masa mea
în patul meu
în pereţi, în oglinzi
în nopţile scurte, fierbinţi
el este încă fluturele de aur
în plămânul meu de rubin
eu sunt încă în ochiul lui închis
lacrima care nu s-a prelins
el este încă în păsările
prăbuşite pe trepte
în plantele îngălbenind brusc
în vuietul urcând spre zăbrele
câtă eternitate rămâne
în urma celui abia plecat…

ETERNITATEA CLIPEI

Acelaşi cer indiferent
rătăcind printre oameni
aceeaşi mare voluptuoasă
aceleaşi păsări devorându-se
în locul unde se întâlnesc
muritorii cu nemuritorii
voi merge acolo unde
morţii îi e frică să meargă
vânez cuvântul cu alt cuvânt
dă-mi puterea pe care doar tu
ştii că o am
când mă scufund
cu pescăruşii sonori
smulgându-ţi încă o clipă.

CONSPIRAŢII CELESTE

Dar inelul se subţiază
şiragul perlelor s-a tocit
diamantul cerceilor nu mai sună
la trecerea îngerului
iarna şi-a pus pecetea definitiv
pe sânul tău drept
pe gura cianozată
dimineaţa te trezesc chemări
la nesupunere
spargi ca din greşeală
cupa cu vinul nobil şi vechi al sângelui
izbucnind
din venele crepusculare
întinse ca ramurile unui copac
aproape uscat



Pag. 19  Portal ~ Măiastra - nr. 1(14)/2008

Când în  1930 apărea prima monografie a lui Ion 
Creangă, scrisă de un străin (Jean Boutière,1899-1967 – 
La vie et l’oeuvre de Ion Creanga), care încerca să-i 
fixeze locul printre marii povestitori europeni, - afirmând, 
într-o inaugurală interpretare comparativ-estetică, că 
scriitorul român e, ca şi Iakob şi Wilhelm Grimm, un 
mare „folclorist”, dar şi un neîntrecut „artist”, ca Perrault 
sau H. Ch. Andersen - imaginea consolidată în critica 
literară românească era cea a unui scriitor „poporal”, 
humorist şi sentenţios…

În articolul „Direcţia nouă în poezia şi proza română” 
(1872), Titu Maiorescu, mentorul „Junimii” şi al 
„Convorbirilor literare” se întreba dacă „Se mai află în 
poporul ei [al ţării sale,n.n.] destulă putere primitivă 
pentru a putea ridica sarcina culturii?”, iar răspunsul la 
această interogaţie retorică nu va întârzia să apară, căci, 
în 1875, Creangă, adus de Eminescu la „Junimea”, este 
confirmat de la început ca „scriitor poporal”, sosit la 
timp în orizontul de aşteptare al grupării literare ieşene, 
unde poveştile şi snoavele sale (spuse „pe uliţa mare”), 
ba chiar câte un capitol din „Amintiri…” produceau, 
vorba lui Iacob Negruzzi, atâta „haz şi plăcere” celor ce 
ascultau „sănătoasele reproduceri ale acestui talent 
primitiv şi necioplit”.1

„Ce fericită achiziţie pentru societatea noastră acea 
«figură ţărănească şi primitivă a lui Creangă!»” scria I. 
Negruzzi.2

Să reţinem că înainte de criticii literari, memorialiştii 
au fost aceia care au lansat sintagma de „scriitor 
poporal”, orice altă calificare a scriitorului însemnând 
„exageraţie” şi chiar „confuziune”. Fără a-i nega calităţile 
de „om inteligent” şi „scriitor original”, G. Panu exprima 
în „Amintirile” sale punctul de vedere al „Junimii”: 
„Meritul lui Creangă ca şi culegător de poveşti se 
mărgineşte în aceea de a fi reprodus aproape textual, 
poveştile populare”.3

De aici până la a-l nega – văzând în el un spirit 
picaresc, ba chiar un kitsch cărturăresc, - nu e decât un 
pas, pe care A. Densuşianu (el însuşi refuzat ca poet de 
junimişti!) îl face fără nicio rezervă, incluzându-l pe 
scriitor într-o categorie curioasă a ruraliştilor narativi: 
„Sunt adică unii ca de exemplu Creangă, care a luat 
povestea populară drept o canava pe care şi-a împletit 
ideile sale, frazele şi proverbele culese de ici acolo, încât 
ne-a dat un fel de cârpituri cărturăreşti de poveşti sau 
naraţiuni populare”.4

Intuiţia lui Nicolae Iorga din 1890, care se pronunţă 
îndată după moartea scriitorului, va face epocă în 
receptarea operei humuleşteanului drept „cea mai 
originală în simplitatea ei viguroasă” din întreaga noastră 
literatură modernă:

„Creangă adică, nu face alta decât să ne deie fără nici 
o ameninţare de tendinţe străine şi neologisme, ca 
vocabular şi sinteză, adevăratul spirit al poporului, de la 
care şi-a învăţat el meşteşugul de scriitor şi care a pus pe 
temperamentul acesta vioi şi puternic pecetea lui 
neştearsă”.5

Viitorul mentor al sămănătorismului îl vedea „scutit 
de orice influenţă străină” şi „înţelept ca poporul”, 

1 T. Vianu, Opere, 3, Editura „Minerva”, Bucureşti, 1972, p. 669.
2 Iacob Negruzzi, „Amintiri de la «Junimea», Ed. „Minerva”, 
Bucureşti, 1970, p. 171.
3 „Amintiri de la «Junimea», vol.I, Ed. „Minerva”, Bucureşti, 
1908, p. 103.
4 „Istoria limbii şi literaturii române”, ediţia a II-a, Iaşi, 1894, p. 
178.
5 „Ion Creangă interpretat de…”, Ed. Eminescu, Buc., 1977, p. 
178.

Reconsiderări:

ION CREANGĂ ÎN CONŞTIINŢA CRITICII LITERARE

exemplificând prin întreaga sa operă, ca un Homer din 
Carpaţi, „epopeea poporului român” (G. Ibrăileanu, 
1926). 

Abia cu monografia semnată de G. Călinescu în 1938 
(Viaţa lui Ion Creangă), completată în 1964 cu o analiză 
mai aprofundată a operei (Ion Creangă. Viaţa şi opera), 
imaginea consacrată a scriitorului „poporal” şi „primitiv” 
va fi corectată printr-una a unui „autor «livresc»”, spiritul 
cărturăresc al humuleşteanului fiind situat în vecinătatea 
lui Rabelais, Sterne ori Anatole France. Ca şi Anton 
Pann, aprecia Călinescu, Ion Creangă este, în materie de 
ştiinţă şi literatură rurală, un mare erudit, erudiţia sa 
încântătoare prin veselia care o întreţine (o „jovialitate 
enormă”) amintind de secretul acelei „joyeuseté” 
rabelaisiene. Este vorba de „mecanismul erudit” al 
povestitorului, care pune în mişcare „şi o erudiţie strict 
lexicală”, căci „Creangă s-a ivit acolo unde există o 
tradiţie veche şi deci şi o specie de erudiţie, la sat, şi încă 
la satul de munte de dincolo de Siret, unde poporul e 
neamestecat şi păstrător”.6

Tudor Vianu va înlătura clişeul junumist al receptării 
pe linia evidenţei „poporane”, considerând că „Ţăranul 
Creangă nu este însă deloc un «talent necioplit», cum 
credea Negruzzi, şi nici un «autor poporal», cum l-a 
văzut Maiorescu. Este un talent rafinat, un mare artist.” 
(s.n.).7

Însă, este, desigur, meritul lui G. Călinescu de a fi 
dezvoltat această intuiţie critică de probantă vocaţie, 
insistând pe spiritul cărturăresc, rabelaisian al 
povestitorului, pe acea jovialitate, pe acel umor al 
contrastelor încât – scrie scriticul – „compunerile sunt 
menite să nu fie gustate cum trebuie decât de 
intelectuali”: „El are puterea cuvintelor şi a zicerilor şi 
mai ales acea voluptate de a le experimenta punându-le 
în gura altora. În câmpul lui mărginit, Creangă este un 
erudit, un estet al filologiei” (s.n.).8

Convingerea criticului, care văzuse în el „un Flaubert 
al Humuleştilor”, este exprimată lapidar, rămânând 
mereu actuală: „Creangă e un mare povestitor şi numai 
cititorul de mare rafinament artistic îl gustă cum se 
cuvine.”9

Imaginea călinesciană era, aşadar, inedită şi de o 
relevanţă tranşantă, categorică, ceea ce-l determină pe 
Vladimir Streinu să intervină cu o distincţie (a se citi 
„corecţie”) de „echilibru”. Deşi înţelege opera lui 
Creangă ca pe un „ciclu rapsodic ţărănesc”, Vl. Streinu 
apreciază că „el a ştiut să fixeze climatul de poveste 

6 „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, ed. a 
II-a, 1982, Ed. Minerva, pp. 487-488.
7 Tudor Vianu, Opere, vol. 2, Ed. „Minerva”, Bucureşti, 1973, 
pp. 289-290.
8 Cap. ,,Jovialitatea lui Creangă”, în „Ion Creangă. Viaţa şi 
opera”, 1964.
9 „Ion Creangă interpretat de…”, ed. cit., p. 318.

populară, al cărei lexic l-a rafinat, păstrându-l aspru în 
sunet; a ajuns să-i rotunjească arta compunerii, 
menţinând-o totuşi naivă; a dat fabulei străvechi valoare 
literară cultă, fără să-i usuce frăgezimile (…); a făcut, în 
sfârşit, operă de Homer al ţărănimii româneşti…” deşi 
avea o „rară conştiinţă de artist (…), marele povestitor 
nu şi-a alterat poporanitatea”, căci „efortul de a se stiliza 
ca poporan nu i-a uscat seva”. Alături de „naivitatea 
elementară” a operei, care plăcea junimiştilor la modul 
exclusivist, sunt de identificat pretutindeni „efecte de 
stilizare”. Raportul stabilit de critic ar fi unul de 
„echilibru” inefabil, indisolubil: „Sub înfăţişarea egală 
de perfecţiune în elementaritate, opera îl ţine ascuns.” Pe 
urmele lui G. Călinescu este sesizată acea „artă a 
spunerii” (oralitatea), ca şi jovialitatea referenţială a 
operei, ba chiar şi o specială „dramaticitate” egală cu cea 
caragialiană, intuită şi de Paul Zarifopol prin 1930.

Aceasta e linia pe care vor merge, cu nuanţări şi 
distincţii de amănunt, majoritatea interpretărilor  de la 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Ion Creangă (1963), la 
George Munteanu – Introducere în opera lui Ion 
Creangă, 1976 şi Istoria literaturii române. Epoca 
marilor clasici, 1980; Petru Rezuş – „Ion Crenga. Între 
mit şi adevăr”,1981, Ion Holban – Ion Creangă - spaţiul 
memoriei, 1984; C. Trandafir- Ion Creanga: spectacolul 
lumii, 1996,  M.A.Diaconu - Ion Creangă. 
Nonconformism şi gratuitate, 2002, Al. Dobrescu - 
Butoiul lui Diogene, 2003; C. Regman – Ion Creanga: o 
biografie a operei, 1995; Ilie Guţan – Ion Creangă. 
Treptele receptării operei, 2003 ş.a.

„Surparea mitului despre un Creangă scriitor poporal 
a constituit una din izbânzile criticii estetice a lui G. 
Călinescu şi imaginea unui alt Creangă, umanist erudit, 

fin în enormitate şi fabulos, a intrat în conştiinţa epocii 
noastre” (E. Simion, 1964).

*
Un punct de vedere nou aduce Zoe Dumitrescu-

Buşulenga în monografia din 1963, analizând „lumea pe 
dos” a operei lui Creangă, în aspectele sale caracteristice 
(grotescul situaţiilor, burlescul, parodierea stilului 
„înalt”, personajul anapoda, sucit). 

Pornind de la imaginea „lumii pe dos” pe care însă nu 
o corelează cu intenţiile satirice, de critică socială, Petru 
Poantă ajunge la ideea unor „veritabile reprezentări 
carnavaleşti, pe care le implică opera”, atmosfera 
generală a acesteia fiind una de sărbătoare populară, de 
voioşie colectivă, de râs, obnubilând valorile oficiale.

E vorba, aşadar, de imaginea carnavalului popular pe 
care o degajă opera în ansamblu, autorul însuşi devenind, 
odată cu intrarea la „Junimea”, „un bufon, un travestit, 
un om pe dos”, transformând salonul convorbiriştilor 
într-o „piaţă publică”, iar şedinţele de cenaclu într-un 
adevărat „carnaval popular, unde rolul de clovn îl juca 
el”... Raportat în repetate rânduri la Rabelais, Creangă 
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devine, în acest fel, ceea ce autorul lui Gargantua şi 
Pantagruel este pentru M. Bahtin, cercetătorul care 
interpreta „lumea pe dos” a lui Rablelais prin conceptul 
carnavalescului popular şi libertin, parodic şi ilar10, 
identificând „vocile” pieţii publice în registrul burlesc al 
portretisticii şi evoluţia ritmului de la „lent” la 
„precipitat”, potrivit „cronotopului teatral”, observat, 
bunăoară, în „Bâlciul deşertăciunilor” şi în „Tristram 
Shandy”.

Viziunea aceasta este inedită şi, desigur, incitantă, 
însă, considerăm, ea nu acoperă întreaga realitate a 
operei, dovedindu-se deseori pur conceptuală şi 
reducţionistă, dacă nu demistificantă în mod gratuit, în 
felul abordat. Nu prin aceasta Creangă rămâne un artist 
al sufletului românesc.

Dincolo de acestea, există şi un Creangă „arhetipal”, 
dacă putem zice aşa şi putem zice, în descendenţa lui 
Jean Boutière, interesat şi de un comparatism în plan 
naţional şi european, al motivelor din poveşti, linie pe 
care s-a înscris Ovidiu Bîrlea (Poveştile lui Creangă, 
1967) şi, cu un orizont mai larg, Mihail Apostolescu11, 
care îşi încheie amplul studiu cu capitolul „Un Rabelais 
roumain”, după expresia lui N. Iorga 
folosită în prefaţa la o ediţie de 
povestiri tipărită la Paris în 1931.12 

*
Acestea fiind cunoscute, ne vom 

referi la eseul tânărului exeget Andrei 
Oişteanu, „Grădina de dincolo” 
(1980), cuprinzând inteligente 
„comentarii mitologice la basmul lui 
Harap Alb”.

Investigând basmul Povestea lui 
Harap Alb, cu mijloacele criticii 
arhetipale, Andrei Oişteanu îşi propune 
să demonstreze că drumul şi încercările 
la care e supus Arap Alb constituie, în 
totalitate, „o alegorie a ritualului de 
iniţiere”, obţinând dincolo de treptele 
încercărilor „starea de Puritate, 
înfrângându-şi definitiv Păcatul”. 
Structurându-şi eseurile în cinci 
capitole, Andrei Oişteanu disertează, 
cam în maniera lui Vasile Lovinescu 
(Creangă şi Creanga de aur,1989), pe seama originii 
mitico-rituale a acestei alegorii. „Grădina de dincolo”, 
„piatra ca soarele”, „daimonul cornut” şi „hieros gamos” 
ar fi episoadele arhetipale, mitico-ritualice ale naraţiunii. 
Pretutindeni eseistul se arată interesat a identifica mituri 
şi ritualuri de iniţiere din diferite religii arhaice şi 
tradiţionale (şamanice, yogine, egiptene, eline, din cultul 
lui Zalmoxis etc. etc.), pentru a proba realitatea poveştii 
lui Creangă. O stufozitate de divagaţii eseistice, 
aluvionare, căutate, uneori, cu orice preţ, ameninţă 
pagina şi primejduieşte „teza” eseului (care rămâne, 
totuşi, interesantă şi în picioare!). Multe din remarcile 
eseului sunt indistincte şi neprobante, ele rămânând la 
nivelul unor intuiţii generale, al unor prezumţii şi ipoteze 
de lectură. Mă tem că dincolo de zoosimbolurile, de 
toposurile şi figurile mitico-ritualice ale iniţierii, 
identificate în Povestea lui Arap Alb, lumea operei lui 
Creangă iese sărăcită, convenţională, fadă, fără a căpăta 
profunditatea reflecţiei eseistice arhetipale ce-o 
investighează… Încăodată, excesul de metodă se 
dovedeşte reducţionist şi vulnerabil.

„Clişeul jovialităţii perpetue şi imaginea cam nătângă 
al unui hâtru care se ţine numai de glume”, ca şi ideea 
călinesciană a „copilului universal”, sunt şi ele 
10 „Francois Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi 
Renaştere”, Ed. Univers, Bucureşti, 1974.
11 „Ion Creangă între marii povestitori ai lumii”, Ed. „Minerva”, 
1978, pp. 233-368.
12 Stanciu Stoian et Ode de Chateauvieux Lebel, Contes populai-
res de Roumanie, Preface de N. Iorga, Paris, 1931.

incriminate de Valeriu Cristea în „Dicţionarul 
personajelor lui Ion Creangă” (Ed. Fundaţiei Culturale 
Române, 1999), autorul identificând „serii de personaje, 
axate pe un tip” - omul bogat, vicleanul, zgârcitul, 
petrecăreţul, păcălitorul păcălit, tipologia omului „pe 
dos”, „sucit”, ca Dănilă Prepeleac sau Păcală, care, trecut 
prin Cănuţă al lui Caragiale, va face carieră în proza unor 
şaizecişti ca N. Velea, D.R. Popescu, Fănuş Neagu ş.a., 
conform unei teze mai vechi (Interpretări critice, 1970). 
Dar şi unele serii, situaţii şi motive tematice: motivul 
urmăririi, al distrugerii, al cruzimii, al „spaţiului-
capcană”, al personajului sartrian, bolnav de greaţa 
existenţială, din Povestea unui om leneş, al „parodiei 
evanghelice” din Ivan Turbincă (după cum în Povestea 
lui Stan Păţitul nu s-ar regăsi, sub forma lui 
„bogdaproste”, decât sacrificiul celor vechi păstrat în 
creştinism sub forma pomenii). Cf. Mihai Apostolescu, 
op. cit., p. 35.

Un alt interpret încearcă a decoda, dincolo de 
scenariile ezoterice, anumite sensuri creştine ale operei 
lui Creangă, descoperind, totodată, aici, o reală tranziţie 
de la lumea tradiţională la cea modernă. Îndreptându-şi, 

după „eşecul criticii” (!), privirea spre „un alt Creangă”, 
Sorin Botnaru constată că de la Iorga la Vasile 
Lovinescu s-a glosat suficient pe seama „aspectelor 
formal stilistice”, şi propune receptarea lui Creangă în 
propria sa individualitate, insistând pe raportul dintre 
„comunitatea tradiţională” şi „semnele societăţii 
moderne”. Imaginea unui Creangă de tip incurabil 
tradiţional, propusă şi generalizată de ideologia de stânga 
românească e de condamnat, crede eseistul: „Acesta e 
calificat ca un tradiţionalist incurabil, refuzând tot ceea 
ce înseamnă valoare şi instituţie modernă în numele unui 
tradiţionalism rural-folcloric impenetrabil.” Scos de sub 
obrocul unui tradiţionalism folcloric vetust şi greoi, al 
unei mentalităţi retrograde, - fără însă a-l moderniza 
excesiv, - Creangă ar întruchipa „tipul înţeleptului”, – 
„aceasta l-a ajutat să devină învăţătorul primar, în sensul 
de primul, de învăţătorul originar al neamului său”.13

Un cercetător recent – muzeograful de peste două 
decenii de la „bojdeucă”, dl. C. Parascan, autor şi al 
altor lucrări: Eminescu şi Ion Creangă la „Junimea”, 
2002 şi Preoţia lui Creangă, 2003  – crede că jovialitatea 
de care s-a făcut atâta caz „nu e decât o mască în spatele 
căreia se ascundea adânca tristeţe a lui Creangă (…), 
contraponderea, lupta cu suferinţa, teama, ruşinea”. 
Aşadar, o comedie jucată în operă, ca şi în viaţă, de un 
ins „timid de la natură” şi crescut „în şcoala grea a 
adversităţii şi a lipsei” (I. Negruzzi), un complex al 
disimulării pretutindeni prezent. Aceste „măşti ale 

13 Nouă interpretare a operei lui Creangă, „Curentul”, 1998.

inocenţei”, - abordate de „Ţăranul” ajuns „târgoveţ de 
Ieşi”,- păcălindu-i pe contemporani (v. cazul lui Slavici), 
dar şi pe istoriografi, monografişti, critici… Distincţia 
făcută de eseist între eul profund şi eul empiric, relativ 
justă, este iarăşi o capcană de care unii cercetători n-au 
ţinut seama, aservindu-l pe om operei şi opera biografiei 
empirice (e cazul celor ce văd în „Amintiri” o scriere pur 
„autobiografică”, trecând pe plan secund ficţionalitatea 
diegezică, asta când autorul nu e socotit un Proust avant 
la lettre – I. Holban) ...14

Nu lipsesc din exegeza operei lui Creangă nici 
abordările freudiene, psihanalitice. Iată, bunăoară, Dan 
Grădinaru, în monografia „Creangă” (Ed. Allfa, 2002, 
476 p.) consideră că „amintirile” stau sub semnul 
„absenţei tatălui”, figura mamei fiind „dominantă şi 
protectoare”, iar şcoala nu ar induce copilului decât un 
„complex de detronare”. Un capitol întreg, Sex, supune 
radiografiei psihanalitice ambiguităţile de limbaj şi de 
situaţie, ba chiar decodarea unor scenarii, precum cel din 
„Capra cu trei iezi” („o nuvelă din viaţa românească” – 
G. Ibrăileanu; „un tablou antropologic şi etnografic 
desăvârşit” – G. Călinescu), unde fantezia interpretativă 

o ia de-a binelea la sănătoasa pe ogorul mănos al 
psihanalizei! Căci a considera „copaia” sub care 
se ascunde iedul mijlociu ca o „jumătate de vagin”, 
iar „hornul”, în care ascunzându-se scapă mezinul, 
ca însuşi „vaginul matern”, iar pe lup, ca pe un 
Ştefan a Petrei secerat departe de casă, în 1858, 
din pricina altei femei – aceasta este chiar o forţare 
a „pădurii de simboluri” prin care spiritul critic se 
poate rătăci, dincolo de orice graţie…

Dincolo de convingerea călinesciană 
împărtăşită, iată, şi de Nicolae Manolescu, 
conform căreia „Despre Creangă totul s-a spus, 
lucruri absolut noi nu mai sunt cu putinţă”, în 
abordarea operei marelui humuleştean există „un 
farmec inanalizabil, ca la Eminescu” (G. 
Călinescu). 

E adevărat că lucrurile esenţiale s-au spus, că 
aspectele importante şi dimensiunile valorice ale 
operei au fost relevate, dar, ca orice capodoperă 

supusă binecunoscutului slogan hermeneutic al 
„deschiderilor” posibile, aceasta continuă a face faţă 
oricărei „băi de modernitate”, revelându-ne idei şi 
sensuri ce ţin nu numai de decriptare, cât şi de 
hermeneutica şi filosofia procesului de creaţie. Important 
este ca opera, supusă inevitabil unei receptări „în trepte”15 
să rămână egală cu sine, în măreţia ei artistică şi 
vizionară, şi să nu devină doar simplu pretext pentru 
tehnicism analitic şi speciozităţi interpretative.

Dincolo de toate aceste unghiuri de înţelegere critică, 
un lucru rămâne indiscutabil: spiritualitatea ireductibilă 
naţională a operei lui Creangă, umanitatea ei specifică 
rasei rurale, bazată, vorba lui G. Călinescu, pe „observaţii 
morale milenare”, pe „categoriile sensibilităţii noastre”.

  
„Filozofia surâzătoare a lui Harap Alb  a fost filozofia 

lui până în pragul morţii, iar înţelepciunea ei a fost 
înţelepciunea vieţii însăşi, eternă şi plină de umbre şi 
lumini”.16

Dan Mircea ABRUDAN

14 Constantin Parascan, „Ion Creangă. Măştile inocenţei”. Cu 
o prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi o postfaţă de Liviu 
Leonte, Iaşi, Ed. „Junimea”, 2000, col. „Monographia”.
15 Ilie Guţan, Ion Creangă. Treptele receptării operei, 2003.
16 Pompiliu Constantinescu, Centenarul lui Creangă, în „Vre-
mea”, X, 478, 7 martie 1937, p. 9, republicat în Figuri literare, 
1938.
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Martha Bibescu, „scriitoare de prim rang“, cum a 
considerat-o Mihail Sadoveanu, în prefaţa volumului 
„Izvor, ţara sălciilor“, apărut în versiune românească în 
1938, s-a impus în constelaţia scriitorilor contemporani 
de limbă franceză, revărsând din strălucirea sa şi asupra 
patriei natale.

Martha Bibescu a introdus România şi poporul său în 
literatura franceză, iar prin intermediul limbii lui Voltaire, 
în literatura universală. Rezonanţa românească a 
scrierilor sale a fost sintetizată de poetul Rainer Maria 
Rilke într-o scrisoare adresată lui Ion Pillat: „Cum să nu 
iubeşti România, după ce ai citit «Izvor, ţara 
sălciilor»?“

Martha Lahovary era fiica lui Ion Lahovary şi a 
Smarandei – Emma, născută Mavrocordat, a venit pe 
lume într-una din acele familii legate prin sânge şi alianţe 
cu câteva din cele mai vechi familii româneşti şi 
europene.

Anul naşterii Marthei Bibescu a fost mult timp 
controversat, căci din cochetărie, Martha nu şi-a declarat 
decât luna şi ziua naşterii, „28 ianuarie“. Sprijinindu-se 
pe mărturia unor persoane din generaţia scriitoarei, s-a 
considerat că anul exact al naşterii sale este 1888. Şi-a 
petrecut o bună parte din copilărie, la conacul părintesc 
de la Baloteşti, în apropierea Capitalei, precum şi în 
Franţa, unde tatăl său, Ion Lahovary, a îndeplinit diferite 
misiuni în calitate de ministru plenipotenţiar la Paris sau 
ministru de externe al României. 

Încă din copilărie, Martha Bibescu primeşte o 
educaţie aleasă, învăţând limbile franceză şi engleză, 
limbi pe care le va folosi în tot timpul vieţii, cu deosebită 
măiestrie şi îndrăgind lectura clasicilor greci, latini şi 
francezi, păstrând încă de la vârsta de 12 ani, o admiraţie 
şi o dragoste fără margini pentru Chateaubriand, pe care 
l-a considerat drept cel mai mare prozator francez. 
Tinereţea şi-o petrece citind cu pasiune, fapt care va 
contribui la formarea complexei sale personalităţi, 
călătorind mult, oprindu-se când în România, la Posada 
sau la Baloteşti, când în Franţa, la vila din Normandia 
sau la Paris.

În 1905, Martha Lahovary se căsătoreşte cu George 
Valentin Bibescu, nepotul domnitorului George Bibescu. 
Prin căsătoria sa cu un nepot de domnitor, ea capătă titlul 
de principesă şi devine proprietara celor două castele de 
la Posada şi Mogoşoaia şi vară cu două personalităţi 
feminine româneşti: Ana Elisabeta Brâncoveanu, contesă 
de Noailles şi Elena Văcărescu, scriitoare celebre cu care 
ne putem mândri.

Căsătorită, Martha Bibescu îşi împarte viaţa între cele 
două reşedinţe ale sale din România, Posada şi 
Mogoşoaia şi Paris, studiind şi scriind neobosit, deşi 
uneori, era nevoită să-şi sacrifice din timpul său de lucru 
unor obligaţii mondene.

Numeroasele călătorii pe care le-a întreprins în mai 
toate ţările Europei şi în alte trei continente, Asia, Africa 
şi America, dovedesc curiozitatea fără margini a 
scriitoarei, dorinţa ei de a cunoaşte oameni şi orizonturi 
noi, larga ei deschidere spre tot ce era nou şi necunoscut. 
S-a stabilit definitiv la Paris, în anul 1945, când a fost 
obligată să părăsească palatul Mogoşoaia, după ce 
reuşise să-i redea strălucirea din vremea lui 
Brâncoveanu.

La Paris şi-a petrecut ultimele decenii şi s-a stins din 
viaţă la vârsta de 85 de ani, la 28 noiembrie 1973, în 
plină activitate creatoare.

Martha Bibescu a fascinat cu personalitatea sa cele 
mai distinse cercuri intelectuale şi mondene din Franţa, 
România şi alte ţări ale lumii. L-a cunoscut pe 
preşedintele Franklin Roosevelt, la Casa Albă, pe 
Winston Churchill şi Anthony Eden, pe Louis Barthou, 
dar şi pe mareşalul Göring, Hitler, Mussolini, pe Paul 
Claudel, Marcel Proust, iar dintre români, l-a apreciat pe 
arheologul Vasile Pârvan, cu care a întreţinut o 
interesantă corespondenţă, iar în 1973, evocând România, 
într-o discuţie, la Paris îl roagă pe Romulus Dianu să 
depună la mormântul lui Pârvan un buchet de flori de la 
Mogoşoaia.

Dintre operele literare publicate de Martha Bibescu, 

Principesa MARTHA BIBESCU
Castelana de la Posada şi Mogoşoaia

închinate pământului şi sufletului românesc, cea mai 
importantă este considerată „Isvor, le pays des seules“, 
apărută în 1923. Aducând un parfum exotic cititorilor de 
limbă franceză, „Izvor, ţara sălciilor“ este, în primul 
rând, un tablou emoţionant al satului românesc, aşa cum 
se înfăţişa el la începutul veacului al XX-lea.

Mult elogiată de critica franceză, care descoperă în 
lucrarea Marthei Bibescu, asemănări cu Eneida lui 
Virgiliu, comparând stilul Marthei Bibescu cu cel al lui 
Chateaubriand iar, pe alocuri, cu cel a lui Pierre Loti, 
cartea Marthei Bibescu „Izvor, ţara sălciilor“ a trecut 
aproape neobservată în România.

Printre puţinii care îi consacră un articol, Claudia 
Millian relevă efortul autoarei de a-şi depăşi condiţia de 
clasă, acordând ţărănimii virtutea de păstrătoare a 
trecutului strămoşesc. „În sinteză, sufletul vechi, păstrat 
neştirbit în urna de lut a ţărânii, din Izvor, aşa de 

reprezentativă prin baba Uţa şi civilizaţia 
neoconservatoare, dar suverană prin logică şi program, 
îşi dispută forţa şi întâietatea în stabilirea vieţii“1. De 
asemenea, Vasile Pârvan, într-o scrisoare din 5 martie 
1923, către Martha Bibescu, insistă tocmai asupra 
legăturilor indestructibile dintre scriitoare şi poporul pe 
care-l descrie în opera sa. 

Cu toate aceste aprecieri, „Isvor, le pays des seules“, 
a avut parte de o soartă vitregă în România, unde cartea a 
fost tradusă abia la cincisprezece ani după traducerea ei 
în engleză. Cum ţara intrase deja pe făgaşul fascizării şi 
cum editorul era evreu, iar prefaţatorul Mihail 
Sadoveanu, întreaga producţie a editurii a căzut pradă 
samavolniciei şi violenţei huliganilor legionari, cu care 
ocazie a fost distrusă şi traducerea cărţii „Isvor, le pays 
des seules“, apărută în 1938.

Într-o scrisoare adresată abatelui Munier, publicată în 
„La vie d’une amitié“, Martha Bibescu declară că nimic 
nu este inventat în cartea ei „Isvor, le pays des seules“: 

„Isvor m’avait été inspiré par la vie quotidienne des 
villages, par les rites traditionnels, observés dans leurs 
existence millénaire par les paysans de ces domaine 
forestier de la montaigne où j’étais venue vivre pour 
toujours croyais – je alors aussitôt après un mariage. Ce 
livre été fait de notre prises au jour le jour; il ne 
contenait pas une seule histoire qui ne fût vrai, pas un 
seule épisode inventé! “. 

Avem în aceste rânduri, nu numai o mărturisire 
privind geneza operei „Isvor, le pays des seules“, dar şi 
o nobilă profesiune de credinţă a unei scriitoare, care, 
deşi scria într-o limbă străină, rămăsese profund ataşată 
pământului şi oamenilor în mijlocul cărora a trăit. Cu 
atât mai mare a fost mâhnirea Marthei Bibescu, că tocmai 
în România cartea ei a fost primită cu oarecare răceală şi 
aproape neobservată de critica literară.

De aceea, reeditarea operei Marthei Bibescu, „Izvor, 
ţara sălciilor“, în 1994, după mai bine de şapte decenii 
de la apariţia ediţiei princeps (1923) este un prilej de a 
pune la dispoziţia cititorilor români cea mai importantă 

operă a Marthei Bibescu despre poporul român şi cultura 
sa tradiţională multimilenară.

Prin această carte referitoare la ţara sa de origine, 
„Izvor, ţara sălciilor“, Martha Bibescu se dovedeşte a fi 
o adevărată ambasadoare a poporului său în Europa şi în 
lume, contribuind la cunoaşterea peste hotare a oamenilor 
şi a realităţilor din România din primele decenii ale 
secolului XX, anticipând astfel zestrea spirituală, 
specificitatea etnică de integrare în Uniunea Europeană.

Analizată din punct de vedere etnofolcloric, cartea 
Marthei Bibescu se prezintă ca un calendar popular al 
celor patru anotimpuri: Primăvara, Vara, Toamna, Iarna 
şi Reînvierea naturii. În preambulul lucrării, Martha 
Bibescu declară: 

„Întorcându-mă la Izvor, am mai puţin sentimentul 
că mă întorc la mine acasă, cât impresia cu mult mai vie, 
că sosesc la ei... Izvor este un sat din ţara sălciilor, unde 
toate casele seamănă între ele. Privind în jurul meu, 
acolo unde trăiesc oamenii, zăresc mai întâi sălcii. Astfel 
că, văzut de departe, întreg satul este înfăţişarea unui 
ţinut al sălciilor. 

Când un om îşi construieşte o casă, începe prin a 
sădi o salcie, adică prin a face o minune: pune în pământ 
un beţigaş, care mai apoi devine arbore minunat. Sălciile 
stau în dreptul porţii, al fântânii, străjuiesc curtea, 
mărginesc câmpul... Se spune despre salcie că este 
copacul argintat, care-şi dăruieşte argintul celor săraci, 
copacul melodios care cântă când suflă vântul, copacul 
din care se fac fluiere, cel îndărătul căruia râul îşi 
ascunde meandrele şi curge mai departe; cel mai 
străveziu dintre copaci. La umbra lui trăieşte un popor 
înzestrat. Către el mă îndrept, la el mă întorc, cu el 
încerc să-mi reiau anevoioasa convieţuire. Izvor: bine a 
zis cine a zis! Cu el mă întorc la «izvoare». M-am născut 
la Isvor. După ce m-am îndepărtat de el mă reîntorc, 
poate pentru cea din urmă oară, poate pentru totdeauna. 
Izvor moşia mea şi taina mea. Mult timp am trăit aici în 
ceea ce credeam a fi un pustiu. Eram atât de singură, 
până în ziua când am înţeles că acolo erau ei şi că din 
vieţile lor puteam s-o îmbogăţesc şi s-o complic la 
nesfârşit pe a mea“.2

„Precum geologul în care se naşte pasiunea pentru 
roci, precum botanistul care-şi sporeşte ierbarul cu 
preţul unor căutări nebuneşti, am început să-i colecţionez 
pe aceşti oameni, să le desluşesc caracterele, să-i numesc 
şi să-i descriu, în beţia revelaţiei, aidoma a unei beţii a 
facerii. Şi am scris istoria acestei descoperiri; un fel de 
memoriu, un calendar, un ghid, un catalog şi, totodată, o 
poveste de dragoste“3.

 „Vreau să pun în cartea mea oamenii şi ţinutul meu 
natal pentru a-i face cunoscuţi şi altora. Vreau să 
surprind conturul şi valoarea acestor locuri care mi-au 
aparţinut numai pentru că le-am iubit.“4 

 Pentru a pătrunde în acest nou univers, Martha 
Bibescu îşi alege drept călăuză pe Uţa „slujnica mea 
dragă“: 

– „Babă Uţa, ia spune-mi, ce fac fetele din sat acum? 
Uţa ridică din umeri. 
– Păi, ce să facă? Unele cos, altele nu fac nimic.
– Dar copiii? 
Râde în barbă: 
– Păi, ştiu şi eu? Cei răi plâng, iar ceilalţi tac.
– Şi bătrânele ce fac? 
– Dorm sau slujesc ca mine, la stăpân străin, în afara 

casei.“5 
Alteori, Uţa o iniţiază pe Martha Bibescu în domeniul 

descântecului de deochi sau a farmecelor de dragoste. „E 
bine, îmi spuse ea, să culegi azi flori de primăvară. E 
bine să te speli pe cap, dimineaţa devreme, cu apă de 
râu, fiartă la miezul nopţii. E bine să arunci în ea trei 
rămurele de busuioc şi trei fire de beteală, luate din 
cununa unei fete moarte. E bine, pentru că atunci părul 
ţi se face des şi înmiresmat ca busuiocul, atrăgător şi 
strălucitor ca aurul. E bine să te duci în grădină şi să 
verşi la rădăcina unui păr apa în care ţi-ai spălat părul, 
iar apoi să zici: «Pomule, fă-mă frumoasă pe cât eşti tu 
de frumos!» Flăcăii să se uite la mine aşa cum se uită la 
tine când te înălbeşti la răsăritul soarelui“. 
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– Astăzi e bine să culegi flori de primăvară care se 
trec repede. Şi în timp ce culegi, trebuie să rosteşti ce 
rostesc fetele fecioare... 

– Şi ce rostesc babă Uţa?
– Ei! Zice fiecare câte cele... Dar mai bine zici aşa 

[...] Tu floare înmiresmată, bălaur să te faci pe dată, cu 
nouă limbi de aur, cu aripi de aur, cu coada toată de aur, 
ascuţită şi îmbârligată. Te du în satul lui, te du unde ştii, 
la cel ce m-o iubi. Şi-n primul de nu-l vei găsi, în al 
doilea îl vei nimeri, sau în al treilea, sau în al patrulea, 
până ce-i găsi satul în care-mi va fi datul. Şi de-i culcat, 
să se ridice, de-i în picioare la drum să plece! Fă-l să-şi 
ia grabnic ziua bună de la tată, de la mumă, de la fraţi de 
la feciori! Degrab’ să vină unde-l aştept. Să vină la mine, 
să vină ca vântul, pe calul ce-o mânca pământul, pe-un 
cal mai iute ca vântul şi ca gândul!

Ca să-i dau Uţei impresia că m-a convins şi că-i 
împărtăşesc credinţa, am făcut azi după-amiază o 
plimbare pe câmp şi în pădure. M-am întors cu flori“6. 

Tot la capitolul Primăvara, care cuprinde 200 de 
pagini, jumătate din întregul volum, sunt prezentate 
principalele obiceiuri legate de acest anotimp: Sâmbăta 
lui Lazăr şi Lăzărelul, Floriile, Joia Patimilor, focul 
morţilor, Strigarea peste sat sau „Hăulitul“ (cu explicaţii 
date de Uţa), obiceiuri de Paşti şi iarăşi descântece de 
dragoste, după care urmează comentariul autoarei: 

„Lasă-le pe bietele fete să sclipească în toată 
strălucirea lor, reală şi împrumutată. Căci ea nu va dura 
mult. De îndată ce unicul pe care şi-l cheamă din 
răsputeri va veni, ce se va alege de ele? Ele o ştiu prea 
bine şi, cu toate acestea, nici una nu se sperie de robie şi 
de povară, de perspectiva anilor îndelungi de servitute, 
când nu vor face altceva decât să toarcă, să ţese hainele 
aspre ale bărbaţilor, să muncească pentru ei, să care 
lemne, s-aducă apă, să nască prunci, toţi anii în care 
trupul le va fi stors în folosul altora, până va deveni prea 
bătrân şi prea hodorogit pentru a mai putea adăposti în 
el alţi prunci. Atunci, în haine de dimie, cu chipul 
pământiu, după ce vor fi dat totul şi nu vor mai cere 
nimic, îşi vor ţese cămaşa de înmormântare. Dar astăzi, 
acum, ele vor să fie iubite. Şi cer lumii întregi să-şi 
atingă acest scop măreţ. Iar apa şi focul, cerul şi 
pământul le vor veni de ajutor“.7

Fireşte, din acest inventar, nu putea lipsi prinsul 
verilor şi al suratelor (cu explicaţii date de Uţa) şi nici 
fraţii de cruce sau de sânge, obicei păstrat până astăzi în 
regiunea Carpato-Balcanică. 

Şi din nou, urmează comentariile autoarei: „Uţa, 
draga mea Uţa, băbuţă dragă şi mărunţică, negricioasă 
ca pământul, ţie-ţi datorez faptul că pot să pătrund 
încetişor în miezul lucrurilor, că nu mă mai simt atât de 
singură aici, că uneori sper să mă întorc la marea 
tradiţie umană, că nu-mi rămâne totul neştiut despre cei 
ce-au trăit în timpurile străvechi şi care mai trăiesc şi 
azi în valea asta adâncă, oameni ca tine şi ca ai tăi, nu 
ca mine“8.

În concepţia Uţei, Sângeorzul nu e decât un pretext 
anual pentru tot felul de manifestări religioase şi magice, 
„care n-au nicidecum de-a face cu el, cu balaurul sau cu 
domniţa, dar care sunt legate de venirea primăverii, de 
temerile şi nădejdile pe care le stârneşte în popor ivirea 
unui oaspe atât de mare. În acest moment de înnoire, 
preocuparea fetelor este iubirea, iar cea a femeilor – 
hrana, acestea constituind temeliile sfinte ale religiilor. 
Ele ştiu că menirea lor este aceea de a întreţine viaţa 
după ce-au pierdut-o, tot aşa cum izvoarele alimentează 
fluviile cărora le-au dat naştere, şi că toată suflarea 
omenească depinde de ele.“9 

În cadrul capitolului despre Vară, sunt prezentate 
credinţele şi obiceiurile legate de „cântecul paparudei“, 
despre Iele şi Zburător sau despre „Schimbarea la faţă“ 
a naturii din 6 august. 

În partea a treia, Toamna este prezentat „Spălatul 
rufelor la râu“, „Ghicitorile“, „Blestemul florilor“ sau 
despre credinţa în „ursitoare“. Iar în capitolul despre 
iarnă, întâlnim „Obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou“ 
(colindatul şi „Farmecele de la Sfântul Vasile“, 
„Sorcova“ şi Boboteaza cu „Iordănitul“).

În final, este descrisă „Reînvierea“ naturii, anunţată 
cu apariţia de sub zăpadă a „ghioceilor“, iar mai târziu a 
„brânduşelor“ de primăvară. 

„Aici, văile îşi poartă drumurile ca o cunună, pe 
frunţile dealurilor, aici fiecare copac se pune în valoare; 
aici, crucile de lemn, pictate şi însemnate cu pisanii, 
înfloresc spontan din sânul candid al unei ţări deschise la 
toţi zeii, răsar pretutindeni din pământ – ca ciupercile, în 
grupuri de câte patru-cinci, ca floricelele fără frunze ale 

primăverii timpurii, sublimele brânduşe.
Aici, la marginea drumurilor vezi troiţe, un fel de 

căsuţe ale sfinţirii, care adăpostesc ba o cruce, ba o 
icoană, ba o fântână. Aici, femeile stau în prag şi torc din 
nişte furci uriaşe; cum în această după amiază, vremea 
s-a stricat, le văd torcând în dosul unei perdele fine de 
ploaie. Când ajung la mânăstirea Horezu, pe cerul 
limpede şi întristat se aprinde o stea cu licăriri verzui“.10 

 Şi ca un epitaf, „Povestea florii de cicoare“, 
încheie volumul „Izvor – Ţara sălciilor“:

„Pe pârâu de rouă,/ Plimbă-mi-se, plimbă,/ Tânără 
mlădiţă,/ Prin rouă desculţă,/ Zâna florilor,/ Floarea 
zorilor,/ Rouă adunându-şi/ Păharul umplându-şi“.

Apoi, comentariul Marthei Bibescu: „Floare 
amăgitoare! Pe o câmpie, albastră toată de prezenţa ei 
la ceasul amiezii, nu mai regăseam la apusul soarelui 
nici urmă de ea. Apropiindu-mă să văd mai bine planta 
vrăjită, descopeream un fel de zdreanţă murdară, făcută 
ghemotoc cenuşiu. Tulpina aceea îndărătnică, precum şi 
floarea intermitentă, le regăsesc în povestea Uţei; cât 
despre credinţa faţă de iubirea apusă, ea se află în inima 
mea.“ 11

*
Făcând cunoscute străinilor, prin intermediul unor 

limbi de largă circulaţie internaţională – franceza şi 
engleza – datinile şi obiceiurile poporului român, Martha 
Bibescu a realizat o operă de interes naţional, menită să 
contribuie la difuzarea folclorului nostru în lume. Cartea 
sa „Isvor, la pays des seules“, reuşind să atragă nu numai 
atenţia, dar şi simpatia cititorilor străini asupra poporului 
român. Astfel, arheologul Salamon Reinach aprecia în 
mod deosebit caracterul folcloric al cărţii Marthei 
Bibescu. Iar un alt cronicar francez (care semnează R.A.) 
se arată de-a dreptul entuziasmat de lumea necunoscută 
pe care o revelează Martha Bibescu: 

„Elle révèle un monde inconnu à la France. Toutes 
ces traditions antiques, ces coutumes, croyances 
religieuses ou païen, superstitions, rêves, désirs toute la 
trame d’une âme populaire, riche et sécrète, que sa vie 
et son passé a rendue profonde, sensible et intelligence, 
ont trouve en la princesse Bibescu un poète qui a sorti et 
a redu leur poésies, un peintre qui en a fait de pures 
d’art, d’un accent pénétrant“ 12.

„Iubitoare de datini strămoşeşti, Martha Bibescu a 
reuşit să surprindă câteva din trăsăturile definitorii ale 
poporului român. Prin aceasta s-a definit şi pe ea însăşi 
ca unul din scriitorii cu cele mai puternice rădăcini în 
peisajul literaturii române de expresie franceză“13.

 Consideraţii finale 

Dacă în „Izvor Ţara sălciilor“ Martha Bibescu 
prezintă mai ales peisajul de la Posada şi Mogoşoaia, în 
alte opere ea zugrăveşte şi alte regiuni ale ţării, cum este 
Dobrogea, „ţinut arid, cu lanuri de porumb arse de 
soare şi fără rod, cu salcâmi având frunzele îngălbenite 
înainte de vreme şi pline de praf“. 

Această provincie prezintă şi unele puncte de atracţie. 
În Murfatlar, sat cu colibe sărăcăcioase, scriitoarea 
descoperă Valul lui Traian, vestigiu străvechi al prezenţei 
romanilor în sudul Dobrogei, alt vestigiu purtător de 
istorie Adamclisi, în care se recunoaşte măreţia romană. 

Cu totul diferit este peisajul Transilvaniei. Întreaga 
Transilvanie este verde, acoperită de păduri de fagi şi 
brazi şi dă o impresie de prospeţime, de bogăţie; verdele 
mereu prezent îi sugerează scriitoarei culoarea 
smaraldului. Privit de la Alba Iulia, peisajul transilvan 
aminteşte de Toscana: 

„La douceur du printemps y plus grande que dans les 
autres provinces; les arbres fruitiers y donnent leurs 
fleurs et puis les fruits, avant que ne paraissent ceux des 
autres régions conquises par les Roumains.“14

Castelul de la Bran, impresionant prin silueta lui 
aeriană reprezintă o atracţie a Transilvaniei. De 
asemenea, Sibiul o farmecă pe scriitoare prin parfumul 
său romantic, medieval. Banatul este prezent printr-o 
scurtă povestire „La jeune fille de Jimbolia“ din „La 
Rive de la Neiade“.

În continuare, Martha Bibescu urcă în nordul ţării, în 
regiunea Iaşilor, cu viile de la Copou şi Cotnari, apoi 
Bucovina, regiunea descălecatului lui Dragoş. Prin natura 
ei preponderent forestieră, această regiune, adevărat 
paradis al vânătorilor, valoroase surse de bogăţie, mai 
ales prin lemnul de rezonanţă utilizat la fabricarea 
instrumentelor muzicale, nu putea să nu o atragă pe 
Martha Bibescu. 

În opera sa, „Pages de Bukovina et de la 

Transylvanie“ (1936), Martha Bibescu se arată fascinată 
de coloritul minunat al regiunii, de frescele Voroneţului, 
care împreună cu celelalte mânăstiri învecinate, face 
parte din decorul Bucovinei. Este meritul Marthei 
Bibescu de a fi insistat asupra valorii lor artistice 
inegalabile, într-o perioadă când erau aproape 
necunoscute nu numai străinilor, dar chiar şi românilor 
din aceste regiuni. 

După ce descrie în amănunt frescele de la Voroneţ şi 
de la Moldoviţa, relatează că un grup de francezi a fost 
atât de uimit de asemenea minuni, încât pentru 
conservarea lor eternă au propus aşezarea Voroneţului 
sub un imens clopot de sticlă.

În fine, Martha Bibescu închină câteva pagini şi 
Olteniei în „La Nymphe Europe“ (p. 166-167) şi în 
volumul „En bal avec Marcel Proust“ (p. 83). În „La 
Nymphe Europe“ găsim următoarea exclamaţie: „La 
Oltenia, la plus douce, la plus abondante province du 
pays Romanesque, la première à être occupée par 
Rome.“15 

După cum au mărturisit numeroşi exegeţi ai operei 
Marthei Bibescu, peisajul românesc este predominant 
rural. El se desfăşoară mai ales pe coordonata Posada-
Mogoşoaia, prezentând câteva constante specifice 
pământului românesc, în general: pădurea, salcia, râul, 
lacul, florile cu mirosul lor îmbătător şi culorile variate, 
care se îmbină armonios pe fondul verde al ierbii. 
Peisajul românesc nu încântă numai văzul şi mirosul, ci 
şi auzul. Cântecul păsărelelor, orăcăitul broaştelor sau 
ţârâitul greierilor se înlănţuiesc, uneori, într-o melodie pe 
care o percepe cu voluptate şi care face parte din peisajul 
descris. Descrierile sunt mai întotdeauna sinestezice, ele 
părând o ilustrare vie a cunoscutului vers al lui Ch. 
Baudelaire: „Les parfums, les couleurs et les sons se 
répondent“. 

Din lectura operei Marthei Bibescu se desprinde 
pregnant dragostea pe care a nutrit-o permanent pentru 
peisajul românesc, în mijlocul căruia a trăit până în 1945, 
când a fost obligată să părăsească Mogoşoaia. Dar a dus 
în sufletul său acest peisaj, până la dispariţia ei, în 1973, 
în vârstă de 85 de ani. La dorinţa sa, rămăşiţele ei 
pământeşti se odihnesc sub o lespede de piatră, în 
apropierea castelului Menars de pe Valea Loirei.

Martha Bibescu a realizat prin opera sa o punte 
spirituală între cultura română şi cultura franceză, a creat 
o operă literară bogată şi variată, consemnată în istorii 
literare şi enciclopedii, care va supravieţui, fără îndoială, 
scriitoarei dispărute, departe de ţara sa natală. 

Aleasă membră a Academiei Belgiene (1955), Martha 
Bibescu s-a simţit întotdeauna solidară cu soarta şi 
înzestrările poporului român. Cunoscându-i bine istoria 
şi pătrunzându-i mai adânc spiritul, ea a înţeles şi şi-a 
însuşit mândria apartenenţei la o civilizaţie de puteri şi 
valori nebănuite, pe care n-a ostenit s-o evoce în opera-i 
literară şi despre care avea să scrie aceste cuvinte 
profetice, de un adevăr emoţionant: 

„Va veni o vreme când acest popor, care n-a fost 
cunoscut până acum, va fi luat în seamă. Din această 
ţară, trecută sub tăcere, vor răsuna cântece şi muzică. 
Neamul va renaşte [...] şi lumea se va mira, ca de o 
minune să afle, în sfârşit tot ceea ce el posedă din 
conştiinţa universală“.16

Sibiu, septembrie 2007

NOTE
1  „Adevărul literar şi artistic“, 13 mai, 1923.
2  Ediţia 1994, p. 20-21
3  Op. cit., p. 21
4  Ibidem, p. 22
5  Ibidem, p. 28
6  Ibidem, p. 68-69
7  Ibidem, p. 104-107.
8  Ibidem, p. 161
9  Ibidem, p. 167
10  Ibidem, p. 212
11  Ibidem, p. 331
12  „La vie d’une amitié“, p. 72
13  Maria Brăescu, 1983, p. 121
14  „La Nymphe Europe“, p. 268-269
15  Op. cit., p. 166
16  Zoe Dumitrescu Buşulenga, Portrete, 2002, p. 276

Prof. univ. dr. GH. PAVELESCU
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PENTRU DOI

Fă, Doamne, să am eu parte
de iubire, nu de moarte,

de amici deştepţi şi veseli
( rostul lumii nimeni lese-l)

nici iubita mea iubită
nu mi-o ducă în ispită;

nici cu soarta, nici cu timpul,
nici cu şarpele. Greu nimbul...

Nu-mi da mie însă parte,
tinereţe fără moarte,

ci doar lacrimi interzise,
de din şiruri negre scrise,
jos, în Valea cu grimocu`
unde adastă norocu`…

Totuşi, vieţile de-apoi,
scrie-le doar pentru doi!

SFOARA Z(M)EULUI

O revăd acolo în Valea cu grimoc,
numărând pentru ultimul

joc de copii:
uni, 

duni, trini,
pani,

saba, runta,
crunta, 

cara, cica,
cioc.

Se aninase de sfoara z(m)eului;
încă îi mai visez zborul

prin luncă, până la
celălalt capăt al

curcubeului.
Trini,

duni, uni,
pani,

crunta,
saba, runta,

cioc,
cara, cica

eu am râs, n-am zis nimica!

SERPENTINE

Dealul Adam (versantul edenic),
tăcerea amiezii de vară,
miresmele de cimbru,
dumbravnic, grimoc,

alior,

şi fiinţa Ei sorită, 
sculptată, poate,

într-un alt
timp,

de pe ale cărei serpentine
se coboară lin în

vis,
ori chiar se urcă
 în acel Pom al

Cunoaşterii.

Al nouălea cer

Revă după-amiaza de august
când am priponit

cânepa în vad
la Săraz

şi
peştii, 

 intrând îmbătaţi în 
coşul tău ( din albe nuiele )

şi 
corpurile

 noastre tinere
întipărite pe nisipul, cald 

încă, şi trezirea,
amară, după
urcuşul la

cer.

S-AR PUTEA

I

S-ar putea ca ierburile-acestea 
lungi să crească din trupuri

de fecioare din alt
timp,

ce nici nu deprinseseră sărutul,
dar, s-ar putea, la fel de bine,

sărutul lung să-l fi 
deprins

şi numai bradul de nuntire la 
porţi să nu-l mai fi

aprins...

II

Tu, acela, care împleteşti din ierburi
lungi cunună de smarald,
subţire, dacă-o aşezi cu

 gând curat, vei fi,
pentru o clipă,

mire.
Mai înainte de-a strivi 
cununa, lasă lacrima 
să curgă de tot lin, 
înseninând a dor

Graalul,
pentru fecioara care 
te-ar fi şi cuprins, 
cum un sinucigaş

pumnalul.

REMEMBER

I
Era prin octombrie; meliţa cânepa

o vecină cu sâni liberi: doi 
guguştiuci, sălbatici 

desigur şi fără
inel.

Stăteam în puzderie râvnindu-i

extatic farmecele
pârguite.

Mi-ar fi plăcut să-i revăd pe
cărări, vara, acel mers

unic şi legănat, cu 
sinuozităţi de

felină.
Şi mi se pusese un nod în gât,

de părea că aş fi mâncat
mere din cimitirul

satului.

II
Şi focul viu din vatră, când 

mai animă răbojul
bunicilor

şi şarpele domiciliat stabil
sub talpa casei

străvechi
şi femeile unduind sub coşul 

cu merindea de toate
zilele

şi apele Sărazului, când adastă
la poduri şi punţi, să fure

chipuri
şi pădurea sacră a cerbilor, în 

care, de intri, ţi se 
cam face părul

măciucă - 
par desprinse direct din colţul

unui peisaj cu maci şi
sânziene.

ARTA FUGII

Oare prin ce minune gloria
sânilor săi încetineşte

palma, gândul, memoria?

Doamne, aceste spaţieri de vis 
şi decupaje şi serpentine

nu-s răsfrânte din Paradis?

Iar în clipele sacre-ale rugii,
însăşi fiinţa ei nu rescrie,
cu freamătul, arta fugii?

SCRUTĂRI

Sunt iarăşi trist; mă uit la lume
prin periscop: cu aspiratoare
ciudate, femeile aspiră praful
din eternitate; linia de front şi
frondă a sânilor dă culoare/

sens săptămânilor-ochii
hipnotici induc în continente

imbolduri spre derivă,
se alungesc iar umbre
trecătoare prin gotica

ogivă...

De la mansarda cu lucarnă, mai 
spionezi? Ce mult ne-am 

ubu-it (eram pe-atunci
Dada, tu, urmaşă a lui

Ubu Roi).

Sunt iarăşi trist;
mi-e dor de
Dumneata!

ROMULUS IULIAN OLARIU
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Ioana Dinulescu. Oraşul lui Heidegger. Adică Oraşul 
Fiinţei heideggeriene sau cel al Suprafiinţei lui Eco. 
Orice dilemă hermeneutică nu poate fi decât profitabilă 
interpretului/suprainterpretului de poezie. E bine să 
reamintim cititorilor că poeta Ioana Dinulescu a debutat 
„sub semnul «călătoriei de recunoaştere»”. Ca şi Carolina 
Ilica a acceptat pentru o vreme „tirania” Legii şi a 
Visului, a Rigorii, deci şi a Imaginaţiei onirice 
postdimoviene. A continuat prin a descoperi tipologia 
discursului blagian despre lumină însă filtrat prin propriul 
«eu». Mitul Eului – subliniază şi St. Augustin Doinaş – 
face parte din marile mituri ale modernităţii. Lăudabilă şi 
de o forţă crucială este evoluţia ulterioară a Ioanei 
Dinulescu, când, prin „Steaua lui Ion”, redescoperă 
alteritatea, unitatea dintre Acelaşi şi Altul, dintre 
Identitate şi Colectivitate, „dintre tip mai precis şi 
arhetip. Structurile antropologice ale imaginarului 
transmodernist o salvează de marasmul decadenţei 
postmoderniste, când, matură, regentă a domeniului său 
fantast şi corintic, decretează, brusc, ca „sufletul, această 
ficţiune” poate fi în deplinătatea sa transontologică şi 
metapoetică, calea cea mai dreaptă şi mai sigură către 
poezia esenţialistă.

Astfel, în „Oraşul lui Heidegger” poeta vehiculează 
simboluri oculte, practică o scriitură aluzivă, alegorică şi 
foarte exactă, scuturată de balasturi calofile, de 
estetismul, metaforismul parazitare, sau doar obositor 
excesive – totuna-i! Se comportă, cum îi stă bine unui 
autor trecut prin postmodernism, autoironic, dicţiunea 
lirică se relaxează, în regim (meta)narativ, 
autoreferenţialitatea este subtil corectată prin 
autobiografic, în aşa fel încât po(i)eticitatea sa să se 
încorporeze, factual, în poeticul cel mai autentic. Sigur 
că acest volumaş al Ioanei Dinulescu este alcătuit şi din 
«urme» străvechi, originare, ale Regelui Ioan, 
Paradisului, dacă ne amintim ad-hoc, ale Tibetului, ale 
Apocalipsei, ale Cetăţii asediate, ale Pythiei, ale nu ştiu 
cărui zeu cam uzat de atâtea reîncarnări avatarice dar – 
vai – desacralizante/regresive ş.a.m.d.. Neocolind «arta 
poetică pro domo», autoarea craioveană  în „Merită să 
scrii poezii?” – o întrebare retorică cu un răspuns 
transretoric  - declară nici mai mult nici mai puţin că a 
găsit „demult piatra filozofală”; riscantă mărturisire, 
autopo(i)etică. Dacă e aşa, atunci această «piatră 
filozofală» nu poate fi decât „Urma” de care vorbit-am 
mai înainte, sau „cercul bunicului Arhimede” – de fapt, 
nefiind altceva decât cercul hermeneutic, evoluţia 
umanităţii circularizată, spiralată şi reaşezată sub semnul 
terţului inclus/ascuns, de care Umberto Eco nu are 
curajul să pomenească în „Interpretare şi 
Suprainterpretare”, dar face mereu trimiteri... subtextuale 
sau supratextuale.

Dar mai ales sub „Steaua lui Ion”, care în 
postjungianism semnifică cealaltă jumătate, întregitoare, 
dar şi reflectantă, pe Yang, o personă desprinsă de 
modelul originar şi căzută în „tiparul de lut” ce-i poartă, 
poetei, fiinţa, pe străzi provinciale.

Dedublându-se, oarecum programatic, Ioana 
Dinulescu îşi răspunde sie însăşi în termeni expliciţi, dar 
autodefinindu-şi finalmente stilul personal: „Eu nu cred 
în serii, promoţii şi linii. Calitatea textelor contează şi nu 
cărui grup îi aparţii biologic. În turnul de fildeş eşti 
întotdeauna singur, creaţia este o aventură pe cont 
propriu şi nu una de echipă, de pluton”. Aşadar, deşi 
optzecistă – ca şi autorul eseului critic de faţă, dar ca şi 
Mircea Nedelciu, Sorin Preda, Mircea Diaconu, Aurel 
Dumitraşcu, Adrian Alui Gheorghe, Daniel Corbu, Elena 
Ştefoi, Paul Aretzu, Daniela Crăsnaru, Marian Drăghici, 
Mircea Bârsilă, Ioan Ţepelea ş.a., Ioana Dinulescu se 
delimitează de postmoderniştii în gaşcă, fiind „o abatere, 

Poezia Ioanei Dinulescu:
- Oraşul lui Heidegger şi Steaua lui Ion -

o excepţie de la regulă”, adică – se subînţelege – o 
transmodernistă par excellence: preocupată cum îi stă 
frumos unei transmoderniste în toată puterea cuvântului 
de perfecţionare, de autoexigenţă uneori... exagerată, 
drept pentru care un poem, „Iniţiere”, i-a apărut în 1977, 
în antologia „11 poeme româneşti”, la Editura 
Universităţii Americane din Jova City, graţie gestului 
Ioanei Deligiorgis, alături de altele scrise de Ana 
Blandiana, Constanţa Buzea, Ileana Molăncioiu, Cezar 
Baltag, Nichita Stănescu, Marin Sorescu ş.a.

Mircea Bârsilă – laureatul uneia din ediţiile 
Atelierului Naţional de Poezie „Serile de la Brădiceni”, 
alături de Gheorghe Grigurcu – afirma prin 1997, în 
„Calende”, că Ioana Dinulescu trăieşte cu luciditate 
drama existenţei dedublate.

Mă detaşez însă net de ceilalţi critici, care s-au 
pronunţat înaintea mea, fie ei şi monştri sacri, precum 
Nicolae Manolescu şi Laurenţiu Ulici, ale căror opinii le 
asimilez ca fiind oportune şi folositoare propriei mele 
autolămuriri, şi încerc un altfel de demers, unul 
autopoietic, neuitând că autoarea este familiarizată cu 
asemenea modalităţi expresive mai... specializate.

„Steaua lui Ion” este o plachetă, obsedată de „rafturi 
obscure” şi ambiţionează a avea postumitatea unui 
„palimpsest naiv”. Poeta „mai înţeleaptă ca Iacob, ca 
îngerul” coboară „în pântecele comun” al limbajului, 
care, după Saussure, este atât de arbitrar, de îndărătnic la 
a spune lucrurilor pe nume. Şi atunci revoltată, camusian, 
împotriva prostovanilor care dau cu tifla „urmei în 
pulbere a Poetului”, acela care, aspirând spre înalturi 
abstracte, va pieri înecat în mit (în propriu-i mit?), va 
supravieţui „maşinii de cusut, maşinii de tocat pleavă a 
visului, maşinii de compus poeme”, mai precis 
textualismului ori chiar textexistenţialismului, astăzi 
nişte simple exerciţii eşuate şi uitate prin biblioteci.

Precum Niobe, poeta se autoimaginează în „noua 
istorie”. Apoi, ca o adeptă a patristicii, a gnosticismului, 
ca „mucenică” benevolă şi liberă a lui Dumnezeu, 
antidogmatică şi anticonvenţională, declară îngrozitor de 
clarvizionară: „Piciorul acesta tăiat, palpitând sub soarele 
crud, nu e butaforie”. Aşa-i: poezia nu-i butaforie, ci 
lectură, scrutare abisalizată a realului, ascultare a lumii 
văzute şi nevăzute, închipuire în echilibru, divin, judecată 
de valoare (şi estetică), urlare a unui cântec adevărat, 
chiar cu riscul ca istoria calpă să-i „umple gura cu sânge 
şi nisip”.

Conştientă, sacrificial, că scriind risipeşte, vai, „perle 
în calea porcilor”, că strică „orzul pe gâşte”, se îngrozeşte 
a le scrie numele „în analele lui Exitus”, în timp ce Ion, 
cel care n-a visat să fie ea, se-aşează la maşina de scris, 
semnând, abuziv, în numele ei, scrijelindu-şi existenţa 
„pe sufletul, palimpsest naiv”, al ei.

Ei i se face „silă şi greaţă”, se zburleşte şi ea cum 
poate „la criticii literari, în ziare şi reviste centrale”, ca 
să constate, furioasă: „La urma urmei o… să mă iau la 
harţă cu şerpii mărunţi, puturoşi? Să umblu ... prin 
cafenele obscure tămâind scribii, de două parale(le)” 
(sigur eu nu mă număr printre ei – n.m., I.P.-B.), care 
fiind paraleli cu intentio operis ori intentio auctoris, 
practică, chipurile ca intentio lectoris, execuţia 
ghilotinantă ori encomiasul băloase, maculate, de târfe 
municipale”.

Incomodă pur şi simplu, Ioana Dinulescu sfârşeşte 
prin a invoca Cina de Taină. Recunoaşte orgolioasă, 
deloc narcisiacă: „O dezordine sacră mă umileşte şi mă 
ţine în frâu”. Îşi clarifică propriul statut: „Nu vreau nimic 
de la voi (adică de la contemporanii ei – n.m., I.P. – B.), 
nu vă invidiez stârvurile de gală, nu mă îmbrac pentru 
voi, „în blana himerei”. „Priviţi-mă bine!” - îi ameninţă 
pe făţarnicii, clefăitorii ei contemporani.

„Cartea aceasta sub steaua lui Ion e sita care vă cerne 
şi vă pune în rafturi obscure. Unde vă e locul!”

Subscriu, iubită poetă Ioana Dinulescu: „Oraşul lui 
Heidegger” reprezintă începutul de clasicizare a poetei, 
deloc prematură. Nimic peiorativ în afirmaţia mea 

„Poieinul Ioanei Dinulescu – ar sesiza Eco – descinde 
dintr-o alchimie... eretică, dintr-o zonă secretă, din 
rostirea nu atât de diferită cât nostalgică, după Grecia 
prototipurilor cosmicităţii şi organicităţii recuperate 
dintr-un profan tot mai mizer, dar şi al paradisurilor 
naturale ori livreşti.

În acest volum – netipărit de nici o editură din 
Capitală (?!) -, Ioana Dinulescu, ca o veritabilă 
sacrificială, scapă de chingile postmodernismului, nu 
definitiv, dar suficient cât să-şi individualizeze discursul 
antiliric, de un realism fals mimetic totuşi, căci 
finalmente avem – să nu uităm – de-a face cu «oraşul lui 
Heidegger».

Este un oraş pe dos (s.m., I.P.-B.), o Craiovă care nu 
s-a lepădat încă de ideologia comunistă, de atmosfera 
colectivistă şi în care „melcoloid, poetul primăriei îşi 
târăşte/saliva pe colile albe”. Căutând „urma Regelui 
Ioan/rătăcind în Tibet”, poeta auctorializează aparent 
inocentă, identifică mărci originare, mitice, ritualice, în 
oraşul ei degradat axiologic, depravat moral, ca de pildă, 
pe aceea a lui Socrate, băutorul de cucută, arhetip 
tradiţional al  Scriitorului Complex, un pic filosof, un pic 
savant, un pic magician, un pic preot al religiei Fiinţei 
nemuritoare ş.a.m.d., - scriitorul transmodern(ist) prin 
excelenţă.

Alteregoul poetei, Casper cel însărcinat de autoare să 
„controleze” preajma (s.m., I.P.-B.), îndură, stoic, o 
singurătate fără glorie, sau, încurajat de „regina” sa, de 
„miresme exotice”, îşi adăposteşte propria identitate în 
„Casa de tuf a poeţilor vulcanici”, ori tânjeşte o nouă 
relaţie de continuitate/contiguitale, între Dumnezeul din 
ceruri şi creaturile sale umane de pe pământ, „larve ale 
umbrei nimicului”.

Dar un alt misionar al poetei, păianjenul, cel care îşi 
ţese plasa poemelor, pândeşte clipa de crudă exprimare, 
în stilul său inconfundabil, răzbunând astfel eul 
instinctual, nu cel pervertit prin cultură, al poetei, şi, 
dimpotrivă, grav îndurerat, tragic transfigurat, atunci 
când rememorează drama familială a altui mare poet 
oltean (alături de Gabriel Chifu, Paul Areztu ori Florea 
Miu), Marian Drăghici (laureat al Atelierului Naţional de 
Poezie „Serile de la Brădiceni”, ediţia 2006).

Sentimentală cu măsură, cu autoprotecţie, într-un 
„Poem lacrimogen” e barthesiană lucid, culturală totuşi, 
căci evocă o altă condiţie a poetului, consacrată de 
clocotrism, nebunia (chiar şi de Fănuş Neagu în 
„Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”). „Ultimul strop 
ajunge pe hârtia pură ca umbra nebunului rătăcind în 
cotloanele casei mele”. „Rochia de mireasă a vecinei” 
proiectează miresme paradisiace pentru oraşul unde 
poeta îşi tricotează (aluzie la textualism, la texistenţă, la 
Tel-Quel-ism), „existenţa de poet înhămat la carul istoriei 
municipale” (deci angajat social şi cultural şi nu respinge 
rolul hazardului ca agent al sacrului în facerea poeziei).

Poemul rămâne, din toată aventura cotidiană, ca un 
zaţ la fundul unei ceşti de cafea: „Hârtie mototolită în 
grabă, pângărită de cafeaua unui poem”. „Poetul e fără 
rost (aici poeta răstălmăceşte zisele lui Heidegger şi 
Noica) în cetatea asediată politico – economic, într-o 
Românie dezarticulată, haotică, coruptă etc. şi atunci se 
refugiază  în Grecia lui Kavafis şi în Italia lui Dino 
Buzzati. Disperat/dezabuzat/exasperat, poetul îşi şterge 
sudoarea de zeu obosit, „ostenit de iubirile sale”, optând 
brusc pentru franciscanism, sau, descoperind faţa 
oglinzii, îşi vede în oglindă chipul prototipial, al Regelui 
Ioan din Tibet, simbol şi mit, miraculos transformat în 
vers: „În oglindă luceşte asiatic, pervers/sabia unui vers”, 
care ar putea fi sabia lui Damocles sau aceea a lui 
Alexandru Macedon, care a tăiat nodul/semnul gordian.

Ei, vedeţi – pare a exclama Ioana Dinulescu – „Merită 
să scrii poezii!” Sigur că merită, căci poeta se simte 
tânără, talentată, mândră foc, realizează că România ei, 
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aşa tulburată cum e ea, de bâlbâielile/bâjbâielile 
democraţiei de stupidă provenienţă iliesciană, are şi ea 
dreptul de a da jos guvernul; crede, poetă vetust – 
romantică, în versul ei deşirat pe hârtie, care „va spăla 
faţa lumii”. Ciorna destinului ei de poetă provincială, 
mereu cârtitoare, mereu contrazicând orizontul de 
aşteptare şi gustul criticilor literari de provincie (ca mine, 
bunăoară), îşi va lua revanşa odată şi-odată, încărcată de 
glorie; dar această glorie va veni probabil prea târziu 
(câtă dreptate are!) şi va fi „o glorie tristă, domnilor, ca 
rochia unei prostituate pe care n-o râvneşte nimeni”. 
Poemul, voit  cu îndârjire ca neutru, mai mereu sfârşeşte 
în sublim (ca manifestare a numinosului în artă, a 
sacrului), în patetism, în melancolie novalisiană, căci 
poemul ei „se rostogoleşte pe asfaltul răcit de sudoarea 
din guşa privighetorii”, iar ea se alege cu ce, de regulă, 
mai toţi poeţii se aleg: „saliva lui Satan pe manuscrise,/
şutul lui Dumnezeu între coperţile volumului la orizont”. 
Însemnele sacrului resuscitat, din profan, i se arată 
(criptofanie terţinclusivă,/transaparenţă transmodernistă 
c’est à dire) poetei în toată splendoarea lor... numinoasă: 
„Condorul rătăcit/peste parcul de la marginea oraşului,/
îmi ia mesajul în plisc./Îl va purta pe ape mari şi 
frământate/spre Muntele Ararat”: „Regele Ioan din Tibet” 
(paradis al înţelepciunii, moralei, credinţei, socialităţii, 
fericirii absolute ş.a.m.d.) este cel sub steaua căruia poeta 
are puterea să-şi reintegreze eul în sine şi sinea în 
„Univers/în Natură, proslăvind câmpiile verzi şi 
crângurile de măslini ale Greciei” (un fel de paradis, 
imaginar, terestru totuşi, deşi mito- şi meta-logic la 
fundamente).

Asemenea însemne, meta- şi autopoetice, sunt 
presărate în multe alte texte: „Poeme nepublicate”, 
„Sărbătoare cu scribi” (unde formele, mijloacele şi căile 
de manifestare ale numinosului se în-fiinţează uşor 
recognoscibile): nucul bătrân, miezul câmpului (centru 
al lumii), lumina molcom deşirată, cu aspect de sublim 

orizontalizat, scribul, sărbătoarea, mizual – ritualistă, 
cartea ridicată în slăvi (s.m., I.P.-B.) de fecioara cu ochi 
verzi (marcă a edenului primar), cerul senin, stylul 
criticului (perfid ca Janus), Armaghedonul: „Steaua 
poetului răstignit, în care scriitorul este un mântuitor al 
semanticităţii arbitrare, nemotivate, o kratofanie şi o 
antropofanie a simbolicului încarcerat în cotidianitatea 
cea mai joasă şi apoi sacrificat: „Pielea aruncată la 
zdrenţe” (o splendidă litanie, o incantaţie revoltată – 
parcă am mai zis asta – camusian); „Veşti din Babel”, 
„Aron”, „Să mă alătur turmei”, „Veac de hârtie”.

Inventându-şi un Macondo al ei, un Baaad al ei, o 
Mraconie imaginareală, Ioana Dinulescu se reîntoarce la 
unul din izvoarele literaturităţii, de sorginte  romantică şi 
care este visul – şi, presupun, la picto-poezia originară. 
Nostalgia ei este transsaussuriană, căci setea ei de 
realism, fuga ei de retorică, inaugurează, în plin câmp 
postmodern, transesteticul. Citez: „în ciuda poeţilor 
găunoşi,/a versurilor lor, monede calpe/.../doar vântul 
siberian al numelui/îngerului liber-cugetător”.

Ioana Dinulescu are, în discursul ei, aparţinător 
translingvisticii şi în continuare trans-retoricii, chiar 
trans-poeticii – întorcând-o pe aceasta la izvoarele eticii 
şi ale satirei greco – romane – o marjă (de)ontologică de 
maximă siguranţă. Astfel, ea îşi poate permite luxul 
proiecţiei, a perspectivei, fie ea cilindrică ori conică, 
întotdeauna tridimensională, dacă nu, cu cinci 
dimensiuni, dacă socotim şi timpul şi informaţia, ori 
chiar şase, dacă includem – cum e şi firesc – şi experienţa 
autoarei de ipso et de facto: „Am proiectat să scriu pe 
îndelete/istoria unui poem”. Dar, cu sau fără voie, din 
Casa Poeţilor, în  care a acceptat să se mute definitiv, 
I.D. constată, la rându-i, că „lumea este o poveste fără 
leac”. O poveste, narată în relief, în tapiserie sau în 
frescă, ori poate numai în cărbune (în alb şi negru), apoi 
în guaşă, tempera ori ulei, în care importantă e dinamica 
artelor, ci nu expresivitatea… stilistică (aci pleonasmul 
este cumva inevitabil). Îndumnezeită – ar subscrie 
prietenul meu de transmodernism, Theodor Codreanu, - 
poezia Ioanei Dinulescu poartă, în căuşul ei „de piatră şi 

râu”, „cerul de pânză şi culori/botezată-n uleiurile 
clipei”, sub care „poeţii din Casa Poeţilor vorbesc limbi 
cu sunete celeste”, văzuţi de „ochiul şăgalnic şi 
îngăduitor al bunului Dumnezeu”.

Concluzia: poezia doamnei I.D. este transpoetică, 
căci dinlăuntrul ei poetul singuratic şi pictorul gângav se 
bucură atunci când „bunul Dumnezeu/îl urechează pe 
incolorul Satan”, dar, perplexă, succesiv, asistă cum 
acelaşi „Dumnezeu îi face cu ochiul, complice, lui 
Satan”. Ce să mai înţeleagă? Macină sub frunte un vers 
cât o furnică şi încearcă – iar?! sisific! – să-i proiecteze 
silabele pe fiecare treaptă de cucerire a „fortăreţei” 
Poeziei – care e aceeaşi Casă, bănuiesc, din care s-a 
trezit, brusc, temporar expulzată, doar fiindcă s-a îndoit, 
a acceptat dualismul sacrului reprezentat, precum la 
Blaga, de paradisiac şi luciferic. Spăşită, pocăită, 
mântuită în fine, se întoarce la... clasicitatea modernă, la 
ritm şi rimă, izbutind o „bijuterie”: „Fugând de ploaie”. 
Citez: „Înapoi la rosturile tale! Rămăşiţele/cinei îmi sting 
foamea de călător./Mă adap în urma de lut, solitară/a 
copitei îngerului sugrumător”. Şi, la masa ei de scris, 
rătăcită într-o bibliotecă uriaşă, ca Iona în burta Chitului, 
„visează o cafea caldă şi foarte amară,/ ca iubirile 
tahitiene ale pictorului, Gauguin,//ca paşii spulberaţi de 
vânturi tibetane/ai Regelui Ioan”, dorindu-se „asediată” 
de Hamlet, tolănită în nacela lui Dumnezeu, ticluind din 
nou „Cartea facerii, Evanghelia după Ioan,//destinul 
privighetorii lui Blaga”, ori vreo tragicomedie de-a lui 
Shakespeare, ori pur şi simplu având reveria unor insule 
înflorite cast,/sălbatic, ah, îndepărtatele,/ enigmaticele 
Insule Galapagos”. Ciclul „Casa Văduvei” şi care, 
culmea, în metapoemul „Singură în bibliotecă”, pe care 
vă invit să-l citiţi şi singuri, stimaţi virtuali,/posibili/
temerari/cititori ai eseostudiului de faţă.

ION POPESCU - BRĂDICENI

Recenta apariţie editorială semnată de Al. Doru 
Şerban şi Nelu Vasile, Autori gorjeni şi cărţile lor 
(Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2007), este, de fapt, un 
„dicţionar”. Nu un dicţionar de felul celui intitulat 
„Scriitori gorjeni”, apărut în 1998 (un proiect al 
regretatului Ion Tarbac), ci unul de „autori”, având 
în vedere că, pe lângă literaţi, au fost incluşi istorici, 

Un dicţionar de „autori gorjeni”
ingineri, economişti, medici, militari ş.a. Aşadar, o 
carte de peste 400 de pagini, care adună la un loc pe 
toţi autorii, indiferent de profil, originari sau trăitori 
în Gorj. Alături de nume consacrate ale scrisului 
românesc de ieri şi de azi, membri ai Uniunii 
Scriitorilor din România (C. Bălăeţ, Tudor şi Vasile 
Băran, Grigore Beuran, Gelu Birău, Ion Bodunescu, 
Elis Buşneag, Valeriu Butulescu, Zenovie Cârlugea, 
Mihail Cruceanu, Romulus Diaconescu, Nicolae 
Diaconu, Nicolae Dragoş, Serafim Duicu, Ion Dur, 
Ion Filipoiu, Adrian Frăţilă, Gabriel Georgescu, 
Gh. Grigurcu, Alex Gregora, I.D.Lăudat, Ion Lilă, 
Ion Lotreanu, Pompiliu Marcea, Darie Novăceanu, 
Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, Florian Saioc, 
Grigore Smeu, M.M. Şolea, Lucian Tamaris, V. 
Taşcu, Daniel Turcea, George Uscătescu, Sabin 
Velican, Gh. Vlăduţescu ş.a.), sunt incluşi, într-o 
formulă aproape exhaustivă, începători / debutanţi 
şi mai vechi condeieri, din care unii potenţiali 
membri ai breslei de profil. Acest dicţionar de 
„autori gorjeni” este o lucrare strict bio-
bibliografică, articolele componente neconsemnând 
judecăţile de valoare asupra operelor, criteriu 
esenţial în alcătuirea unor asemenea lucrări de 
profil. Acest criteriu, departe de a fi unul îndeplinit 
cu exactitate, a dus întotdeauna şi duce inevitabil la 
ierarhii literare mereu în reaşezare valorică, stârnind 
controverse, opinii, chiar idiosincrazii.

În ceea ce priveşte viaţa cultural-artistică şi 

ştiinţifică a Gorjului, o asemenea lucrare este, 
desigur, utilă, viitoarele abordări trebuind să fie 
(atunci când materia există cu adevărat sub semn 
axiologic) de strictă specializare, pe domenii…

Apreciind caracterul informativ al acestei lucrări, 
vom observa că meritul revine d-lui Al. Doru 
Şerban, autor a numeroase lucrări cu caracter 
documentar etno-folcloristic şi, în general, cultural-
artistic. Aceste lucrări au darul de a absorbi în 
întregime informaţia în domeniu, prezentând-o sub 
aspect panoramatic, aşa cum este „Gorjul cultural, 
1990-2005” sau „Evenimente şi personalităţi 
gorjene”…

Zoe Elena DEJU
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 În Cronica din 1 mai 1916, Tudor Arghezi 
semna cu T.A. o colaborare publicistică intitulată 
Pamfletul. Este, desigur, o proză scurtă sarcastică, un 
pamflet cu personaje reale, ca Rădulescu-Motru şi Eugen 
Lovinescu. Acest pamflet ne interesează mai mult pentru 
ideile programatice pe care autorul le vehiculează 
dezinvolt şi original: A înjura e o artă literară tot atât de 
spinoasă ca şi lauda (…) Înainte de toate pamfletul 
trăieşte prin sineş, ca romanul, epopeea sau satira (…) 
E un gen literar jumătate actual şi jumătate etern (…) E 
un gen iute şi viu (…) Se cuvine ca un pamflet să fie şi 
frumos şi întocmit1. Se observă pregnant că Tudor 
Arghezi nu concepe pamfletul în afara artei literare, a 
artei cuvântului, excluzând trivialitatea şi vulgaritatea 
conţinutului şi formei. Axiologic, pamfletul este actual şi 
etern, asemenea altor specii literare, prin virtutea lui 
artistică intrinsecă. Vigurozitatea şi dinamismul ideatic 
şi expresiv asigură pamfletului perenitatea.
 În alt pamflet programatic publicat în Lumea 
din 18 ianuarie 1925 şi semnat T. Arghezi, se defineşte 
încă o dată specia aceasta ca gen literar, accentuând 
definiţia şi trăsăturile caracteristice: Pamfletul (…) este 
un fel de-a slobozi condeiul în răspăr (…) Ca să-şi 
atingă scopul, pamfletul trebuie neapărat să concretizeze 
vizual şi să corespundă egal cu subiectul; el lucrează în 
adâncime cu intuiţia şi cu imaginea. Pamfletul se 
învârteşte în jurul obiectului cu oarecare frumuseţe de 
corb: între două zboruri circulare, ciupeşte, zgârâie, 
înţeapă, rupe. Pamfletul lucrează cu undreaua, cu peria 
de sârmă, cu răzătoarea sau cu fierăstrăul bijutierului; 
şi uneori, în clipele supreme cu sculele măcelăriei. Un 
pamflet îşi atinge scopul când izbuteşte să strecoare 
otrava îndoielii în insul însuşi al celui pamfletizat. Şi 
această victorie, eminamente morală, o câştigă orice 
pamflet bine echilibrat şi scris cu văz (…) Pamfletul e 
pumnul iritat de râvna de stăpânire a stupidităţii2.
 Tudor Arghezi recurge la un limbaj dur şi 
corosiv, dar de concreteţe metaforică inimitabilă, în 
definirea pamfletului şi în reliefarea funcţiilor lui.
 Într-un interviu acordat lui I. Valerian şi apărut 
în Viaţa literară din februarie 1928, Tudor Arghezi 
subliniază din nou menirea socială, morală şi artistică a 
pamfletului care săvârşeşte pentru artă şi compensaţiile 
vieţii sociale o operă de înviorare. El poate fi ori bine, 
ori idiot scris. O linie medie nu există. Pamfletul bun 
este mai rar ca o bună poezie. De aceea a fost profesat 
numai de oameni inteligenţi: Voltaire, Venillot, Bloy, 
Maurras, Leon Daudet etc. (…) Pamfletarul este mai 
crud decât un asasin. Un criminal omoară un om de 
multe ori involuntar, pentru a-l prăda mort. Pamfletarul 
se strecoară pretutindeni (…). În pamflet ca şi în comedie 
reuşita ţine de domeniul râsului (…) El reprezintă 
pumnul cel mai formidabil dat stupidităţii umane3. 
Autorii de pamflete veritabile sunt comparaţi cu poeţii 
înzestraţi cu talent excepţional, cu gânditori iluminişti 
inteligenţi, ca Voltaire, iar pamfletul autentic, valoros 
este asemănat cu comedia, stârnind comicul sarcastic.
 Într-un capitol cu titlul Pamfletul sau Arta de a 
spurca frumos din volumul Opera lui Tudor Arghezi, 
Nicolae Baloră abordează magistral multiple faţete şi 
particularităţi ale acestei specii literare înrudite cu satira, 
fabula şi comedia. Exemplare sunt toate subtitlurile 
capitolului menţionat. Sagacitatea şi subtilitatea spiritului 
şi stilului critic sunt atât de relevante: Aurea mediocritas. 
Pamfletul, fapt stilistic. Injuria, act magic. Violenţa 
necesară. Demonie literară. Iconoclasm. Contestare 
totală. Pamfletul revigorator al scrisului. Tehnica 
pamfletarului. Participare şi distanţă. Tendinţă şi 
gratuitate. Ambivalenţe. Tipologia pamfletelor. Figuri 
retorice.- Exasperare stilistă. Barochism sau manierism. 
Injuria feminină. Apocaliptsm pamfletar. Vizionarul şi 
arta de a spurca frumos. Decreaţie. Satiră şi pamflet. 
Pamflet şi pornografie. Sadism. Ubu şi pamfletul 
arghezian. Excurs: Arghezi şi Celine4. Pamfletarul însuşi 
în şovăiri afirmă categoric: Omul trebuie să se mire 
francamente, sau să înjure francamente. În compoziţii 
aproape egale, Tudor Arghezi, un temperament sanguin 
şi coleric. Violenţa verbală argheziană este expresia 
inimitabilă a acestui amalgam temperamental a cărui 
viziune şi al cărui stil sunt adoptate şi asumate în mod 
deliberat, programatic. Numai temperamentului 
academic, compus din hârtie multă şi paie sufleteşti, îi e 
groază de violenţă şi ironie, se pronunţă prozatorul, 
totdeauna ironic şi sarcastic în Permis şi nepermis. 
Scriitorul genial simte şi revelează violenţa verbală ca 
fiind absolut necesară, ca sursă inepuizabilă generatoare 
de artă. În fond, Tudor Arghezi, adversar incomod şi 
incoruptibil al grupărilor şi curentelor literare 
tradiţionaliste şi moderniste, este în privinţa limbajului 
artistic un viguros şi vizionar neoromantic în toată prima 

PAMFLETUL ARGHEZIAN
jumătate a secolului al XX-lea. G. Ibrăileanu evidenţia 
că autorul volumului Cântare omului se mişcă dinamic 
şi dezinvolt pe cel mai extins registru stilistic al literaturii 
române iar Eugen Lovinescu sublinia şi elogia 
extraordinara inventivitate verbală a acestuia.
 De aceea pamfletul arghezian nu se confundă cu 
o simplă agresiune verbală la adresa directă a aspectelor 
negative din societate, a viciilor umane, deşi străluceşte 
stilistic, prin arta cuvântului. Dacă un manifest 
avangardist decreta furibund şi dinamitard, într-o lozincă 
aparent vulgară Jos arta, căci s-a prostituat, Arghezi fără 
a adera la vreo grupare modernistă, apela prin titlul unei 
tablete la un imbold la fel de şocant şi scandalos: 
Trăiască insulta. Acest imperativ este ascultat şi 
concretizat artistic fidel şi spontan, de autorul poeziilor 
lirice cu titlul Psalmi, de cel care agresează deopotrivă 
în pamfletele sale nu numai obiectul incendiat, ci şi 
limbajul utilizat cu o dezinvoltură absolută şi o 
inventivitate inimaginabilă. În felul acesta, pamfletul 

arghezian devine creaţie artistică, arta de a spurca 
frumos, după definiţia inspirată a lui Nicolae Balotă. 
Asemenea creaţie literară menţine o incisivitate 
suportabilă, chiar plăcută, neavând nimic din glacialitatea 
swiftiană, ori din cinismul celinean. Mai întîi opera lui 
Francois Rablelais, apoi în creaţiile ironice şi sarcastice 
ale unor spirite pamfletiste ca Jonathan Swift, Paul Louis 
Courier, Leon Bloy, Leon Daudet şi  Celine, pamfletul 
arghezian are valoroase tradiţii sau antecedente 
universale şi naţionale. În postfaţa la volumul  de 
Pamflete argheziene, apărut la Editura Minerva în 1979, 
Mariana Ionescu, o exegetă autorizată evoca numele şi 
aportul unor pamfletari iluştri din literatura naţională, 
mari scriitori români care au inaugurat şi au reprezentat 
în mod remarcabil tradiţia autohtonă a pamfletului, ca 
specie literară izvorâtă din ironie şi sarcasm. Urme de 
pamflet găsim în opera cronicarilor moldoveni şi, mai 
ales, munteni. Se ştie că istorici literari de seamă, ca Al. 
Piru şi alţi specialişti în literatura română veche, au 
relevat afinităţi satirice ale prozei argheziene cu cronicile 
muntene ale lui Radu Popescu şi Stoica Ludescu. Ei au 
situat proza lui Tudor Arghezi într-o tradiţie viguroasă. 
Mariana Ionescu continuă această tradiţie istoriografică, 
amintindu-i pe urmaşii cronicarilor, pe Dimitrie Cantemir 
cu Istoria ieroglifică, primul nostru roman cult, pe 
paşoptiştii Ion Heliade Rădulescu sub forma fiziologiei 
în Domnul Sarsailă autorul sau Fiziologia poetului, 
Mihail Kogălniceanu sub forma pastişei în Noul acatist 
al marelui voievod Mihail Grigoriu şi în Crezul 
moldovenilor, pe paşoptiştii A.I. Odobescu şi Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, apoi pe junimiştii şi convorbiriştii 
Titu Maiorescu, Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale. 
La întâlnirea secolelor XIX şi XX – constată judicios şi 
pertinent Mariana Ionescu – erau fixate în literatura 
română tradiţiile fundamentale ale genului, ajuns la 
apogeu – prin amploare şi creativitate – în prima 
jumătate a veacului nostru, când majoritatea scriitorilor, 
angajată în luptele literare, semnează pamflete. Arta 
pamfletului aparţinând domeniului mai vast al artei 
prozei, cei mai cunoscuţi pamfletari au fost scriitorii (…) 
Al. Macedonski, N. Iorga, Octavian Goga, N.D. Cocea, 
Tudor Arghezi, Ion Vinea, Felix Aderca, George 
Topârceanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, Geo Bogza, 
Zaharia Stancu şi alţii. (…) Epoca de aur a pamfletului 
românesc începuse însă odată cu campaniile Faclei 
(publicaţia, cu puţini ani, antebelică editată de N.D. 
Cocea, n.n.) şi durează mai bine de treizeci de ani, 
coincizând astfel cu desfăşurarea verbului caustic 
arghezian5. Pamfletul arghezian se distinge, este original, 

deci inconfundabil, pe plan universal şi naţional, în 
primul rând, prin particularităţi de viziune şi stil artistic, 
de limbaj, prin subtilă implicare şi detaşare faţă de obiect 
expus asediului. Toate aceste virtuţi creatoare le 
descoperim la lectura unor volume structurate prin  
fragmentarism, în care pamfletul fuzionează cu tableta, 
arta naratorului cu arta portretistului, în Icoane de lemn, 
Poarta neagră  şi Tablete din „ara de Kuty. Tudor 
Arghezi nu avea superstiţia Cărţii, a Operei. El repudia 
construcţia epică de mari dimensiuni, manifestând 
inapetenţă pentru discursul narativ de amploare. De 
aceea a cultivat în forme excepţionale proza scurtă, deşi 
a scris trei romane interesante şi remarcabile ca dovezi 
de artă literară. Cu toate acestea, Tudor Arghezi cuprinde 
întregul în parte., macrocosmul în microcosm. Ştim că în 
poezie, o direcţia tematică o reprezintă exaltarea boabei 
şi a fărâmei, aplecarea evlavioasă, admirativ-compasivă 
spre universul mărunt al florilor, gâzelor, micilor 
vieţuitoare pline de inocenţă şi candoare.
 Viziunea amplă, panoramică pare a nu fi 
prezentă în proza argheziană. Coborând ad inferos – 
observă Nicolae Balotă -, el consacră bolgiilor tablouri 
care, fiecare în parte, dau o expresie pregnantă 
infernaliilor toate, dar nu ambiţionează o frescă 
integrală, o topografie sintetică a iadului. Şi pentru ca 
să rămânem în sfera comparaţiilor plastice, îl vedem pe 
Arghezi ca pe un miniaturist de geniu, ori ca pe un 
desenator-gravor din familia vizionarilor, a lui Blake sau 
a mai vechiului Piranesi, concentrându-se asupra unor 
microcosmuri explorate în profunzime, mai degrabă 
decât în nemărginirea suprafeţelor. Vorbind despre 
fragmentarismul esenţial al scriiturii argheziene (…) 
amintim acea specie pe care foiletonistul Arghezi a 
consacrat-o, specie în care, ca prozator, şi-a găsit 
măsura, canonul său : tableta6.
 Un veritabil satiricon, în descendenţa 
înnobilatoarea celebrului model latin oferit de Petronius, 
realizează Arghezi în proza sa scurtă din volumele 
Icoane de lemn, Poarta neagră, Tablete din „ara de 
Kuty, Pravila de morală practică, prin unele secvenţa 
din romane, îndeosebi din romanul Cimitirul Buna-
Vestire. Ca în proza picarescă, secvenţele ironice ţi 
sarcastice argheziene, în mod ludic şi moralist creează o 
sferă tematică de amploare şi varietate, plimbându-ne pe 
la tribunal şi puşcărie, la biserică şi mănăstire, în agora 
politică şi literară, ca spre locuri ale unui verosimil 
theatrum mundi. Este evident că Tudor Arghezi 
deformează sau mistifică artistic adevărul pur obiectiv, 
prozele lui scurte, pamfletele şi tabletele, impunându-se 
ca independente faţă de realitatea obiectivă, drept creaţii 
ficţionale prin gradul înalt al valorii artistice, al logosului 
ridicat la rang de artă autentică. Subtextuală sau aproape 
inexistentă este propensiunea polemică, scopul în mod 
deliberat polemic.
 În pamfletele din volumul  Icoane de lemn, 
înaltele feţe bisericeşti, episcopi şi arhimandriţi, apar ca 
Samsari între cer şi pământ. Scriitorul dezvăluie cu 
sarcasm artistic tarele morale ale acestor demnitari ai 
bisericii ortodoxe care fac din religie o tarabă, 
mercantilizând învăţătura divină, făcând din aceasta o 
sursă de îmbogăţire meschină. Ipocrizia şi lăcomia, 
minciuna şi invidia, venalitatea şi impostura sunt vicii 
monahale persiflante prin folosirea hiperbolei 
caricaturizante, în secvenţe narative şi portretistice de 
farmec artistic irezistibil. Astfel, în pamfletul  Nisipul 
din volumul Icoane de lemn, arhimandritul Iezechil este 
stăpânit de o oală de noapte, încrustată cu o mitră 
arhierească, o rară frumuseţe de calitate şi colorit. 
Pamfletarul simulează admiraţie şi compasiune detaşată 
faţă de venerabila figură ecleziastică, relatându-i 
suferinţele cauzate de o litiază rebelă. Recipientul 
nocturn facilitează acestuia analize repetate constând în 
stabilirea diurnă a cantităţii nisipului obsedant pe care-l 
elimină. Pamfletul ar eşua într-o naraţiune banală şi 
anostă, dacă autorul n-ar introduce în portret (al 
arhimandritului, n.n.) un patos al hiperbolei, ne lămureşte 
Nicolae Balotă, în sensul că răul fiziologic este introdus 
în economia spirituală a mântuirii sufletului (…) . 
Sublimul este răsturnat: acesta este sensul rugăciunii 
cuviosului Arhimandrit, suferind din pricina Nisipului.
 Argumentul contopirii grotescului cu tragicul 
sau sublimul se află în întreg textul pamfletului 
arghezian: Nisipul era un atentat la acurateţea pusă de 
Dumnezeu în alcătuirea omului, fără nisip. O arteră de 
nisip se deşertă neîntrerupt  în vasul de porţelan (…) 
Omul de-o parte, o movilă de nisip (…) În 10 ani, 
arhimandritul Iezechil adunase 19 borcane de sticlă 
pecetluite, cu anul pe etichetă, ca la şerbeturi. Poate că 
era o pulbere de piatră scumpă ca rubinul, un griş 
aurifer. Diamantul, aurul au rămas din lumina dintru 
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început şi omul sapă-n munţi îngenuncheat şi se striveşte, 
ca să-l rupă din întunericul stâncii. Pentru expulzarea 
unei fracţiuni, părintele se pregăteşte câteva ore, 
îngheaţă, asudă, lăcrimează, se roagă. Cerul întreg 
asistă, din splendoarea lui, la cazna Arhimandritului pe 
oala de porţelan. Amplul citat este comentat succint, 
pertinent şi expresiv de acelaşi Nicolae Balotă: Cerul 
zidit pe nisipul excretat al unei băşici – fie şi consacrate 
-, iată o bufonerie vrednică de geniul rabelaisian7.
 Un alt arhimandrit, frumos, pasionat de muzică, cu 
patima sau darul beţiei, preferând ţuica, apare în 
pamfletul Tibia ruptă.
Trăsăturile fizice şi morale ale portretului arhimandritului 
par a fi discrepante, deoarece Sfântul spirit al lui zace cu 
aripa frântă pe un smârc de ţuică rece, ca un pescăruş 
cenuşiu, înecat în undele din margini ale mării, 
completează cu rafinament pamfletic autorul. Texte 
înrudite cu Tibia ruptă, ca proze fabulistice care 
desacralizează sunt intitulate Lipsa de moaşte şi Cum 
se prepară sfintele moaşte. Ele se remarcă şi se impun 
prin sarcasm antiecleziastic, ca piese reprezentative în 
intempestivul satiricon creat de Tudor Arghezi. Într-un 
plan mai profund al imaginarului, în disperare de cauză, 
moaştele ar putea să fie un mezel preparat prin uscare şi 
nişte resturi de picioare de raţă, o definiţie areligioasă, 
chiar profană, amintind de faimosul Tratat despre 
relicve, de Calvin, apărut în 1543 la Geneva. Tudor 
Arghezi se dezlînţuie într-un portret grotesc al 
arhimandritului care deţine sfintele moaşte: icliziashul e 
o fiinţă, încă nedevenită relicvie, cu dimensiuni, cu ţâţe 
şi nuri şi cu două holbări de conjunctivită, în care 
stagnează o lumină a ochiului de gâscan. În felul acesta 
prin acumulări succesive pamfletare, Tudor Arghezi 
conturează un original infern al corporalului, aşa cum 
sagace şi expresiv consideră Nicolae Balotă. Este un 
satiricon populat cu corporalităţi hidoase, groteşti, într-o 
galerie de monştri. Portretele din volumele Icoane de 
lemn şi Poarta neagră sunt, în fond, imagini mentale 
ale unor figuri abstruse. Aceşti monştri vehiculează 
stigmate thanatice, chiar în biruinţele halucinante ale 
fizicului, ale corporalităţii, lăsând impresia terifiantă a 
unor cadavre vii. În pamfletul Vecernii, avem exerciţiul 
grotesc al unei metanii degradate într-o gimnastică 
ritualică: Figura pe vine, pe stomac şi îndărăt va putea fi 
repetată de aici înainte toată ziua, toată noaptea, cu 
febrilitatea halucinantă a jucătorilor bătutei ale cărora 
călcâie nu se mai pot opri după ce cobzele tac, insistă cu 
incisivă precizie anatomică şi coregrafie ludică autorul.
 Se observă că în asemenea portrete de un grotesc 
extraordinar şi ilar prin arghezianism, marele poet şi 
prozator utilizează genial o artă a hiperbolizării. Avem a 
face cu o deplasare din real în imaginar a portretului 
caricaturizat în mod exagerat. Ca Rabelais ori Celine, 
Arghezi se abandonează plăcerii, chiar voluptăţii estetice 
de a realiza portrete anatomice demolatoare ale 
personajelor pe care le detestă. În satiricon-ul lui Tudor 
Arghezi deteriorarea merge până la ruinarea umanităţii 
ultragiate. Iată cum este executat anatomic rectorul Mya 
Lak, într-un pamflet din volumul Tablete din „ara de 
Kuty: E uzat şi diformat ca un ambalaj de sac – urzeala 
cedează de jurâmprejur. Adipozităţi diluate într-un 
material cu instabile coherenţe. Cusătura picioarelor e 
scoborâtă la gambe, subsuorile deplasate pe şolduri sunt 
ca la crapi, braţele şi-au pierdut coltucele şi genunchii 
rotula; e tova şi lins. Însuşi craniul s-a modificat, ca 
pălăriile accidentale. Buze strânse ca gura pungii cu o 
sfoară cu căpătâiul deslânat, al unei ţăcălii de câlţ. 
Poartă ochelari simbolici: doi de zero.8Alteori, fiinţa 
umană apare dezanimată, ca o unealtă mecanică, fără 
nici un impuls vital, inertă. Aghiuţă, scorţarul din 
volumul Poarta neagră, se înfăţişează ca un ciocan cu 
coada ruptă din mijloc, ca un şurub cu piuliţa prinsă în 
ghevint sau ca un balon umflat, de orificiul căruia 
spânzură un vierme (…). Pare zbârcit într-un borcan cu 
spirt şi îmbătrânit la vârsta de avorton, gura, fără buze, 
ca un plic, nu ştie să grăiască9.
Structurate asemănător, prozele din volumul Tablete din 
„ara de Kuty compun un valoros satiricon arghezian, 
multe fiind pamflete precum cele din celelalte două 
volume, Icoane de lemn şi Poarta Neagră. Deosebirea 
constă în faptul că  Tabletele din „ara de Kuty 
alcătuiesc o utopie absurdă, în interpretarea şi exegeza 
lui Nicolae Balotă. Ca utopie – consideră reputatul 
arghezolog – fac apel la o anume naivitate simulată, 
profund ambivalentă: ea conţine atât elementul negativ 
al unei invective, al unei degradări, cât şi pe cel pozitiv, 
al unei înnoiri, al unei proiecţii posibile. Toate stările 
–sociale, morale – sunt trecute prin acest dublu filtru. 
Aluziile se asociază – aparent ingenuu – cu 
pseudoaluziile. Politica statului, administraţia civilă şi 
fiscală, justiţia, medicina, învăţământul, ştiinţele şi 

artele, sporturile chiar şi fireşte veşnicul obiectiv al 
vervei satirice argheziene, biserica, sunt pe rând supuse 
acţiunii corozive a recunoaşterii ironic-naive. Partidele 
politice se înmulţesc prin sciziparitate ca şi 
microorganismele,”bărbăţia de stat” e o stare a fizicului 
şi a moralului comparabilă cu harul: „omului de stat” îi 
este opus „omul fiscal” privit în diverse ipostaze: 
„anarhic ca babilonie a literaturii” este reglementată. 
Utopia rezidă în proiectele unor reforme absurde – în 
învăţământ, medicină, justiţie etc. – expuse cu o candoare 
prefăcută (…) . Absurdul, în economia acestei utopii 
joacă rolul unei pedagogii negative, demonice, a unei 
mefistofelice mutaţii prin negativ spre un statut, spre o 
acţiune pozitivă. Printr-o răsturnare dialectică, această 
cvasipedagogie a absurdului indică sensul în care trebuie 
căutat (în spiritul arghezian) un etos pozitiv, unica ieşire 
posibilă din absurd10.
În cele mai multe dintre pamfletele şi tabletele cuprinse 
în volumele menţionate anterior, Tudor Arghezi 
excelează ca artist al cuvântului, ca un autentic creator 
de artă literară. Este adevărată opinia după care pamflete 
izbutite artistic sunt cele inspirate de personalităţi din 
domeniile culturii şi literaturii, critici literari ca Mihail 
Dragomirescu şi Eugen Lovinescu, istorici ca Nicolae 
Iorga, prozatori ca I. Al. Brătescu-Voineşti şi Liviu 
Rebreanu, dramaturgi ca Victor Eftimiu. Nu sunt însă cu 
nimic mai prejos, în privinţa valorii artistice, multe 
pamflete din volumele Icoane de lemn, Poarta neagră 
şi Tablete din „ara de Kuty care vizează ironic şi 
sarcastic alte personaje şi alte personalităţi din universul 
bisericii, din mediul inuman al închisorii ori dintr-o ţară 
imaginară, exotică şi absurdă cum este „ara de Kuty. 
Diversitatea tematică şi strălucirea stilistică a pamfletelor 
argheziene se observă în toate volumele sale, nu doar în 
cele care vizează personalităţi ale culturii şi literaturii 
noastre. Pretutindeni se evidenţiază verva polemică şi 
pamfletară, arta naratorului ca şi aceea a portretistului, 
până la caricatură şi grotesc. Un individ implicat în 
activitatea politică interbelică este prezentat succint şi 
descalificant în felul următor : Domnul C. Popescu, 
politician imbecil, suie, şi-n treacăt întindem biciul după 
el. Pentru ce l-am cruţa când poartă chică şi ochi 
visători ? Pentru că scrie ?  Mulţi cercetători ai prozei 
argheziene, îndeosebi exegeţi ai pamfletului arghezian  
au constatat că scriitorul preferă victime din rândul 
confraţilor lipsiţi de virtuţi creatoare, de talent. I. Al. 
Brătescu-Voineşti este vizat nimicitor într-un text 
publicat în ziarul Hiena sub un titlu de-a dreptul injurios: 
O jigodie literară – I.A.Brătescu-Voineşti. În acelaşi fel, 
Tudor Arghezi semnează tot în ziarul Hiena un necrolog 
dedicat socialistului Constantin Mille. Asemenea 
pamflete devin schiţe ale unor portrete morale, groteşti şi 
burleşti, ca nişte păpuşari, ca în pamfletele inspirate de 
acelaşi scriitor minor I. Al. Brătescu-Voineşti:  Ideile 
domnulu Brătescu-Voineşti  şi Iar a scris domnul 
Brătescu-Voineşti. Tudor Arghezi se arată un maestru în 
valorificarea artistică a  epitetelor şi a unor imagini tot 
mai fabuloase ce se pierd într-un fantastic terifiant. În 
Ideile domnului Brătescu-Voineşti,  autorul multor 
povestiri cu adresă restrânsă a vârstei copilăriei apare 
ironizat astfel: Domnul Brătescu-Voineşti nu este un 
risipitor, nici un dezorganizat, este un concentrator şi un 
sintetic, semănând cu radiul, un miligram extras din 
două sute de vagoane de blendă. Într-o scrisoare, 
domnia-sa pune ce a gândit zece ani şi ceea ce alţi 
muritori de marcă nu gândesc un veac întreg(...) Marele 
literat s-a oprit la stilul epistolar, pe care l-a mai redus; 
o singură carte poştală este de ajuns ca să dea o 
supraesenţă – şi cugetarea domniei-sale se îndreaptă 
rapid, adică încet către timbrul poştal, peste o altă 
treaptă a evoluţiei, domnia-sa se va subţia până la cinci 
vocale unice, drept vocabular, şi în cele din urmă va bate 
cu degetul ca pendula şi cu talpa piciorului, ritmul 
gândirii, pe scăunel. O literă va avea unsprezece mii opt 
sute douăzeci şi cinci de sensuri, şi cu cinci vocale, ca 
nişte simţuri, marele prozator dispensându-se de ceea ce 
vulgul numeşte stil, va cuprinde toată cugetarea şi 
expresia ei.11  Pentru a evidenţia funcţia demolatoare a 
pamfletului, Tudor Arghezi simulează adeseori admiraţia 
pentru cel expus sarcasmului desfigurator. Tot astfel, 
poate mai dispreţuitor, procedează în cazul lui Liviu 
Rebreanu, incontestabil ctitor al romanului nostru 
modern, în perioada interbelică. Lui îi rezervă o 
dezaprobare totală în pamfletul Ion de domnul L. 
Rebreanu, sau Cum se scrie româneşte. Tudor Arghezi 
săvârşeşte prin acest pamflet una dintre celebrele 
injustiţii literare. El însuşi fusese blamat cu vehemenţă 
de poetul Ion Barbu într-un text intitulat  Poetica 
domnului Arghezi . Într-un mod asemănător procedează 
cu marele istoric Nicolae Iorga, personalitatea marcantă 
cu un rol important în scoaterea poetului din detenţie. Pe 

Nicolae Iorga îl atacă, adeseori injust, în câteva pamflete 
ca Pentru neamul românesc, Notiţe, Neamul Românesc 
şi Facla jidovească , Cruciada spanacului. Tudor 
Arghezi recurge la contestări injurioase: Unde-i domnul 
Iorga mai lipsit de orice talent şi mai zadarnic decât în 
naţionalism sau în curând domnia-sa va fi instalat pe 
acoperişul Palatului, deasupra ceasornicului, ca să ţie, 
sărbătoarea,steagul regal în bătaia vântului sau Domnul 
Iorga se iubeşte legitim de mult, găsind, androgin, în 
sineş, cele două sexe, care stabilizează iubirea într-un 
echilibru cert până la imaginea hidoasă a unui monstru 
înfricoşător toată suflarea politică şi culturală tremură 
când i se ridică sprânceana şi cade-n leşinuri când ia 
cuvântul acest vultur răsfăţat al orăteniilor noastre  şi 
apoi la aceea străbătută de umor metafizic dacă însă 
domnului Iorga, atunci când va fi mare de tot, adică vast, 
îi va veni placul pervers să fie mic, este singurul lucru ce 
va fi cu neputinţă. Aceluiaşi tratament sunt supuşi 
Nichifor Crainic, A.C. Cuza şi Victor Eftimiu, ca într-o 
comedie umană irezistibilă. Mihail Dragomirescu, 
profesor universitar, critic şi istoric literar din  prima 
jumătate a secolului XX, cel care în 1905 a editat revista 
Convorviri critice, este portretizat sarcastic şi 
hiperbolizant-metaforic în modul următor: Printre cei 
încă vii şi în scris, memoria reţine, ca pildă  izbutită 
superior, pe domnul profesor Mihail Dragomirescu, 
nedepăşit încă de niciunul din elevii săi eminenţi. Acelaş 
ritm, aceeaş infanterie verbală, acelaş zgomot fără de 
sunet. Culoarea incoloră, căldură fără temperatură, 
iuţeală fără mişcare, sucuri fără aromă, idei-pelicule, 
cuvinte-ţinte-de-lemn. Călăreţ pe jos, năduşit în fuga 
răscăcărâie după un armăsar de mucava, înmuiat în 
ploaie, pe care suferă din juneţe de idealul de a-l 
încăleca şi simţi sub buza anală (...) Mingea domnului 
Dragomirescu sare de jos în sus şi de sus în jos, cu 
elasticitate, în oate ogrăzile, din măidane în grădini, 
ducând cu ea, în această perpetuă activitate, interiorul 
ei plin cu nimic. Tânăr, actualul pedagog a abordat 
literatura: în treizeci de ani a mai abordat o mai 
abordează şi azi. Pe atunci el nu purta decât un creier 
subt o pălărie şi o umbrelă; mai târziu a pus dedesubtul 
gurii şi un barbişon. Inculoare şi fizică deosebită ; ochii 
de ceriviş au fost aşezaţi în carne de pap cu ţăcălie de 
sfoară12.
Capitolul Pamfletul sau Arta de a spurca frumos din 
volumul Opera lui Tudor Arghezi de Nicolae Balotă se 
încheie cu o pertinentă comparaţie între scriitorul francez 
Celine şi Tudor Arghezi: Artişti ai stilului oral (cu 
amendamentul – la Arghezi – recunoaşterii unei oralităţi 
decantate, alambicate, rafinate), cei doi scriitori au 
cultivat limbajul popular ori argoul, dar au fost şi 
creatori de limbă, prezenţe lingvistice de o deosebită 
intensitate şi virulenţă. Cuvântul nu este dat omului – 
ne-o spun atât Arghezi cât şi Celine – pentru ca jucându-
se cu el omul să se consoleze, ci pentru ca operând cu el 
să se mântuiască. E adevărat că, în ochii lor, 
necuvântătoarele sunt acelea care dobândesc iertarea. 
Pentru nici unul din ei, arta nu este mântuitoare în sensul 
tradiţional al unei salvări estetice, nici în acela al unei 
soteriologii religioase. Ambii înclină să atribuie creaţiei 
literare rostul unui rău necesar. Regulile, convenţiile 
care făceau odinioară ca artele să fie dificile, pretinzând 
un meşteşug bine exersat, au dispărut. Arbitarul pare să 
domine literele şi artele actuale. Dar omul nu poate să 
construiască, să dureze multă vreme, în arbitrar. De aici 
nevoia unor noi reguli pe care niciunul nici altul nu le-
au preluat din vreo poetică existentă, aderând la vreo 
doctrină clasică ori de avangardă, ci şi le-au impus lor 
înşile. Rigoarea aceasta, preapersonală a artei dădea un 
ax existenţei lor.13

                                                    
ION TRANCĂU

Note
1 Tudor Arghezi, Pamflete, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, 
pag.130, 131 şi 133
2Op.cit., pag. 9-10
3Idem, pag. 11-12
4Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1977, pag 418
5Tudor Arghezi, Pamflete, Antologie, postfaţă şi bibliografie de 
Mariana Ionescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, pag. 284
6Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi,Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1997, pag. 320-321
7Nicolae Balotă, Op.cit., pag. 326
10 Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1997, pag. 354-355
12 Tudor Arghezi, Pamflete,Editura Minerva, Bucureşti, 1979, pag. 7
13 Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi,, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1997, pag. 440-441
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„Dubla mea viaţă a fost închinată omului total – trup şi 
suflet…”

Câtă lumină dărui, atâta ai viaţă
Şi-atâta veşnicie cât ai lăsat lumină.  

 
Prof. univ. dr. TRAIAN DIACONESCU: 
- Stimate domnule George Popa, sunteţi o personalitate 
complexă -  medic, profesor universitar, poet, eseist, 
traducător, membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii 
Artiştilor Plastici, secţia critică, încă din 1970,  
reprezentaţi  unul din intelectualii şi creatorii proeminenţi 
ai vieţii sociale şi culturale actuale, publicând numeroase 
lucrări, atât în domeniul ştiinţei, cât şi în cel literar. 
Întrebarea pe care şi-o pune oricine vă cunoaşte 
activitatea, este cum aţi reuşit să efectuaţi în acelaşi timp 
o asemenea activitatea proteică, constând – pe de o 
parte -  din cinci decenii de practică medicală şi 
didactică, fructificată  în  zece cărţi de medicină, multe 
din ele,  precum  Vademecum de urgenţe medicale  şi 
Diagnosticul şi tratamentul bolilor interne, devenind  
lucrări de bază pentru învăţământul medical şi în 
practica fiecărui medic, - iar pe de altă parte, publicarea 
a peste treizeci de cărţi din domeniul beletristic.  În 
modul acesta, Dvs. aţi împlinit o idealitate, şi anume, 
conlucrarea  interdisciplinară a două valenţe 
complementare – vindecarea somei, a fizicului  ca medic, 
şi iluminarea sufletului, ca literat.

Prof. univ. dr. GEORGE POPA:
  - În ultimele clase ale cursului secundar, 
opţiunile mele viitoare oscilau între filozofie - 
preocuparea de bază încă din adolescenţă -  şi medicină. 
M-am înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie din Iaşi, 
dar după doi ani am trecut la Facultatea de Medicină. 
Motivaţia a fost următoarea : dacă destinul unui 
intelectual este umanismul, atunci acest deziderat trebuie 
să cuprindă nu numai arta gândului şi a cuvântului, dar şi 
fapta concretă, pentru că umanism însemnează afirmarea 
efectivă vieţii sub diversele ei aspecte. Filozofia o poţi 

face oricând la masa de scris, şi nu răspunzi faţă de 
nimeni, dar medicina este eminamente practică, 
implicând o imensă responsabilitate faţă  de om. De 
altfel, medicina este o filozofie concretă în sensul că 
practica medicinii implică şi dezvoltă diversele ramuri 
ale filozofiei teoretice : ontologie, epistemologie, logica 
viului, psihologia, eticul, juridicul. Într-un cuvânt, 
resorturile opţiunii pentru medicină au fost de natură 
filozofică, şi anume etica promovării vieţii.
 Astfel, eu am avut două vieţi care s-au desfăşurat 
paralel. Una din aceste vieţi am dedicat-o faptei concrete, 
şi anume omului ca fiinţă materială, aflată în suferinţă, 
omului bolnav, pentru că am considerat că, având 

INTERVIU
Cu scriitorul GEORGE POPA – Iaşi:

privilegiul de a fi  oaspete al vieţii, am datoria să 
promovez şi viaţa altora. Cea de a doua viaţă, de 
asemenea intens trăită,  a fost dedicată sufletului şi 
spiritului cititorilor, concretizată în ceea ce am publicat 
în domeniul literaturii şi artei, toate scrise sub semnul 
poeziei, o poezie gânditoare, cum cerea Martin 
Heidegger. Aşa cum aţi afirmat, dubla mea viaţă a fost 

închinată omului total – trup şi suflet, deziderat formulat 
încă din antichitate de strămoşul nostru Zalmoxis, tracul 
mult lăudat de Platon.  Şi mulţumesc destinului că mi-a 
încredinţat menirea şi puterea acestei îndoite înfăptuiri. 

T.D. - Care a fost rolul personalităţilor culturale, a 
modelelor spirituale în formarea Dvs.  ca om de cultură 
? Ce rol au ocupat limbile clasice în modelarea Dvs. 
umanistă?

G.P. - Preocuparea de bază în cursul secundar a fost 
filozofia şi poezia, şi consecutiv, scrierile care îmbinau 
cele două domenii : gîndirea indiană, filozofia greacă şi 
idealismul german, mai ales Schopenhauer şi Kant, apoi 
Spinoza, Henri Bergson,  şi îndeosebi Nietzsche. 
Totodată,  lirica lui Goethe, Eminescu, Baudelaire, Rilke, 
Blaga, Arghezi. Am parcurs întreg teatrul lui 
Shakesperare, în traducerile româneşti de la acea vreme, 
completate cu excelenta traducere a lui Georges Duval, 
premiată de Academia franceză. În arta plastică,  
Rembrandt şi Leonardo da Vinci, înainte de toate au fost 
preferinţele, fiind îndrumat în domeniul picturii de un 
distins profesor de istorie, Ioan Teştiban, una din acele 
ideale modele de dascăli luminaţi care ştiu să intuiască şi 
să ajute la dezvoltarea înclinaţiilor culturale ale unor 
elevi. 
 Urmând cursul secundar la Seminarul din 
Roman, am avut şansa să studiez latina timp de şapte 
ani, iar limba greacă timp de şase ani. La limba greacă 
am avut şansa unui profesor de excepţie foarte tânăr, care 
ne recita din Iliada, din Pindar cu inducţia unei 
inexprimabile nostalgii pentru spiritualitatea acelui 
popor. Şi era o adevărată încântare să auzim citarea unor 
aforisme din filozofii presocratici, Pitagora, Heraclit, 
Empedocle, cei care au condiţionat întreaga viziune 
ulterioară europeană, de la Platon şi Aristotel, la Hegel şi 
Kant. Prin limba latină am ajuns la scrierile lui Augustin 
despre armonie şi despre esenţa muzicii, desfăşurarea ei 
în trei timpi – trecut, prezent şi viitor. Despre această 
fenomenologie aveam să-mi amintesc relevând  ceea ce 
am numit structura zalmoxică, matrice creatoare 
originară ale spiritualităţii româneşti, constând din 
tripticul - viaţă, moarte iniţiatică, renaştere pe un plan 
superior existenţial, fenomenologie pe care o regăsim în 

primul rând în vocaţia particulară a românului pentru 
muzică, apoi în creaţii precum Mioriţa, Meşterul Manole, 
Luceafărul, dar de asemenea, în evoluţia liricii lui Blaga, 
complexul brâncuşian de la Tg.Jiu. Limba latină mi-a dat 
de asemenea posibilitatea să citesc în original Ethica lui 
Benedict Spinoza. 

T.D. - Poezia, şi anume poezia metafizică a fost şi este 
principala Dvs. preocupare atât în lirica  proprie, cât şi 
în eseistică. În afară de volume de poeme scrise în 
diverse forme prozodice, începând cu Laudă formei, 
continuând cu Constelaţia hyperionică, Orfeu şi Euridice, 
Iniţieri  şi sfârşind cu Înălţarea mai sus de sine, aţi 
publicat patru culegeri de Catrene. Care este viziunea 
Dvs. despre poezie şi ce idei poetice constituie vectorii 
principali ai liricii Dvs. ?

 G.P.  - Viziunea scrierilor mele se sprijină pe  mai multe 
idei. În primul rând,  ideea că  poezia şi arta reprezintă o 
creaţie din nou a vieţii, - fiinţarea omului fiind imperfectă 
datorită  suferinţei şi perisabilităţii. Verbul „a fi” la 
modul spiritualităţii se conjugă de către lira tracului 
Orfeu. Poeziei îi revine rolul cosmic  de ridicare a omului 
mai sus de sine la planul tentării absolutului axiologic. 
Poezia este sacralizare, model suprem fiind în acest sens 
creaţia eminesciană. 
 O altă idee constă în aceea că dumnezeirea se 
află în fiecare dintre noi, şi că aşteaptă numai să rodească 
prin fapta noastră creatoare. Menirea cosmică a omului 
este să fie conştient de şansa de a fi fost primit oaspete al 
existenţei, şi are datoria să o afirme, să o sfinţească. 
Atâta viaţă avem câtă faptă pozitivă împlinim. 
 De asemenea, una din ideile care apar atât în 
poezii, precum şi în aforisme, constă în aceea că fiecare 
lucru, fiecare fiinţă şi,  la punctul cel mai înalt, fiecare 
om - simţire şi gândire, constituie o unitate, un nex 
energetic,  un centru activ de la care pleacă iradieri in jur 
şi primeşte iradieri la infinit şi din infinit, fiind vorba de 
un continuum universal, un cor energetic cosmic prin 
întrepătrunderi reciproce de fluxuri în permanentă 
mişcare, transformare. Suntem „suma algebrică” a 
acestor întrepătrunderi filtrate prin structura sufletească, 
spirituală a fiecăruia dintre noi. Nu ştim unde şi cum se 
fructifică ceea ce simţim şi gândim, dar suntem 
răspunzători faţă de viaţa universală să introducem în 

circuitul ei simţăminte, gânduri, fapte  care să o 
perfecteze, să o facă mai deplină, mai bogată în 
frumuseţe şi sublim.  Aceasta este etica noastră vieţii 
noastre de fiecare zi. Căci tocmai această etică ne face să 
valorizăm miezul de divinitate aflat în fiecare din noi. 
 O altă idee, pe care o consider sine qua non, 
constă în aceea că, pentru maxima ei receptare,  poezia 
trebuie să inducă atât emoţie a sensibilităţii, a inimii, dar 
şi emoţie intelectuală, aşa cum o regăsim la marii poeţi 
de la Pindar la Hölderlin, Eminescu, Baudelaire, Rilke, 
Tagore, ca să-i amintim doar pe aceştia.  

T.D. -  Eminescu a fost principala Dvs.  preocupare în 
domeniul exegetic. Aţi publicat cinci cărţi despre 
Eminescu, Ce v-a atras atât de mult din creaţia 
eminesciană? 
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G.P. - În clasa I-a de liceu, am primit la premiu cartea 
Poezii lirice  de Eminescu publicată la Editura Ramuri 
din Craiova. M-a impresionat în mod particular armonia, 
farmecul versurilor, alături de frumuseţea şi altitudinea 
ideilor. Drept urmare, în clasele următoare am parcurs 
volumele lui Gh. Călinescu despre Eminescu, dar şi alte 
scrieri precum cele ale lui G.Ibrăileanu şi Tudor Vianu. 
Dar am admirat în mod deosebit cartea lui D. Caracostea 
– Creativitatea eminesciană, de o înaltă ţinută 
intelectuală. 
 În anii 1955-60, în cadrul unor conferinţe de 
literatură şi artă, ţinute la diverse instituţii de cultură din 
Iaşi, m-am referit, în deosebi,  la poezia eminesciană, cu 
precădere la capodopera Luceafărul. Dar nu mă gândisem 
să scriu o carte despre Eminescu, până când am avut o 
anumită revelaţie. Intr-o după amiază, suind Dealul 
Copoului, mi-a venit în minte poezia Peste vârfuri. Şi, la 
un moment dat m-a fulgerat ideea că în acest mic poem 
avea loc o fenomenologie spaţială particulară, şi anume : 
utilizând mişcări ale naturii, dar mai ales o mişcare 
muzicală – sunetul cornului, Eminescu  înfăptuieşte un 
act cu deschidere cosmică fundamental pentru întreaga 
sa creaţie lirică, şi anume, converteşte spaţiul mobil din 
afară în spaţiu sufletesc, acesta fiind prin excelenţă în 
mişcare perpetuă. In felul acesta, descoperisem o cheie 
importantă pentru înţelegerea poeziei eminesciene - 
această  modalitate de intimizare monistică a lumii, pe 
care am regăsit-o apoi în toată creaţia lui Eminescu şi 
doar cu totul sporadic la alţi poeţi.. Aşa s-a născut prima 
carte – Spaţiul poetic eminescian(1983). Deoarece unii 
critici şi-au exprimat regretul că nu am vorbit şi despre 
timpul în poezia eminesciană, cartea Prezentul etern 
eminescian (1989)a fost un răspuns la această 
întâmpinare, dar şi o urmare logică, fiind vorba despre 
temporalitatea heracliteană, „vremuirea” convertită de 
Eminescu în prezent peren. Următoarea carte, Spiritul 
hyperionic sau sublimul eminescian, (2003) se ocupă de 
valorile spirituale supreme putând fi oferite de existenţa 
umană, la care poetul înălţă orizontul spaţiu-timp pe care 
îl locuim. Dar Eminescu, poet-gânditor având prin 
excelenţă simţul libertăţii spirituale, a considerat că 
absolutul eliberării spiritului  nu poate fi atins în orizontul 
lumii umane, ci într-un transorizont aflat dincolo de 
fiinţă şi  nefiinţă şi dincolo de conceptul de lume. Acest 
lucru este discutat în cea de a patra lucrare, Libertatea 
metafizică eminesciană (2004). În ultima carte, 
Deschideri metafizice în lirica eminesciană (2007), am 
abordat diverse tematici ale creaţiei poetului în context 
comparativ cu lirica universală, precum : problema 
adevărului, a fiinţei, a religiei, paralelisme intre 
Eminescu şi Spinoza, Hölderlin sau Rilke ş.a. 
 Cărţile amintite urmăresc o anumită logică 
ascendentă, alcătuind un ciclu privind viziunea metafizică 
eminesciană. Iar concluzia constă în aceea că experienţa 
ontologică  a lui Eminescu, este una din cele mai largi 
ca amplitudine pe planul creaţiei universale. A cuprins şi 
spus în perspectivă cosmică şi sub specie aeternitatis 
totul şi despre tot esenţialul. 

T:D. - Aşa cum bine ştiţi, în ultima vreme s-a pornit o 
campanie de denigrare a creaţiei eminesciene. Cum 
explicaţi acest fenomen aberant ?

G.P. - Fiecare dispune de sistemul său de valori şi are 
dreptul să-şi exprime opiniile. Dar în legătură cu acest 
fenomen, care recidivează din când în când, amintesc un 
cuvânt pe care l-am auzit, în 1942, de la distinsului prof. 
de sanscrită, Teofil Simenschy,  la unul din cursurile sale: 
„Cel care denigrează pe Eminescu îşi semnează 
certificatul de pauperitate intelectuală”. 
 
T.D.  - În legătură cu prima Dvs. carte despre Eminescu,  
Spaţiul poetic eminescian, menţionez că anterior aţi 
publicat o lucrare de artă – Semnificaţiile spaţiului în 
pictură. Există vreo legătură între cele două cărţi ? 

G.P. Cartea despre care vorbiţi are drept scop să reliefeze 
faptul că, pe a anumită treaptă a evoluţiei culturii umane, 

structura spaţiului într-un tablou reflectă viziunea 
raportului dintre om şi lume a epocii respective. Spaţiul 
pictural plan, bidimensional, aperspectival, reflectă 
dorinţa omului de a comunica nemijlocit şi a se confunda 
cu lumea. În schimb,  spaţiul tridimensional, perspectival, 
reflectă apariţia individualismului. Omul se distanţează, 
se înstrăinează de lume, apare diada  antinomică om-
univers. Legătură dintre hipostazele spaţiului pictural din 
viziunea descrisă cu Spaţiul poetic eminescian, constă în 
faptul că fenomenologia spaţială eminesciană reflectă 

viziunea monistică, preschimbarea spaţiului din afară în  
transorizont lăuntric.

T.D. - Tot în domeniul artei aţi scris o monografie despre 
Auguste Rodin. Ce paralelă se poate face între opera 
sculptorului francez şi cea a lui Brâncuşi ? 
 
G.P. - Semnificaţia universală a operei lui Brâncuşi 
constă în revenirea la formele dintâi ale Creaţiei, la 
arhetipuri, idei platonice perene care au făcut posibilă şi 
au încăput in principio viaţa - începând cu rotundul, 
ovoidul, patrulaterul,  romboidul, aceste tipare 
rezumative contracarând fărâmiţarea formelor - carnalul 
– din opera lui Rodin, acesta încheind un ciclu în arta 
statuară, cea a formelor derivate, secunde. Este o mare 
şansă pentru noi că opera principală a sculptorului din 
Hobiţa se află la el acasă. Când am văzut-o prima oară 
m-a impresionat profund ideea ei directoare, desfăşurarea 
spaţială de proporţii a unei filozofii vii, şi anume, istoria 
vieţii umane, plecând de la inconsistenţa apei Jiului, şi 
sfârşind cu Coloana Nesfârşirii, axul complexului 
incluzând biserica, adică întoarcerea lutului în lut, pentru 
ca sufletul eliberat să-şi ea zborul în eterul spiritului. 
Rezumatul filozofic al aventurii formulei umane în lume 
se află la Tg.Jiu.

T.D. -  Aţi publicat şi o piesă de teatru,- Imposibila 
aventură,  în finalul căreia aţi adăugat un grupaj de 
aforisme intitulat Aporii al tragicului. Ce semnificaţie 
are această carte în contextul creaţiei Dvs.?

G.P. - Aşa cum aţi putut constata, tot ce am scris este 
proiectat în perspectivă cosmică. Cartea la care vă referiţi 
este un eseu dramatic se ocupă de destinul femeii în 
lume, privit sub diverse aspecte. Scrisă în urmă cu peste 
trei decenii, piesa a fost refuzată în acea vreme fiindcă 
nu avea nimic marxist, iar acum pentru că nu are erotică 
pe gustul timpului. În ce priveşte aforismele, ele relevă 
dificultatea de a depăşi aporiile tragicului, fie din viaţă, 
fie din teatrul antic sau cel shakespeareean. În final însă,  
relevăm faptul că există o deosebire între tragicul legat 
de renegări şi tragicul sublim care ţine de eroismul în 
afirmarea vieţii. 

T.D. -  Aţi tradus mult, începând cu lirica persană, 
Omar Khayyam şi Hafiz apoi Rainer Maria Rilke, 
Rabindranath Tagore, şi de asemenea o carte de filozofie 
indiană. Care au fost motivaţiile acestor opţiuni ?

G.P. - Pe Omar Khayyam, cel mai tradus şi citit poet din 
lume, l-am cunoscut târziu, la începutul cursurilor 
universitare, din traducerea lui Al. Stamatiad A fost o 
adevărată revelaţie. Adevărurile simple şi perene ale 
valorii vieţii erau exprimate în metafore ingenioase, de 
mare frumuseţe, creând o înaltă tensiune lirică. Versiunea 
noastră, a fost făcută după trei variante franceze şi 
variantele primului traducător european, Fitzgerald. 
Menţionez că, de la ediţia II-a, pentru o mai bună 
înţelegere a robaiyatelor, le-am rânduit după o anumită 
tematică ascendentă. O întrebare pusă curent dacă există 
vreo legătură între catrenele mele şi robaiyatele poetului 
persan ? Unica legătură constă în faptul că robaiytele lui 
Khayyam mi-au relevat forţa deosebită al spusului poetic 
condensat în patru versuri. Spiritul catrenelor poetului 
persan este însă altul, fiind vorba de nimicnicia şi 
vanitatea lumii umane şi de remediul pe care omul îl 
poate  afla în dragoste, cânt şi vinul eliberator. În schimb,  
polarizarea predominantă a catrenelor mele este către 
probleme metafizice. De menţionat, cele patru culegeri 
de catrene personale urmăresc un anumit drum ascendent 
: Catrenele din Valea Vinului pleacă de la  peisajul 
montan, suie către Meditaţiile orfice, adică meditaţii 
asupra caracterul înaripat al poeziei, merge mai departe 
cu Vitraliile Bunei Vestiri, unde apare ideea dicteului 
divin în creaţia lirică, pentru a sfârşi în ultimul volum, 
Învierea preludiilor, cu cea mai înaltă deschidere, şi 
anume, către începuturi, 
 În ceea ce priveşte pe Hafiz, acesta este cel mai 
iubit poet în ţara sa, fiind ştiut şi recitat pe dinafară. 
Cunoscut şi îndrăgit  de Goethe, căruia îi inspiră volumul 
de poeme Divanul Apusean-Răsăritean, precum şi de 
Nietzsche, Hafiz este unul din cei mai profunzi şi plini 
de mister poeţi ai lumii, gazelurile sale dezvoltând  
versuri aforistice de mare subtilitate. 
 Pe Rilke l-am descoperit în ultimele clase ale 
cursului secundar şi a fost de asemenea o mare revelaţie. 
Îl cunoscusem mai înainte pe Baudelaire care, cu Florile 
Răului, a deschis o nouă perspectivă în evoluţia liricii 
moderne, iar acum aflam că Rilke  înfăptuise o a doua 
mutaţie prin extraordinara sa inventivitate metaforică în 
a comunica idei poetico-metafizice. Am tradus cele două 
volume principale ale creaţiei sale, Sonetele către Orfeu 
şi Elegiile duineze.
  Rabindranath Tagore este cel mai de seamă poet 
al Indiei moderne, în lirica sa regăsim ideile fundamentale 
ale multimilenarei gândiri hinduse. Am ajuns la poezia 
sa studiind filozofia indiană, care m-a preocupat încă din 
cursul secundar, impresionat de profunzimea, şi 
generozitatea acestei gândiri. În acest sens am tradus 
cartea Hinduism şi Budism  a celui mai de seamă filozof 
indian al secolului trecut, Ananada K. Coomaraswamy, 
care - bazat pe 
c e l e  m a i 
importante lucrări 
ale vechii tradiţii 
-  a scris o carte 
rezumativă unică 
în ce priveşte 
î n ţ e l e g e r e a 
esenţei filozofiei 
h i n d u s e  ş i 
budiste. Autorul 
atrage atenţia 
asupra concepţiei 
e r o n a t e  a 
e u r o p e n i l o r  
a supra  unor 
c o n c e p t e 
fundamenta le , 
precum Nirvana, Maya Karma ş.a, şi ne relevă  sensul 
real al acestora. Astfel, lucrarea este indispensabilă 
pentru cei care vor să cunoască prestigioasa gândire 
indiană.în adevărul său nealterat.
 Menţionez că, în afară de cele patru volume de 
poezie traduse din Tagore, în cartea Trei feţe ale 
sublimului, alături de monografiile asupra lui 
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Shakespeare şi Hölderlin, figurează şi un eseu asupra 
poetului indian.

T.D. - Privitor la cartea amintită, ce v-a atras în mod 
particular la Shakespeare şi Hölderlin pe care îl citaţi 
deseori în articolele Dvs. despre poezie ?

G.P. - Shakespeare rămâne cel mai mare cunoscător al 
sufletului omenesc. Eseul meu urmăreşte, în vasta şi 
uluitoarea sa galerie de personaje, evoluţia răului sub 
diversele sale măşti,  văzut în proiecţie cosmică, precum  
în  „seria neagră”- Hamlet, Regele Lear, Macbeth, 
Othello, Richard III - pentru că „Oamenii sunt răi şi în 
rău le place să domnească”, scrie în finalul sonetului 
121. Dar tot răul lumii va fi exorcizat şi iertat în ultimele 
două piese, Poveste de iarnă, şi mai ales în Furtuna, în 
care este redescoperită frumuseţea lumii şi a sufletului 
omenesc. 
 Pentru Hölderlin păstrez o admiraţie  absolută, 
fiind poetul celei mai pure, mai sublime spiritualităţi pe 
plan universal. Este atât de profund încât cel mai de 
seamă filozof al vremii noastre, Martin Heidegger, 
datorită lui Hölderlin şi-a schimbat complet orientarea 
gândirii în ultima parte a activităţii sale creatoare, 
făcându-l să înţeleagă şi să afirme că omul poate ajunge 
la propriul său adevăr, se realizează ca Fiinţă,  doar prin 
intermediul poeziei.

T.D. - După experienţa Dvs., care credeţi că sunt 
calităţile unei bune traduceri în poezie ?

G.P.  - Aşa cum  afirmam în cartea Metafora şi cei trei 
oaspeţi ai poemului traducerea este o nouă creaţie. Ea nu 
se face cuvânt cu cuvânt, ci idee cu idee. Şi, lucru 
esenţial, pentru receptare, versurile trebuie să curgă 
firesc, poezia să sune ca şi cum ar fi fost scrisă dintru 
început în limba de adopţie. Aşa a tradus George Coşbuc  
Divina Comedia, aşa sună traducerile lui Al. Phillipide.

T.D. - Ce credeţi despre poezie în general ? Care este 
rolul ei ? Actualmente se scrie mai multă poezie ca 
niciodată, în reviste, în edituri sau pe computer. Care ar 
putea fi destinul lor ?

G.P. - Fără a dori să spun vorbă mare sau hazardată, cred 

că dacă Dumnezeu a iniţiat prima Geneză, iar lumea 
creată nefiind desăvârşită, demiurgul i-a încredinţat 
poetului o a doua naştere, mai durabilă. Eminescu scrie 
că poeţii sunt cei ce au auzul fin, astfel că receptează 
dicteul divin, „sublimul adevăr noi l-avem din cer”, 
pentru a crea o altă lume „pe-astă lume de noroi”. La 
rândul său,  Hölderlin, afirmă că poeţii creează ceea ce 
durează şi că omul poetic merită să trăiască pe pământ. 
Prin urmare, poeziei i s-a încredinţat menirea cosmică de 
a replăsmui lumea la acea înaltă frumuseţe şi spiritualitate 
care îi conferă perenitate. Poetul însuşi şi cititorul renasc 
din nou cu fiecare poem creat sau citit.
 A scrie poezie este un exerciţiu benefic pentru 
modelarea oricărui suflet. Din multitudinea de poeme 

care se scriu vor rămâne acelea care fac să vibreze cât 
mai aproape de sublim sensibilitatea şi intelectul 
cititorilor. Desigur, este bine că se scrie multă poezie, 
atât timp cât este simţită ca o necesitate a unei vieţuiri 
ideale, indiferent pentru care din aceste poeme se va 
deschide poarta perenităţii.

T.D. - Experienţa Dvs. de viaţă aţi expus-o în cartea 
Însemnările unui oaspete al luminii, iar experienţa cu 
marea cultură, în volumul Un compendiu al spiritualităţii 
universale. Care este mesajul fiecăreia şi cum se 
intersectează amândouă ?

G.P. - Prima din cărţile amintite cuprinde în adevăr 
experienţa mea ontologică, periplul unei întregi vieţi de 
gândire şi faptă, exprimat în aforisme. Consider că a fost 
un  extraordinar privilegiu faptul că suntem oaspeţi ai 
luminii. Nu ştiu dacă Nietzsche are dreptate afirmând că 
acel ce a existat odată va exista pentru totdeauna, în 
eterne întoarceri : dar ceea ce ştiu este că, având această 
şansă unică ce ni s-a oferit în istoria veşniciei, avem 
datoria etică absolută să trăim în răspunderea faţă de 
miracolul că existăm, valorizând, sacralizând propria 
viaţă şi viaţa universală prin fapta creatoare de fiecare zi, 
prin iubire, prin poezie, -  iar pe de altă parte, prin 
combaterea neantului activ, propagat atât de insistent în 
vremea noastră de minţi opace şi buimace. 
 Cea de a doua carte, a constituit un curs de 
istorie a culturii ţinut la o universitate particulară, prin 
care am vrut să comunic studenţilor. nu nişte date inerte, 
ci experienţa mea, dacă pot spune, lirică, vibrantă cu 
marea cultură, scoţând în evidenţă momentele şi creatorii 
având rol crucial în evoluţia spiritualităţii universale, pe 
diverse planuri : filozofie, poezie, teatru,  muzică, artă 
plastică.  Pentru o mai eficientă receptare,  am încercat 
să induc corezonanţe între diversele domenii ale culturii.

T.D. - Ca intelectual,  Dvs. aţi avut o activitate bogată şi 
în diverse domenii – lucrative şi doctrinare. Care credeţi 
că este profilul adevăratului intelectual ?

G.P. - Voi începe prin a spune că este nepotrivit a se 
considera intelectual orice absolvent al unor studii 
superioare. A fi intelectual însemnează, în primul rând, şi 
obligatoriu, să cultivi şi să aperi valorile spirituale, 
începând cu cele morale. Fără etică nu există 
intelectualitate. Adevăratul intelectual este în societate 
un model. Face parte din elită. Este un om posedând o 
cultură semnificativă,  de înaltă ţinută, care îi modelează 
spiritual personalitatea şi care îi permite să efectueze 
corelaţii între diversele domenii.  Adevăratul intelectual 
tinde către idealităţi, este tot timpul preocupat de 
perfecţiune în tot ce întreprinde, manifestă nobleţe în 
relaţie cu ceilalţi, astfel că se bucură de preţuirea  şi 
respectul celor dotaţi ei înşişi cu viziunea omului 
exemplar. Din păcate, actualmente, într-o societate 
pervertită de molima politică, desfiderea eticii şi foamea 
de bani, intelectualii autentici sunt întâlniţi tot mai rari.   

T.D.  - Ce diagnostic spiritual aţi pune societăţii 
româneşti actuale ?, 

G.P. - Societatea noastră actuală este bolnavă. Bolnavă 
de antispiritualitate, aşa cum afirma încă din mijlocul 
veacului trecut Edmund Husserl. Suntem la nadirul 
decăderii. Eminescu a profeţit această epocă : „Frenezie 
şi dezgust, dezgust şi frenezie, iată schimbările perpetui 
din sufletul modern”. Şi tot el prevedea secularizarea 
cerului,  desacralizarea lumii şi pauperizarea gândirii 
filozofice : „E apus de zeitate ş’ asfinţire de idei”. 
Adevăratul om de cultură, adică omul universal este din 
ce în ce o excepţie şi din ce în ce mai rar are ocazia să 
comunice, să facă schimb de suflet şi intelect. Faptul se 
datorează confuziei valorilor, pierderii criteriilor 
axiologice, mediocrizarea sensibilităţii şi a gândirii, lipsa 
modelelor, a elitelor, într-o societate bezmetică a 
consumului utilitar, şi a imensului consum de cuvinte 
care, vorba lui Lucian Blaga „macină lumina-n gol”, de 
fapt macină superficialitatea, bezna mentală. Iată mostre 

de ce poate gândi o epocă subvalorică : „Nimic nu este 
mai urât decât frumosul” : „omul este un chist care 
trebuie extirpat, o tumoare a timpului”. Lipsa oricărui 
control etic,  devărsarea zilnică, incontinentă de 
impurităţi de către mass media au urmări catastrofale 
asuprea conştiinţelor şi asupra vieţii.  Criza morală a 
societăţii româneşti este rezultatul  unei duble influenţe 
nefaste : cea din sinistrul trecut imediat şi cea datorată 
unor influenţe de import de joasă calitate. 
 Ştim cu toţii că actul creaţiei trece la noi printr-o 
gravă criză valorică Se scrie mai mult ca niciodată şi se 
citeşte mai puţin ca niciodată. Când se publică orice şi se 
laudă orice, când balada Mioriţei este persiflată, când 
până şi Eminescu este pus sub semnul întrebării chiar şi 
de comentatori cu nume circulat, publicul este derutat şi 
renunţă să citească Se adaugă dezgustul sau alterarea 
minţilor prin vulgarităţile la scară industrială proferate 
de presă, televiziuni, internet. Desigur creaţii de reală 
valoare există, dar ele se îneacă în masa informă a 
multitudinii de apariţii şi a criticei opace sau interesate.

T.D. -  În final, care credeţi că ar fi tratamentul necesar 
pentru drama actuală a culturii, şi ce mesaj doriţi să 
transmiteţi către tineret – ce concepţie despre viaţă, 
societate, lume, artă ?

G.P. - Vindecarea de 
marasmul actual, de 
această Hiroşimă a 
valorilor, este cu 
putinţă doar prin 
trezirea conştiinţelor 
la valori spirituale 
perene. Acesta este 
antidotul care  poate 
reinstala omul în 
definiţia formulată de 
Antigona : „Multe 
minuni sunt în lume, 
dar cel mai minunat 
este omul”, definiţie 
reluată de Shakespeare 
în finalul din Furtuna. 
Izvorul regenerator 
salvator este marea 

cultură umanistă, începând cu cea antică. Dacă grecii nu 
ar fi existat, noi am fi fost în urmă cu 2000 de ani. Binele, 
frumosul, adevărul, sublimul, ei le-au definit şi le-au 
întruchipat în creaţii unice, până la atingerea absolutului. 
Arta plastică, poezia, miturile, tragicii greci, filozofia de 
la presocratici la Platon şi Aristotel au pus bazele 
spiritualităţii europene reînviată miraculos şi uluitor de 
giganţii Renaşterii, continuată apoi, între altele,  de 
spiritualitatea germană mai cu seamă prin filozofie şi 
creaţia muzicală.
 Actualmente această prodigioasă cultură 
europeană este grav ameninţată de un import de 
hedonism malefic foarte contagios : erotism degradat, 
drog, violenţă.  Avem acută nevoie  de dascăli luminaţi 
– la toate nivelele învăţământului, care dispun de o 
serioasă cultură generală, de nobleţe sufletească şi 
intelect clarvăzător care înţeleg filozofia unică a Mioriţei, 
înţeleg pe Eminescu, Blaga, Arghezi, Brâncuşi, etc şi ştiu 
să inducă elevilor şi studenţilor noţiunea de valoare în 
contrast cu ceea ce este fals, mode, efemeride ieftine. 
 Dar, aşa cum am putut constata de-a lungul 
întregii cariere didactice, inclusiv cea recentă privind 
cultura generală,  există tineri care au nealteraţi receptorii 
pentru realele valori, pentru nobleţea culturii, pentru 
umanism. Lor li se adresează tot ceea ce am gândit şi am 
creat. În evoluţia istoriei culturii există o evoluţie de la 
zenit, la abis, şi apoi de la abis înapoi pe creste. Când 
frenezia va obosi şi dezgustul va învinge,  spiritualitatea 
va fi salvată de către asemenea tineri. Cu cât mai jos ne 
aflăm astăzi cu atât mai glorioasă va fi înălţarea 
eliberatoare. Tinerii aleşi, cu vocaţie intelectuală de elită,  
vor fi eroii acestei  reînălţări a omului mai sus de sine. 

Interviu realizat în perioada decembrie 2007 – 
ianuarie 2008.
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                                         Motto:
     “ În apa artei, în apa noastră, care mai e şi 

haosul,se  găsesc sclipirile sufletului lumii ca forme 
pure  ale lucrurilor esenţiale. Aceste forme corespund 

ideilor      platonice, de unde rezultă şi o coincidenţă a 
sclipirilor cu   arhetipurile, dacă admitem că imaginile 
externe ale lui  Platon, păstrate în locuri supraceleste 

sunt o specificare filosofică a arhetipurilor 
psihologice.” 

                                          (Carl Gustav Jung)

În ianuarie 1916 Brâncuşi alipeşte atelierului său din 
Impasee Ronsin 8 şi pe cel de la nr. 11 - moment care 
marchează începutul unei legende -, noul atelier ajungând 
să cuprindă, după mai multe modificări, două camere de 
locuit şi două pentru crearea şi expunerea lucrărilor finite 
(la care artistul ataşase două anexe care împreună 
constituiau atelierul fotografic al sculptorului, una pentru 
aparatură, alta pentru developare). Imobilul rezultat a 
fost conceput ca : locuinţă – atelier – muzeu – templu, 
adică un spaţiu pentru viaţă totală ca în era primordială a 
omenirii când religia şi arta nu constituiau domenii 
distincte de viaţa obişnuită. Celebrul psihiatru Carl 
Gustav Jung consideră că în această epocă aurorală a 
umanităţii s-au format arhetipurile. Arhetipurile patentate 
de Jung nu sunt altceva decât forme de universală 
răspândire şi cuprindere: motive, reprezentări colective, 
categorii ale imaginaţiei, idei originare (elementare), 
formate în decursul istoriei omenirii, ba chiar a vieţii 
terestre. Există aşadar tot atâtea arhetipuri câte situaţii 
tipice de viaţă sunt.

Noul atelier brâncuşian va deveni în scurt timp obiect 
de pelerinaj pentru artişti şi de vizite mondene pentru 
milionari.

Fenomenul nu se datorează numai noutăţii formelor 
sculpturilor brâncuşiene excepţionale: stilizate, pline, 
strălucitoare - şocante pentru o epocă dominată de 
academism, naturalism, impresionism (fovismul şi 
cubismul fiind incipiente), ci şi personalităţii fascinante 
a artistului.

Se păstrează foarte multe mărturii ale vizitatorilor, 
care consonează pe următoarele teme majore: 

1). ambianţa atelierului şi 
2). aspectul fizic şi comportarea artistului. 
De cele mai multe ori aspectele sunt inseparabile aşa 

că le voi prezenta ordonate într-un scenariu subiectiv, 
menit să ne înalţe spre puritate şi desăvârşire.  Recent 
s-au adăugat noi mărturii, publicate în cartea BRÂNCUŞI 
INEDIT (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004), ediţie 
îngrijită de Doina Lemny (cercetătoare la Muzeul de Artă 
Modernă din Paris) şi Cristian Robert-Velescu 
(brâncuşiolog). Ea se datorează donaţiei de manuscrise 
brâncuşiene făcută Muzeului Naţional de Artă Modernă 
din Paris (în noiembrie 2001) de Theodor Nicol 
(succesorul legal al Nataliei Dumitrescu).

Dar să sintetizăm mărturiile celor care l-au cunoscut 
pe artist în ambientul insolit pe care şi l-a creat. 
Sesizăm:

a). Uimirea vizitatorilor la vederea formelor 
supraşlefuite şi stilizate, contrastând cu blocuri de piatră, 
bârne neprelucrate şi unelete risipite

Pictorul Modigliani (prieten şi o vreme ucenic al lui 
Brâncuşi) povesteşte că trecând prima oară pragul 
atelierului “înlemni cu ochii holbaţi de uimire” /1/, iar 
sculptorul George Teodorescu scria din Sao Paulo (la 
06.11.1951) fratelui său: “Lumina, aranjamentul 
sculpturilor mă opriră fără a putea scoate un cuvânt. 
Târziu, după două – două ore şi jumătate, bătrânul veni 
şi-mi oferi o ţigară (…) În seara aceea nu am mâncat, 
m-am dus direct la hotel, m-am aruncat în pat, eram 
distrus” /2/.

Una dintre cele mai interesante mărturii ale unei 
vizite la Brâncuşi, făcute în ziua de 13 octombrie 1956 
(cu un an înaintea morţii artistului), i se datorează 
poetului Eugen Jebeleanu /3/: “Spectacol de neuitat: o 
încăpere cuprinzătoare, un fel de magazie, amestecătură 
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de atelier de alchimist şi hală de vechituri … vechituri 
zburate şi agăţate pe pereţi de toate vânturile lumii. 
Peretele din dreapta este împodobit cu o sumedenie de 
fierăstraie de toate soiurile şi de toate mărimile; ele 
rânjesc arătându-şi dinţii, alături de grătare, gheme de 
sârmă, cutii cu piroane, ciocane, pilă, tinichele şi câte 
altele… Faţă în faţă cu peretele din dreapta, se cască 
penumbra unei alte încăperi, unde se întrezăresc o seamă 
dintre operele Meşterului, alături de unele forme, care 
pot fi căldări uriaşe, găleţi pentru ciclop, o recuzită 
întreagă de pe alt tărâm.

Tot în stânga, în apropiere de uşa rudimentară, - o 
vatră mare, albă, în care arde un foc mocnit. În mijlocul 
magaziei, - o imensă roată de moară, încărcată de sticle 
lunguieţe, ovale, sticluţe…câteva reviste prăfuite.

Risipiţi prin spaţiul atelierului, în loc de scaune, nişte 
butuci uriaşi. În stânga, mai în fund, însă în imediata 
apropiere a vetrei: un fel de laviţă strâmtă.”

b). Personalitatea puternică a artistului
b.1) Aspectul fizic şi moral (şiret la tinereţe, înţelept 

la bătrâneţe)
Artistul american Reginald Pollack, vecin de atelier 

cu “părintele sculpturii moderne” timp de opt ani, reţine 
personalitatea extraordinară a sculptorului Constantin 
Brâncuşi. El pomeneşte că în tinereţe acesta era poreclit 

“Vulpoiul” din cauza şireteniei sale şi a părului său brun-
roşcat /4/.

Suedezul Goran Schildt /5/  mărturiseşte: “Pe un zid 
era scris cu cretă Brâncuşi. Am tras de şnurul unui 
clopoţel şi dinăuntru, din atelier, se auzi un clinchet. Uşa 
se crăpă cu suspiciune, după îndelungi lămuriri se 
deschise de-a binelea  - şi m-am aflat  sub privirea unei 
perechi de ochi negri, iscoditori, dar totodată de o 
copilărească limpezime. Cu barba căruntă de profet, un 
veşmânt de pânză albă, murdară, cu tichie de bumbac 
diformă, imposibil de descris, Brâncuşi era exact 
unchiaşul român care ar fi devenit dacă n-ar fi părăsit 
satul în care se născuse.”

Robert Payne, ziarist american îl compară pe marele 
sculptor cu un filosof chinez, nu numai din cauza 
vestimentaţiei specifice (haina şi barba albe), dar şi a 
detaşării faţă de mondenităţi şi retragerii deliberate în 
universul creaţiei /4/.

Eugen Jebeleanu /3/: “… De-a latul acestei laviţe, 
proptit cu spatele de perne, stă un fel de Moş-Crăciun: 
nemişcat, braţele de-a lungul trupului, picioarele 
atârnându-i grele… E îmbrăcat într-o cămaşă largă, 
foarte modestă. Peste cămaşă, un fel de vestă. Pantalonii 
largi, din acelaşi material ca şi cămaşa. Pântecul şi 
picioarele sunt foarte umflate. Papucii, pudraţi de var, 
anină de vârful picioarelor. Brâncuşi stă nemişcat.

Ochii vii încă, maliţioşi, inteligenţi. Faţa îmbujorată, 

barba zvâcnind în sus albă, cu reflexe roşcovane. Pe cap, 
un fel de tichie, asemănătoare bonetelor frigiene. La 
mâna stângă, o verighetă (cu toate că n-a fost niciodată 
însurat).

E indiferent? Aşa ar părea, şi totuşi… Stă nemişcat, 
dar ochii îi umblă  de colo-colo.

Deşi grav bolnav, nu s-a abstarctizat, nu s-a detaşat 
de viaţă. Dimpotrivă. Ochii săi, foarte mobili, nu te 
privesc, ci te pipăie … A trecut mai bine de o oră şi 
deabia acum îmi dau seama că, în această magazie-
sanctuar, Brâncuşi stă întins de-a dreptul pe saltea; laviţa-
pat nu are cearceaf. Două pături (una roşie, în pătrate, 
ecossaise, cealaltă albă) stau vraişte, aruncate de-o parte. 
Într-o nişă, în dosul laviţei: un glob pământesc albastru, 
atârnat de o sârmă. Pe un perete, o mandolină. Deasupra 
patului, într-o teacă de piele, - nişte beţe de golf, prăfuite. 
Din tavanul ungherului în care e laviţa, - o lampă 
electrică îşi proiectează lumina pe bătrân.”

b.2.Comportamentul bizar al sculptorului
Iată cum relatează V.G.Paleolog povestea primei sale 

întâlniri cu Brâncuşi /6/: “Mie, el mi s-a părut mai puţin 
trufaş decât mine, nici că nu mai putea fi vorba, iar după 
iuţeala de fulger fără tunet a ochilor lui albaştri, un 
geambaş de bâlci de vite, viclean. Repede îmi fu stinsă 
această părere după repedele stins al sclipirilor viclene, 
care îmi păreau că se pierdeau, acum, în cea mai curată 
privire de omenie neprefăcută, aproape copilărească, tot 
ca şi ivitul soarelui înmuind albastra ceaţă a dimineţilor 
inopinatelor întâlniri”. 

Apoi, împreună cu Modigliani se duc la Brâncuşi 
(care în acea perioadă locuia în Rue Montparnasse nr. 
54). Aici Brâncuşi testează cunoştiinţele conaţionalului 
său despre artă. Când Vasile Georgescu Paleolog îl laudă 
pe Michelangelo, Brâncuşi i-o retează scurt: “Mă puţă! 
Arta nu trebuie să sperie.” După ce se împacă rapid, 
musafirii sunt invitaţi la masă. În continuare, cei doi 
olteni intonează pe nicovala artistului, unul cu barosul, 
celălat cu ciocanul o toacă celestă. 

Acelaşi procedeu al intimizării, ca să intuiască 
adevăratul caracter al omului l-a folosit sculptorul şi în 
cazul dramaturgului Eugen Ionescu, la prima lor întâlnire. 
Auzind că e dramaturg, Brâncuşi îi afirmă răspicat: 
“Detest teatrul!” La răspunsul scriitorului că tocmai din 
acest motiv scrie drame, sculptorul se îmblânzeşte şi 
deschide o sticlă cu şampanie /4/.

Vizitatorii lui Brâncuşi reţin farmecul omului, care, 
deşi era taciturn, uimea prin talentul său  de povestitor şi 
darul de a formula fraze cu tâlc.

Compatrioţii îl simt ca pe un confrate comunicativ, 
simplu şi direct, străinii ca pe un exotic sofisticat.

În spaţiul atelierului Brâncuşi se comporta ca un 
personaj misterios, de la înfăţişare şi până la gesturi. 
Părea învăluit într-o aură de sfânt, de mag ori filosof 
oriental.

Îmbrăcat mai tot timpul în costum alb de lucru cu o 
bonetă pe cap şi saboţi în picioare, se sprijinea într-un 
baston. Programarea vizitei se făcea fie telefonic, fie 
musafirul trebuia adus de un om al casei. Îşi scruta pe 
furiş vizitatorii şi intra în comportamentul lor.

b.3. Voinţa puternică, descurcarea  prin propriile-i 
forţe.

Încă din copilărie simţea că are o altă menire pe lume 
decât accea de a deveni ţăran în satul natal. Între anii 
1884 – 1893 fuge de mai multe ori de acasă, stabilindu-
se în sfârşit la Craiova, ajungând elev al Şcolii de arte şi 
meserii. După absolvirea Facultăţii de arte plastice din 
Bucureşti, în anul 1904, pleacă pe jos la Paris ca să-şi 
realizeze idealul artistic. În 1907 părăseşte atelierul lui 
Rodin, creindu-şi stilul propiu care-i va aduce 
notoreitatea. Desprinderea de stilul naturalist rodinian a 
fost imortalizată print-o sintagmă brâncuşiană devenită 
celebră: “Nimic nu se înalţă  la umbra măreţilor arbori 
/7/.”

Nu respecta comenzile ad litteram ci inova după cum 
îi dicta geniul său. În cazul comenzii primite în 1907 de 
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la Eliza Stănescu pentru Cimitirul Dumbrava Buzău, în 
care i se cerea să execute bustul lui Petre Stănescu şi o 
femeie aplecată plângând, Brâncuşi nu respectă decât 
prima parte (bustul defunctului), dezbrăcând femeia şi 
transformând-o într-o Rugăciune sfâşietoare. În cazul 
Coloanei recunoştinţei noastre fără sfârşit faţă de eroii 
căzuţi în primul război mondial pe meleagurile gorjene, 
în loc de o singură piesă, Brâncuşi realizează nemuritorul 
triptic denumit Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu.

Nu accepta nici un ajutor nici la bătrâneţe. Să revenim 
la mărturiile lui Eugen Jebeleanu /3/: “În tot acest răstimp 
privirile îmi zboară prin încăpere.

Două funii groase, cu noduri, sunt suspendate de 
tavan; de ele se ajută Brâncuşi ca să se ridice. Brâncuşi 
– observăm – încearcă să se ridice. Încercăm să-l 
ajutăm.

Nu, nu! Exclamă imperativ.
Şi iată că marele Brâncuşi se şi ridică, pentru câteva 

secunde, şi un mic accident fericit ne dezvăluie o minune: 
de sub bonetă, care a alunecat de pe creştetul lui 
Brâncuşi, se rostogolesc inelele celui mai frumos păr alb 
văzut vreodată. Inele, inele albe, rostogolire de spume 
feciorelnice ale unui râu de munte, Brâncuşi e acum în 
picioare: drept. Înalt? Nu: Măreţ. (…) Privesc spre vatră. 
Cărbunii stau să se stingă. S-a făcut noapte de-a-binelea.

Privim spre omul acesta, care a învins (cu câtă trudă!) 
viaţa. Când o să-l mai vedem, oare?

Brâncuşi stă proptit de perete, cu obrajii îmbujoraţi, 
cu căciula sa, care-i dă un aer ştrengăresc, şi trist.

E, într-adevăr, un bărbat, - şi ce bărbat! – prin toată 
miraculoasa lui operă, virilă şi plină de subtilitate. E şi 
un filosof. Dar poate că, mai presus de orice, e un mare 
copil. Copilul însuşi, Candoarea universului. E bătrân, e 
foarte bolnav, dar surâde, glumeşte şi, desigur, crede în 
eternul miracol: miracolul artei. O să creadă până la 
sfârşit”.

b.4. Suspiciunea, superstiţiozitatea artistului
Sculptorul american Sidney Geist, care vizitează 

atelierul când Brâncuşi  avea deja 73 de ani, subliniază 
naturaleţea dar şi pesimismul aristului român, care repeta 
mereu: ”Oh, totul va dispărea!…/4/.”

Îi era frică de influenţe malefice şi de bombele 
atomice. Este notoriu faptul că a aruncat o sculptură 
neagră, primită cadou de la Jean Arp, temându-se de 
demoni. Credea în vise şi vrăjitorii. Nici cu sculptura 
Sclavii/Moise/David de Michelangelo n-ar fi vrut să-şi 
petreacă o noapte în cameră considerând-o 
neliniştitoare. 

Era suspicios cu necunoscuţii, nu-i accepta în preajmă 
decât după îndelungi testări, în general şocante. Era 
suficient ca lui Brâncuşi să nu-i placă chipul sau privirile 
cuiva că nu-l primea în atelier. Şi exemplele se pot 
continua la nesfârşit.

b.5. Strategia dezvăluirii noilor sale opere 
În legătură cu dezvăluirea noilor sale opere, Brâncuşi 

adopta o strategie extrem de eficientă. După ce îşi plimba 
multă vreme vizitatorii în jurul sculpturii vizate, acoperită 
cu pânză albă, aţâţând curiozitatea acestora la maximum, 
amfitrionul, cu un gest larg, teatral, smulgea 
acoperământul, fără comentarii. 

Păstra secretul şi asupra viitoarelor sale proiecte. 
Inginerului Ştefan Ggeorgescu-Gorjan (constructorul 
Coloanei nesfârşite de la Târgu-Jiu) îi spune că voia un 
Templu pentru Indor de forma unui ou imens /8/, Carolei 
Giedion – Welcker îi dă spre publicare postumă numai 
camera de meditaţie a Templului menţionat /9/ şi abia în 
1986, odată cu publicarea cărţii legatarilor săi 
testamentari: Natalia Dumitrescu şi Alexandru Istrati 
reiese versiunea integrală a monumentului, o Coloană a 
sărutului cu dublu capitel, cu piciorul îngropat în pământ 
(după reconstituirea brâncuşiologului Ion Pogorilovschi), 
rămânând la suprafaţă numai incinta sacră, înconjurată 
de apă, în care se pătrundea printr-un pasaj subteran 
/10/.

Brâncuşi mai folosea şi altă strategie de fascinare a 
vizitatorului şi a prezumtivului cumpărător, acela de a 
monta unele sculpturi pe socluri rotitoare (Noul născut, 
Leda, Peştele), precum şi acela de a reflecta unele entităţi 
în discuri metalice (inox şlefuit ori bronz polisat), ori 
reflectarea unor opere în altele şi chiar a ambientului 
atelierului în suprafeţele supraşlefuite ale capodoperelor 

sale. După ce Man Ray l-a învăţat să fotografieze – ne 
spune Roxana Marconi într-un studiu excepţional dedicat 
atelierului brâncuşian (Roxana Marcoci – POLITICA 
SPAŢIULUI. Privelişti inedite şi oglinzi capcană în 
Atelierul lui Brâncuşi - revista “Brâncuşi” nr.4/1997), 
Brâncuşi făcea numai fotografii deformate, urmărind 
efecte de incandescenţă, estompări, reflexe, umbre, 
anamorfoze. 

b.6. Scandalurile provocate de noutatea operei sale
Faima lui Brâncuşi a devenit de notorietate mondială 

şi datorită scandalurilor provocate de operele sale:
-  în timpul expoziţiei din 1913 de la galeriile Armory 

Show (New York), portretele sculptorului şi al pictorului 
Marcel Duchamp au fost arse în timpul unei manifestaţii 
ostile modernităţii artei lor;

- în 1920 la Salonul Independenţilor din Paris, 
sculptura Principesa X (catalogată falică) a fost scoasă 
din expoziţie, în timpul vizitei ministrului francez de 
interne şi apoi readusă în triumf de prietenii sculptorului; 
şi mai ales

- în urma procesului cu Vama S.U.A. (1926-1928), 

pricinuită de catalogarea unei Păsări în văzduh, din 
bronz, drept obiect industrial şi supus vămuirii /6/.

b.7. Atenţia deosebită acordată sensului exact al 
cuvintelor, preocupare care provine la Brâncuşi din 
talentul său manifestat în exprimarea aforistică şi 
gnomică. Scriitorul Samuel Putnam menţionează că 
artistul  – “Lăsa impresia că ar fi obsedat de cuvintele pe 
care le folosea, având grijă să-l aleagă întotdeauna pe cel 
mai potrivit, spre a nu-i trăda înţelesul /4/.”

Recenta donaţie de manuscrise inedite către muzeul 
parisian de artă modernă /4/, atestă faptul că artistul 
intenţiona să-şi publice cugetările şi aforismele, lucru 
din păcate nerealizat. A făcut-o Constantin Zărnescu /7/, 
multe din texte fiind preluate însă din surse indirecte şi 
discutabile sub raportul autenticităţii. Biblioteca 
atristului, deşi dezmembrată, păstrată în acelaşi loc, 
atestă faptul că Brâncuşi citea puţin, dar texte esenţiale 
(Platon, Bergson, Schuré, Milarepa etc) şi medita mult.

b.8. Sacrificarea familiei în favoarea artei
Sculptorului îi plăcea să fie înconjurat de femei 

frumoase. 
Brâncuşi spunea că trupul bărbatului este urât ca al 

broaştei, dar de cel al femeilor a fost extaziat. Căutând 
esenţele, el voia să le cultive şi sufletul. A fost mereu 
tandru cu femeile şi adulat de acestea. Era curtenitor, le 
acorda atenţie deosebită, le explica despre artă în general 
şi despre sculptura sa în special. Despre legăturile sale 
amoroase păstra o totală discreţie. Femeile din viaţa lui 
Brâncuşi i-au fost:  muze, prietene ori amante.                      

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

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

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

Domnişoara Pogany, de care Brâncuşi era îndrăgostit, 
dar care păstra distanţa (între ei era şi o diferenţă mare 
de vârstă);

Agnes Eugen Mayer, căreia  îi face un portret 
sofisticat.

b). Prietene: Otilia Cosmuţă, surorile Codreanu, 
ucenicele,  Natalia Dumitrescu  şi toate vizitatoarele 
(scriitoare, balerine, pictoriţe etc);

c). Amante:
Pictoriţa Titina Bărbulescu, prezenţă obişnuită în 

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

Eileen Lane, cu care are o scurtă (dar intensă) 
aventură în 1922, când o aduce şi în România, după care 
ea pleacă  în SUA şi se mărită în anul următor;

Marthe Lebhnitz pe care o angajează ca secretară şi-i 
scrie scrisori focoase de dragoste când e plecat în SUA 
cu expoziţiile (1926). Brâncuşi vrea să publice un volum 
epistolar de dragoste cu scrisorile lor, ilustrat de el , 
povestea lor o intitulează cu numele de alint: Tonton şi 
Tantan;

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

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

Deşi avea succes la femei, Brâncuşi nu s-a căsătorit, 
sacrificând viaţa de familie pe altarul artei.

În sfârşit, credincios concepţiei sale tradiţionale 
româneşti despre viaţă, s-a logodit simbolic, înaintea 
morţii, cu fiica lui Eugen Ionescu (Alice/ Marie-France, 
care atunci avea 16-19 ani), spre a nu porni “nelumit” în 
marea călătorie.

Acest capitol incitant din viaţa sculptorului este 
prezentat de Doina Lemny cu deosebită delicateţe în 
cartea CONSTANTIN BRÂNCUŞI (Ed. Junimea, Iaşi, 
2005).

b.9. Aerul de sacralitate degajat atât de ambient cât şi 
de personaj

Să-l cităm pe Paul Herbé: “Ieşi de acolo parcă 
purificat de un suflu curat” căci “la Brâncuşi, totul este 
limpezime, totul  este construcţie, nimic nu indică 
distrugerea. Iubeşte natura, soarele, copiii. Lucrează 
pentru alţii. El dăruieşte”/4/.

Bernard Dorival (conservator la Muzeul naţional de 
artă modernă) a asistat la negocierile  determinate de 
testamentul lui Brâncuşi, care s-a prezentat ca un “Moş 
Crăciun”, cu mantie îmblănită,  bonetă şi barbă, ca un 
patriarh din Biblie.

Artistul avea convingerea că era în posesia unei 
comori având misiunea de a o transmite generaţiilor 
următoare.  Mai credea că cea mai mare fericire constă 
în contopirea esneţei noastre cu cea divină. Se simţea 
aproape de Dumnezeu.

                                           *
Cărui tip psihic i se portivesc aceste caracteristici? În 

acest domeniu ar trebui să se pronunţe un psiholog - 
brâncuşiolog. Sunt surprins că încă nu s-a întreprins o 
asemenea încercare. M-am încumetat să o schiţez, 
pornind de la studiile în materie ale celui mai celebru 
psihiatru al secolului XX, Carl Gustav Jung. M-am oprit 
asupra lui Jung şi pentru că el oferă o explicaţie 
plauzibilă, prin teoria arhetipurilor, pentru formele 
artistice în genere. Să încercăm să aplicăm teoria 
jungiană la personalitatea şi statuara lui Constantin 
Brâncuşi.

Din punct de vedere al atitudinii general - umane în 
concepţia lui Jung /11/ există două tipuri psihologice 
fundamentale:

- extravertitul, care îşi orientează trăirile spre obiect 
şi 

- introvertitul care percepe obiectul prin factori 
subiectivi.

Din punct de vedere al predominanţei funcţiilor 
psihologice, fiecare dintre cele două tipuri fundamentale 
pot fi dominate de:

- gândire;
- sentiment;
- senzaţie şi
- intuiţie.
Tipurile de funcţii psihologice: gândire şi sentiment 

sunt supuse raţiunii, pe când cele de senzaţie şi intuiţie, 
sunt  atribuite inconştientului.

Fără îndoială, din punct de vedere al atitudinii 
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generale, Brâncuşi aparţine tipului introvertit, caz în care 
percepţia obiectului e transfigurată de factori subiectivi, 
devenind astfel un fapt nou, creator. Aspectul este 
definitoriu personalităţii sculptorul nostru, el percepând 
o realitate esenţială, de  dincolo de aparenţe, arhetipală. 

Introvertitul este în fond un conservator temător de 
lumea exterioară şi de orice schimbare. Stabilit la Paris, 
Brâncuşi a rămas ancorat în tradiţia românească şi în 
modul de viaţă specific ţăranului gorjean. În închistarea 
sa el devine orgolios şi dornic de afirmare.  Daimonionul 
său a fost mai puternic decât conservatorismul numai în 
problema fugilor de acasă şi a plecării din ţară pentru 
a-şi urma chemarea. Dar nu i-a rupt rădăcinile. Trăia în 
mijlocul Parisului ca un “prince-paisan”, se îmbrăca 
aidoma unui cioban carpatin, îşi confecţionase singur 
mobilierul ca un cioplitor în lemn  ţăran, gătea singur, 
reprezentând exemplar tradiţia noastră multimilenară. 
Ajungem astfel la Weltanschaung-ul artistului, adică la 
viziunea sa despre lume, care nu este alta decât concepţia 
despre viaţă a tăranului român patriarhal, pe care 
Brâncuşi o numeşte naturalitate şi pe care a surprins-o în 
maxime sclipitoare, despre viaţă şi artă, adunate în 
controversata carte a lui Constantin Zărnescu /7/. 

Din punct de vedere al predominaţiei funcţiilor 
psihologice, artistul aparţine tipului introvertit tip gândire 
(ca funcţie conştientă) şi celui introvertit intuiţie (ca 
funcţie inconştientă). 

Acest tip uman nu încearcă să convingă pe nimeni, 
crezând că adevărurile sale se vor impune de la sine. Nu 
se pricepe să intre în graţii, se exprimă greoi, posedă o 
gândire mitologizantă. Are nevoie de o capacitate 
neobişnuită de a-şi exprima sentimentele, verbal sau 
artistic, pentru a-şi exterioriza bogăţia/comoara sa de 
arhetipuri.

Intuiţia introvertită brâncuşiană are caracter arhaic, 
ea adulmecă toate dedesupturile îndoielnice, necunoscute, 
necurate, care pot deveni primejdioase. Intuiţia sa 
sondează adâncurile şi scoate la iveală arhetipurile. Cele 
mai importante dintre ele sunt legate de: naştere, nun tă 
ţi  moarte.

Brâncuşi a redat aceste forme arhetipale prin ovoidul 
– care reprezintă naşterea (Începutul lumii), 
paralelipipedul = cuplul perfect, androginic (Sărutul) = 
căsătoria şi coloana – care simbolizează moartea/trecerea 
(Coloana fără sfârşit). 

Să cercetăm întâi forma ovoidală. Cea mai simplă 
formă pentru explicarea unei totalităţi omogene, 
nediferenţiate ar fi desigur sfera. Dar Brâncuşi a optat 
pentru ovoid = ou, pântece matern, formă care sugerează 
devenirea. Arhetipul în acest caz este foarte transparent. 
Naşterea poate fi a unei fiinţe sau a întregului univers. 
Prin Începutul lumii Brâncuşi a dorit să ne introducă în 
interiorul genezei, în lumea nemanifestată, dar care 
urmează să se trezească la viaţă. Este intrarea/integrarea 
în lume şi sugerează gestaţia. Ştefan Georgescu-Gorjan 
susţine că această formă ar fi cea aleasă de Brâncuşi 
pentru Templul eliberării  proiectat pentru Indor. 
Locuinţă sau templu, această formă ne-ar asigura pace 
deplină, liniştea sufletească paradisiacă. Ce ar putea fi 
mai odihnitor decât să te legeni, aşezat comod într-un 
balansoar în interiorul acestei forme. Şi seria începută 
prin Inceputul lumii se continuă cu Noul născut, Primul 
strigăt şi Muzele adormite – toate aceste capete ovoidale  
sugerează trezirea la viaţă sau reveria. În cazul Templului 
descătuşării sufletului de corp (varianta Coloana 
sărutului cu dublu capitel),  celula de meditaţie – sferă 
intersectată de doi cilindri în cruce, ne trimite cu gândul 
la marea eliberare a sufletului pe care o vom trăi în 
momentul expierii, urmată de renaşterea noastră ca 
spirite pure.

 Aspectul columnar poate fi interpretat prin arhetipul 
trecerii lumilor. Cei reveniţi din moarte clinică spun că 
au avut senzaţia parcurgerii unui tunel vertical.

“Marea trecere” constituie semnificaţia principală a 
Coloanelor fără sfârşit. Să nu uităm că, la Târgu-Jiu, 
Coloana fără sfârşit, a fost concepută ca un omagiu adus 
tinerilor eroi trecuţi “nelumiţi” la cele veşnice. Din acest 
motiv, monumentul stilizează nu numai un brad funerar 
ci şi parcursul sufletului spre cer. Cred că această 
Coloană trebuie parcursă intuitiv, prin interiorul acesteia. 

Că aşa stau lucrurile ne-o spune dovedeşte însuşi 
Brâncuşi, prin Templului eliberării conceput pentru Indor 
ca o coloană goală care trebuia parcursă prin interior, 
până la incinta sacră (celula de meditaţie).

În acest monument cele două arhetipuri: cel al naşterii 
şi al morţii eliberatoare, se întâlnesc. Coloana sărutului 
reprezintă momentul trecerii, iar camera de meditaţie, 
renaşterea spirituală, eliberatoare.

Brâncuşi a lucrat intens la elaborarea proiectului 
Templului eliberării pentru Indor în perioada 1936 (când 
maharadjahul a cumpărat cele trei Păsări în văzduh) şi 
până în 1938 (anul căderii proiectului, când sculptorul 
face o vizită în India dar prinţul indian nu-l primeşte). 
Cam în aceaşi perioadă, între 1935 (anul primirii 
comenzii pentru monumentul eroilor de la Târgu-Jiu) şi 
1938 (anul încheierii ansamblului) a conceput şi 
Ansamblul monumental din zona sa natală. După 1939, 
anul eşuării materializării proiectului Templului, artistul 
a continuat să viseze la el, încercând să facă din propriul 
său atelier-locuinţă un adevărat Templu.

Proiectând toate elementele Ansamblului monumental 
(apa Jiului, Masa tăcerii, Poarta sărutului, Aleea 
scaunelor, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Masa 
ultimă) peste Coloana fără sfârşit   obţinem proiectul 
Templului eliberării imaginat pentru Indor /12/. 

Despre prezenţa apei şi a traseului iniţiatic în cadrul 
celor două monumente deja am vorbit. Echivalenţa 
Coloanei sărutului cu dublu capitel şi fantă centrală 
pentru accesul luminii cu a celei Nesfârşite o omologăm 
prin aforismul lui Brâncuşi: “O sculptură nu se sfârşeşte 
niciodată în postamentul său, ci continuă  în cer, în 
piedestal - şi în pământ” /7/. Astfel Coloana sărutului, al 
cărei picior este îngropat în pământ se continuă prin 
orificiul din tavan, ca rază de lumină în cer, iar Coloana 
fără sfârşit, prin modulele neterminate se propagă în 
văzduh şi în lut. Biserica proiectată peste coloană devine 
echivalentă camerei individuale de meditaţie, iar dacă-i 
adăugăm ca arcadă de acces Poarta sărutului, motivul 
iubirii devine rezonant cu cel al Coloanei sărutului din 
cadrul Templului nerealizat.  Scaunele aleii au şi ele loc 
în biserică, în naos, pentru credincioşi, pe când Masa 
tăcerii cu cele 12 scaune ale ei ar fi potrivită pentru altar, 
iar Masa ultimă pentru colivă. De asemenea, dacă privim 
de sus biserica şi templul, amândouă au o structură 
cruciformă.  

Motivul sărutului şi al cuplurilor îmbrăţişate de pe 
lujerul – piciorul templului, dar şi din motivele dublului 
capitel, emană iubirea spre cele patru puncte cardinale, 
ca de altfel şi biserica, prin intermediul credinţei.  

Nu ne propunem să discutăm acum alte arhetipuri 
brâncuşiene. Subiectul merită o tratare mult mai vastă. 
Important este că prin opera sa genială, introvertitul 
Brâncuşi s-a extravertit.

Note:
1. Petre Pandrea –BRÂNCUŞI – AMINTIRI ŞI EXEGEZE (Ed. 

Meridiane, Bucureşti, 1967);
2. Petre Comarnescu – BRÂNCUŞI – MIT ŞI METAMORFOZĂ 

ÎN SCULPTURA ROMÂNEASCĂ (Ed. Meridiane, Bucureşti, 
1972);

3. Eugen Jebeleanu – LA BRÂNCUŞI ÎN 1956, în MEMORIALUL 
BRÂNCUŞI  PAŞI PE NISIPUL ETERNITĂŢII SAU CAZNA 
LEGĂMÂNTULUI CU DEMIURGUL (Editurile ALMA şi 
LITERATORUL, Craiova, 2001).

4. BRÂNCUŞI INEDIT (Însemnări, şi corespondenţă românească) 
- Ediţie de Doina  Lemny şi Cristian-Robert Velescu (Ed. Humanitas, 
Buc. 2004)

5. Goran Schildt - BRÂNCUŞI EREMITUL ARTEI (Rev. Secolul 
XX nr.10-11-12/1982);

6. V. G. Paleolog - ÎNTÂMPLAREA ÎNTÂIEI MELE ÎNTÂLNIRI 
CU BRÂNCUŞI - În PROCESUL SCULPTURII MODERNE (Ed. 
Fundaţiei Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, 1996);

7. Constantin Zãrnescu – AFORISMELE SI TEXTELE LUI 
BRANCUSI  (ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2004);

8. Ştefan Georgescu – Gorjan  - TEMPLUL DIN INDOR (Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1996);

9.   Carola Giedion-Welker - CONSTANTIN BRÂNCUŞI - Ed. 
Meridiane, 1981;

10. Pontus Hulten, Natalia Dumitresco, Alexandre Istrati – 
BRÂNCUSI (Ed. Flamarion, Paris, 1986);

11. Carl Gustav Jung – ÎN LUMEA ARHETIPURILOR (Ed. 
“Jurnalul literar”,  Bucureşti1994);

12. Lucian Gruia – MOMENTUL REVELAŢIEI ÎN TEMPLUL 
BRÂNCUŞIAN AL  ELIBERĂRII (de ar fi fost să fie…) – (Ed. 
Double P Press Production, Baia Mare, 2004).

LUCIAN GRUIA

O panoramă culturală trilogială

În „Cuvântul înainte” la 
volumul inaugural,  din 2005, al 
acestei panorame a vieţii 
cultural-artistice, Oameni şi 
întâmplări din Gorj, remarcam 
atât valoarea documentară cât  
şi onestitatea meticuloasă a 
demersului publicistic, prin care 
dl. Titu Pânişoară aduce în prim-
planul memoriei culturale 
evenimente şi personaje de 
seamă din viaţa Gorjului 
interbelic şi postbelic.

Cartea de faţă păstrează, ca 
viziune şi formulă conceptuală, structura volumelor 
precedente (I. a. Personalităţi gorjene din trecut, b. Oameni 
de ispravă ai zilelor noastre şi c. Oameni care nu se uită; 
II.Cărţi şi reviste; III. Şcoala şi slujitorii săi; IV. 
Manifestări cultural-artistice; V. Vârstnicii – comoara de 
înţelepciune a neamului).

Anual, cu o pilduitoare perseverenţă, neobositul 
condeier a consemnat / arhivat atâtea evenimente şi 
întâmplări cultural-artistice, menite a depune mărturie 
despre vrednicia unor oameni „care nu se uită”, în general, 
despre rodnicia anilor din urmă.

Preocupările d-lui Titu Pânişoară depăşesc, aşadar, 
cadrele contemporaneităţii, orientându-se cu îndreptăţită 
preţuire către unele din personalităţile mai de demult ale 
Gorjului. Domnia sa ştie că, în plan cultural-istoric, epocile 
se leagă prin mii de fire văzute şi nevăzute, adică există 
acel fenomen al continuităţii, dincolo de discontinuităţile 
situate, iniţial, sub devize inaugurale, ele însele generatoare, 
la rându-le, de tradiţie...

Condeier blajin şi generos, dar care nu se foloseşte de 
cuvinte şi impresii pentru a eluda evenimente, oameni şi 
întâmplări, dl. Titu Pânişoară ne dezvăluie un suflet delicat, 
generos, participativ, incitant chiar, plin de vibraţie, o 
înţelegere, aş zice, sophianică, izvorâtă nu atât din trecerea 
anilor cât din fructuoasele experienţe de viaţă.

  Omul a văzut şi a trăit multe, şi emană din prea-
plinul sufletului său acea tinereţe şi fervoare a spiritului, 
prin care reuşeşte să adune confraţii de condei, să le incite 
interesele, să armonizeze ideile şi relaţiile interumane. Nu e 
dat oricui să înfăptuiască astfel de „acolade” în deplina 
gratuitate a gestului unanimist şi cărturăresc.

Cu rezervări şi opţiuni, desigur, inerente structurii 
umane, autorul este şi un personaj social de largă audienţă, 
căci la multe din proiectele sale a ştiut să mobilizeze energii 
şi instituţii judeţene şi municipale, realizând lucrări de 
interes mai general admirabile, cărţi care vor rămâne...1

Conştient, desigur, că multe din ipostazierile privind 
oameni, fapte şi întâmplări din Gorjul de ieri şi de azi ar 
intra sub zodia „efemeridelor” gazetăreşti, dacă nu ar fi 
reţinute de memoria mai generoasă a cărţii de bibliotecă, dl. 
Pânişoară a iniţiat această culegere articlieră panoramatică, 
apelând atât la faptul evenimenţial, consemnat ca atare, cât 
şi la contribuţia atâtor fraţi de condei, ce se regăsesc, în 
aceste pagini, în mod loial şi admirativ. Autorul, unul din 
înţelepţii Târgului de pe Jii, ştie să privească, în ansamblu, 
epoca şi personajele, dar şi să detalieze, reţinând în varii 
aspecte,  esenţialul. 

Astfel că, alăturându-se atâtor lucrări cu caracter 
documentar şi eseistic, şi această panoramă trilogială a 
Gorjului cultural de ieri şi de azi e sortită să dăinuiască, - 
dând seama, în faţa timpului implacabil, despre o epocă şi 
oamenii ei, şi depunând o sinceră mărturie a conştiinţei 
civice, solidare şi lucide.

Oameni şi întâmplări din Gorj, agrementată cu o bogată 
iconografie, se citeşte cu aceeaşi plăcere pe care ne-au 
procurat-o, deseori, spaţiile de profil, din lecturarea 
cotidiană a gazetelor. De aici tonul real, susţinut şi freamătul 
evenimenţial ipostaziat în „durata” culturală a cărţii.

Z.C.

1. Municipiul Târgu-Jiu, monografie, 2003; Curtişoara – 
monografie (coautor), 2003, Gorjul administrativ-teritorial 
(coordonare, în colaborare cu Vasile Marinoiu şi Gheorghe Roibu), 
2004; Şcoala târgujiană – Biografie şi destin (coordonator, în 
colaborare cu Elena Roată şi Ion Şoldea), Târgu-Jiu 600. Repere de 
ieri şi de azi (coordonator, în colaborare cu Victor Buneci, Al. Doru 
Şerban şi Ion Şoldea) - 2006; Amintirile oraşului (coordonator, în 
colab. cu Ion Şoldea), 2006; Târgu-Jiu. Case, oameni, destine. – 
Strada Tudor Vladimirescu (coordonator, în colab. cu Ion Duguleanu 
şi  Emil Ijeac) – 2006; Simpozionul Naţional Petre Brâncuşi, I-IV, 
2003-2006 ş.a.
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  Valea roditoare a Argeşului, cu pitorescul ei unic şi cu 
rosturi istorice, unită cu cealalta vale, a Câmpulungului, 
de sub geana Făgăraşului, a format dintotdeauna o vatră 
întinsă de plămădire a românismului, cu dăinuire de 
secole, sub ocrotirea naturală a culmilor carpatine, dintre 
care se ridică semeţe piscurile Negoiului, toponimic 
venind, credem, de la Neagoe Basarab. Spre Poenari, la 
nord, se arată Munţii Cozia, peste cetatea lui Ţepeş, 
umbrind malurile Oltului bătrân, şi cu înălţimile nu prea 
mari ale Câmpulungului, se formează o panoramă 
splendidă, o coroană din stânci ca o îngrădire cu 
frumuseţi încântătoare.
         Toate aceste daruri ale pământului românesc deşteaptă 
amintirea marilor bătălii de peste vremuri crâncene, duse 
sub scutul lor, al munţilor, şi faptele de arme, ale marilor 
noştri voievozi şi domnitori, pentru apărarea şi păstrarea 
gliei şi neamului, a fiinţei românilor ca popor de gintă 
latină.
         Pe locurile de aici, în luminişul pădurilor de pe malul 
stâng al Argeşului, Neagoe Basarab (1512-1521) şi 
Doamna Miliţa-Despina au hotărât, în urmă cu 500 de 
ani, să clădească cea mai frumoasă biserică, cu destinaţie 
episcopală, între anii 1512 şi 1517, aducând în vechea 
cetate de scaun a Argeşului, Mitropolia de la Târgovişte. 
Legenda spune că domnitorul, luminat de ideile 
generoase ale Renaşterii, cu pregătirea lui în 
ştiinţa arhitecturii bizantine, dobândită la 
Instambul, unde fusese dat de mic ca ostatec, că 
i-ar fi fost încredinţată de către sultanul Baiazid 
II, construirea unei moschei, cu 999 de ferestre 
şi 366 de minarete. În această calitate de 
architect, el a întocmit planurile construcţiei de 
rar rafinament ale bisericii de la Argeş, pentru 
care ar fi adus un muncitor zidar italian sau 
spaniol –Manole - , în jurul căruia s-a ţesut 
povestea zidirii propriei soţii, Ana, în temeliile 
bisericii, spre a-i asigura durata peste veacuri. 
Aducerea meşterului Manole e posibilă, dacă ne 
gândim că şi Kremlinul din Moscova a fost 
clădit tot de italieni.
         Diplomat abil şi om de înaltă ţinută 
spirituală, scriitor în slavonă de recunoscută 
valoare literară, Neagoe, acest vlăstar al 
boierilor Craioveşti, a asigurat în cei zece ani de 
domnie, o pace neameninţată şi relaţii de bună vecinătate 
cu ţările înconjurătoare ale Munteniei, şi s-a bucurat de 
înaltă consideraţie din partea sultanului Selim I (1512- 
1520), fiul lui Baiazid al II-lea şi înaintaşul lui Soliman 
Magnificul (1520-1566). Cu acesta din urmă, ginerele 
lui Neagoe Basarab – Radu de la Afumaţi (1522-1523, 
1524-1525, 1525-1529) va duce lupte aprige de apărare a 
ţării, ameninţată de Semilună. El şi-a găsit însă răgaz şi 
pentru desăvârşirea lucrărilor de finisaj şi împodobire la 
biserică, care fusese sfinţită în pripă de Neagoe spre a-i 
deveni necropolă. Ca apoi, după o viaţă zbuciumată, 
viteazul domnitor Radu de la Afumaţi să moară prin 
tăierea capului pe pragul Bisericii Cetăţuia din apropiere 
de Râmnicu Vâlcea; acelaşi sfârşit tragic l-a avut şi fiul, 
o dată cu tatăl, smulşi împreună de boieri, chiar de la 
sfânta slujbă din vinerea Paştelui, 1529. Boierii trădători 
îşi răzbunau veninurile pe domnitorul patriot şi curajos.
         Biserica episcopală de la Argeş s-a făcut în forma 
arhitectonică a Răsăritului, bizantină, dar într-o nouă 
viziune, faţă de cea străveche, neschimbată, de la 
Iustinian încoace, adică în chip de cruce sau treflă. 
Decoraţia din afară, dăltuită în piatră de Albeşti de către 
meşteri din Gruzia şi alte părţi ale Orientului Mijlociu, 
cum şi de către pietrari români, dau farmecul de neimitat 
al edificiului ecleziastic, care a uimit şi uimeşte lumea.
         Căzută în ruină, biserica s-a refăcut de câteva ori, 
dar la sfârşitul secolului XIX era ameninţată de năruire. 
S-a luat hotărârea restaurării, în 1873, de către ministrul 
de atunci al Cultelor şi Instrucţiunii Publice – Generalul 

PE ARGEŞ ÎN SUS
-Momente istorice, legende-

Cristian Tell, gorjan după tată şi târgujian prin căsătoria 
cu Tarsiţa Ştefănescu. Cum ştim, Tell a fost unul din 
capii Revoluţiei de la 1848. Regele Carol a acceptat 
propunerea, revenind asupra hotărârii ce o luase mai 
înainte, de a dărâma monumentul. Au fost invitaţi la 
Bucureşti, spre consultare, asupra restaurării, doi 
renumiţi arhitecţi francezi: Violet-Le Duc şi Baudo, care 
au examinat construcţia în amănunt şi au înaintat 
forurilor de resort un raport detaliat; tot ei au recomandat 
pentru lucrările de restaurare pe elevul lor Emil André 
Lecomte du Nouy (1844-1914) din Paris. El a sosit în 
ţară în 1875 şi s-a instalat la Curtea de Argeş, într-o casă 
modestă din satul apropiat de biserică – Flămânzeşti. A 
elaborat planurile şi a deschis şantierul angajând printre 
alţi lucrători pe N. Gavrilescu şi Nae Zugravul. Episcop 
de Argeş era Iosif Naniescu, urmat în 1876 de Ghenadie 
II Petrescu, care a păstorit până în 1886, conducând din 
partea guvernului lucrările. În aceeaşi perioadă 
construieşte şi clădirea Seminarului teologic. Pe urmă 
este promovat mitropolit primat al Ungro-Vlahiei. 
Ghenadie a fost prieten cu C. Dobrescu - Argeş şi a 
prezidat festivităţile de la Muşăteşti, de inaugurare a 
Tipografiei şi “Gazetei ţăranilor” (1894), iar deputatul de 
Argeş i-a luat apărarea în Parlament, când mitropolitul 
fusese caterisit din slujbă. Şi tot despre Ghenadie II 

Petrescu ar mai trebui spus că a fost un cărturar de seamă 
şi un talentat publicist. El a adus aici clopotele de la 
Cozia. 
         Cum, potrivit contractului cu guvernul român, Lecomte 
du Nouy nu locuia în ţară decât trei luni pe an, arhitectul 
a reuşit, în urma unor stăruitoare eforturi, să-l angajeze 
ca şef de şantier, la lucrările de restaurare a bisericii, pe 
inginerul Petrescu, mare capacitate tehnică. Petrescu 
devenise cunoscut după construirea podului de fier de 
peste Olt, la Râmnicu Vâlcea, şi realizase câteva 
construcţii de căi ferate din zona Regionalei C.F.R. 
Craiova, partea cea mai importantă a creaţiei sale fiind 
linia Piteşti- Slatina.
         Lucrările de restaurare se desfăşoară neîntrerupt, 
chiar şi în anii Războiului de neatârnare (1877-1878), 
până în 1881. Târnosirea Bisericii episcopale din Curtea 
de Argeş, s-a făcut în 1886 cu mari festivităţi, şi zile în 
şir cu slujbe religioase şi manifestări artistice laice, cu 
discursuri şi parăzi militare, toate desfăşurându-se sub 
îndrumarea episcopului Ghenadie II Petrescu, iar din 
partea guvernului, de primul ministru I. C. Brătianu. S-au 
adus elogii monumentului, cu frumuseţea lui inegalabilă, 
iar garda de onoare din garnizoana Piteşti a dat onorurile 
militare suveranului şi guvernului, sub comanda 
colonelului, ulterior general, August Gorjan, scriitor şi 
autor de manuale de geografie. August Gorjan a fost 
întâiul comandant al Regimentului 4 Argeş, constituit în 
1874 ca batalion şi acoperit de glorie la 1877. 
        Oratorii au vorbit câte-n lună şi-n stele, dar n-au 
rostit nici un cuvânt la adresa arhitectului Lecomte du 

Nouy, care se afla printre personalităţile de vază de la 
marea sărbătoare; fusese uitat cu totul. Mai pe urmă, Titu 
Maiorescu, Dimitrie Sturza, l-au criticat pentru excesiva 
încărcătură arhitectonică a bisericii. Şi ne întrebăm noi, 
acum, şi credem că s-au întrebat şi alţii care au cât de cât 
cunoştinţe de artă, ce-or fi făcut în cei şapte ani, cât s-au 
desfăşurat lucrările de restaurare, miniştri Cultelor: Titu 
Maiorescu, V. Boerescu, G. Chiţu, P.S. Aurelian, V.A. 
Urechia şi Dimitrie Sturza, mai cu seamă Sturza care a 
urmărit în mod special lucrările, de n-au văzut “falsurile” 
francezului? Şi de atunci încoace, în peste 100 de ani, 
milioanele de vizitatori de toate pregătirile intelectuale – 
români şi străini -, a fost vreunul să nu-şi fi exprimat 
admiraţia, unii chiar până la extaz, faţă de această mare 
şi unică bijuterie, pentru edificarea şi restaurarea căreia 
s-au depus osârdii şi suflet de-a lungul unor secole 
întregi, talent şi răbdare, ambiţie creatoare şi nesfârşită 
imaginaţie? Tot Lecomte du Nouy a construit din temelie 
Capela şi Palatul Episcopal, pe locul caselor mănăstireşti 
arse, şi a Paraclisului care adăposteşte, în frescă, legenda 
meşterului Manole, făcută, ca şi pictura din interiorul 
mănăstirii, de Jan Lecomte du Nouy, fratele arhitectului.
         Recunoaşterea valorii artistice a restauratorilor şi 
constructorilor lui Lecomte du Nouy şi-au găsit expresia 
cea mai concludentă în instituirea premiului academic 

“Lecomte du Nouy”, ca înaltă distincţie ce se 
acordă artiştilor plastici pentru merite deosebit. 
Unul dintre laureaţii acestui premiu, pe care îl 
cunoaştem, este pictorul Iosif Keber din Târgu-Jiu. 
Şi n-am putea încheia această poveste a noastră 
despre Lacomte du Nouy, fără să amintim că el a 
salvat de la prăbuşire şi Biserica Domnească Sf. 
Nicolae din Curtea de Argeş, care urma să fie 
dărâmată tot din ordinul lui Carol I. Proptelele 
pentru susţinerea cupolelor şi zidurilor interioare 
puse de francez au ţinut în picioare edificiul până 
la începerea restaurării ce s-a făcut de arhitectul 
Cerchez, în anii 1914-1921. Emil André Lecomte 
du Nouy şi-a depus crucea, cum singur spune, în 
1914, în cimitirul Bolniţa din Curtea de Argeş, 
atunci când dalta şi ciocanul, mistria şi pensula 
intraseră în acţiunea de salvare a monumentului 
medieval al Basarabilor. În interior, pictura 
bizantină era scoasă la lumină de sub straturi de 

picturi suprapuse, de eruditul pictor gorjan Dumitru 
Norocea din Bolbaş, şcolit în Italia şi la Muntele Athos.
         Ecouri stinse, autorul acestei schiţe de tablou a mai 
auzit. La întâlnirea cu arhitectul – pictor Radu Costin 
Petrescu, fiul celebrului pictor şi profesor universitar 
Costin Petrescu, realizatorul “Marii fresce a neamului” 
de la Ateneul Român (1934 - 1938), ne-a spus: “Noi, 
artiştii plastici, nu-l agream pe Lecomte du Nouy, fiindcă 
a dat o viziune occidentală Mănăstirii Argeşului”. Iar cu 
prilejul prezenţei noastre şi a pictorului Vasile Ivănescu, 
la cimiturul de la Bolniţa, ca să vedem mormântul 
marelui architect francez şi prieten al românilor, un preot 
ne-a întristat prin vocea lui irascibilă şi ameninţătoare: 
“Ar trebui scos de aici Lecomte du Nuoy; el a stricat 
biserica lui Neagoe Basarab, zidind-o din nou după 
gusturile lui franţuzeşti, exaltate”. “Cum vă explicaţi 
atunci, l-am interpelat noi, că atâta lume admiră de peste 
un veac acest măreţ monument”. Preotul n-a dat un 
răspuns posibil de luat în consideraţie.
         Am avut prilejul, acum vreo 25 de ani, să însoţesc o 
delegaţie de ziarişti latino-americani din Chile, Argentina 
şi Cuba, în vizita ce o făceau la Curtea de Argeş. Ne-a 
intrat os prin os, o zi întreagă cât s-au învârtit jurnaliştii 
pe lângă mânăstire, fotografiind-o din toate unghiurile şi 
ţinând-o tot în exclamaţii de mirare şi admirare, de 
încântare şi elogiere a acestei bijuterii de aur de pe 
pământul românesc.
         Operă de mare artă, de la structura zidurilor până la 
superba bogăţie a dantelăriei în piatră, a brâurilor şi 
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rozetelor, ancadramentelor ferestrelor, cupolelor şi 
turlelor, şi a altor elemente decorative, până la zestrea 

interioară atât de fascinantă. 
         Am dori să subliniem încă un moment din viaţa şi 
activitatea în România a lui Lecomte du Nouy, prin care 
să aducem încă o lumină asupra unui om de geniu: 
relaţiile cu personalităţi ale culturii de la noi. Astfel, în 
1875, când parizianul descindea la Curtea de Argeş, îl 
întâlnea aici pe doctorul Nicolae Russel (1850 - 1930), 
venit din Statele Unite ale Americii. Era din Ucraina şi 
emigrase din pricina persecuţiilor Ohranei ţariste, pentru 
ideile lui socialiste. Găsise la noi pe alt ucrainean – 
Constantin Dobrogeanu-Gherea -, confrate de idei şi 
lupte pentru propagarea socialismului. Pe uşa cabinetului 
său medical, deschis la Curtea de Argeş, Nicolae Russel 
scrisese, ca să facă impresie: “Doctor american”, sub 
numele său. Lecomte du Nouy, care nutrea şi el idei 
socialiste fourieriste sau saintsimoniste, se împrieteneşte 
repede cu “americanul” din Rusia, expulzat în 1871 şi 
ajuns în Hawai, ca pe urmă să peregrineze prin Japonia, 
ca să-şi sfârşească zbuciumata-i viaţă în China. S-a ataşat 
de Russel şi Lecomte du Nouy şi doctorul Nicolae 
Codreanu (1850-1878), zis şi Zubcu, basarabean de 
origine şi medic la plasa Costeşti de Argeş. Nucleul 
acestor tineri a încercat să răspândească teoria marxistă 
în Argeş, dar condiţiile de aici n-au îngăduit acţiunea, şi 
mai cu seamă prezenţa trupelor ruseşti în ţară, care 
participau la războiul din sudul Dunării, în anii 
1877-1878, au anihilat eforturile celor trei. Doctorul 
Nicolae Codreanu era prea ocupat, ca medic voluntar la 
spitalul de campanie din Piteşti, cu îngrijirea răniţilor din 
luptele pentru independenţa ţării; iar Nicolae Russel se 
temea de jandarmeria de front rusească, să nu-l prindă şi 
să-l deporteze în Siberia, cum a păţit C. Dobrogeanu – 
Gherea. 
         La activitatea secretă a cercului socialist de la 
Bucureşti, participa, alături de N. Russel, N. Codreanu, 
C. Dobrogeanu – Gherea şi alţi militanţi, precum 
inginerul Alexandru Silviu Truşcă, brigadier silvic la 
Gorj, venit de la Ploieşti în 1878. El, împreună cu 
profesorii de la şcoala normală din Târgu-Jiu şi cu 
participarea unor meseriaşi, pusese bazele cercului 
socialist “Progresul”, din urbea de pe Malurile Jiului de 
sus, în vara sau toamna aceluiaşi an, 1878. Purta o întinsă 
corespondenţă cu dr. Nicolae Codreanu în care-l informa 
asupra activităţii cercului şi-şi exprima dorinţa găsirii 
unor modalităţi pentru înfiinţarea unei biblioteci şi 
scoaterea unei gazete la Bucureşti, care să se intituleze 
“Economia” sau altfel. 
         Pe neaşteptate, însă, a survenit moartea tânărului 
doctor N. Codreanu, tot în 1878. Se îmbolnăvise de febră 
tifoidă şi zăcuse în locuinţa din Curtea de Argeş a dr. N. 
Russel, care îi acordase toate îngrijirile şi medicaţiile 
posibile pentru vremea aceea. N. Codreanu se stinsese la 
vârsta de 28 de ani, apucând totuşi să-şi exprime dorinţa 
de a nu fi îngropat cu slujbă religioasă, fiindcă nu crezuse 
în asemenea manifestări. Cu toate acestea, autorităţile 
argeşene n-au îngăduit înmormântarea laică, ci au obligat 
preoţii din localitate să-l ducă la locul de veci în cântări 
tânguitoare, încălcându-se dorinţa defunctului. Cortegiul 
a fost numeros, dar împrăştiat de forţele de ordine din 
pricina revoltei de protest a participanţilor. S-a dus vestea 

în toată ţara despre busculadele de la înmormântarea 
doctorului Codreanu; înainte de a se pune în mişcare 
cortegiul, Emil André şi Jan Lecomte du Nuoy i-au 
schiţat în câteva trăsături de creion chipul în profil, 
culcat. Tot ei l-au pictat într-un frumos tablou, fie înainte 
de moarte fie după ce a decedat, luând ca model vreo 
fotografie. Din aceste două lucrări publicate îl cunoaştem 
pe tânărul şi energicul medic socialist Nicolae 
Codreanu.
         Îndrăgind locurile de legendă ale Argeşului, Emil 
André Lecomte du Nuoy a continuat să lucreze în ţară şi 
să vieţuiască la Curtea de Argeş. Mai în tinereţe, când 
restaura mănăstirea, a intervenit în viaţa lui şi o idilă. 
Aleasa inimii fusese Elena Manolescu, fiica 
subchirurgului Manole, la rândul lui fiul lui Nicolae 
Popescu pitaru din Muşăteşti. Între timp, plecând la Paris 
pentru rezolvarea unor chestiuni personale, se întorsese 
repede, aducând cu el o valoroasă pictură, reprezentând-o 
pe zeiţa fecioară Diana, odihnindu-se după vânătoare, cu 
arcul slăbit şi tolba cu săgeţi alături, în supravegherea 
câinelui de vânătoare. I-a fost dăruit Elenei Manolescu în 
ziua nunţii ei, ca semn al iubirii francezului pentru 
românca argeşeană. La căsătoria Elenei cu Emil André 
se împotrivise tatăl ei şi o măritase cu sila cu Iliescu 
Costea. Dar francezul, cu sensibilitatea lui nativă şi 
cavalerismul său galic, îi prezentase Elenei, o dată cu 
tabloul şi omagiile sale, fără ca gestul să tulbure nunta, ci 
doar sufletul miresei. Ca să împiedice mariajul, tatăl 
Elenei şi sora ei Ecaterina, au oprit orice corespondenţă 
a celor doi printr-un aranjament la poştă, ceea ce a produs 
o duşmănie pe viaţă între cele două surori. Chiar 
Ecaterina se măritase şi ea la Târgovişte, Elena rămânsese 
la Curtea de Argeş, însă cele două inimi au tresărit 
necontenit la amintirea francezului, care-şi alesese 
România ca a doua patrie.
         Elena şi Costea Iliescu au stăpânit casa de la Curtea 
de Argeş, în care se născuseră ca fiice ale lui Manole, 
doctorul fără diplomă, al cincilea copil al lui Manole 
Popescu pitarul din Muşăteşti. Casa fusese ridicată de N. 
Popescu, în tinereţea sa, aproape adolescentă, pe la 
1818-1819. Venise la Curtea de Argeş de la Cerneţi-
Mehedinţi, adus de Tudor Vladimirescu pentru a-i servi 
ca grămătic în cancelarie şi fecior în casă lui Ilarion 
episcopul. Tradiţia orală locală ne spune că în această 
casă ar fi poposit în două rânduri Tudor Vladimirescu, în 
1819-1820, întâlnindu-se cu Ilarion. Casa lui N. Popescu 
a dăinuit până de curând, când din motive de sistematizare 
a fost demolată, pentru a face loc clădirii restaurantului 
“Capra”, în acelaşi stil ţărănesc. Înainte însă de dispariţia 
casei vechi, cunoscutul pictor Vasile Ivănescu, care o 
privise din copilărie din prispa casei sale de pe dealul 
Sân Nicoară, peste Valea Doamnei, în jos, a imortalizat-o 
într-un reuşit tablou, cu grădina ei scăldată în verdeaţă şi 
soare. Valoarea documentară a picturii este dată şi de 
fotocopia mărită a tabloului, şi pusă în vitrină dedicată 
Revoluţiei de la 1821, în Muzeul orăşenesc Curtea de 
Argeş.
         Dintre descendenţii Elenei Manolescu, căsătorită 
Costea Iliescu, se află la Târgu-Jiu Ioan Iliescu, conductor 
architect şi constructor, care prin admirabilă osârdie a 
realizat arborele genealogic al lui Nicolae Popescu, el 
însuşi fiind o ramură în linie feminină a acestui oltean 
devenit argeşean. Dintr-o scrisoare a lui Ioan Iliescu 
spicuim câteva rânduri edificatoare: “Cadoul de nuntă 
(al bunicii) de la André Lecomte du Nuoy, în anul 1886, 
(…) cu care urma să se căsătorească, dar părinţii au 
forţat-o să se mărite cu Costea Iliescu, a rămas în familia 
noastră, ca un simbol de preţ a unei idile de mare 
sensibilitate. Tabloul are 1.60 m lăţime şi 0.90 m 
înălţime. El a fost adus din Franţa, unde Lecomte plecase 
pentru a-şi lichida totul, în scopul stabilirii la Curtea de 
Argeş. Din cele spuse la înmormântarea lui, a reieşit că 
tabloul nu e făcut de el, dar că este o lucrare de valoare. 
Am fost atenţionat de pictorul Iosif Kebler că partea de 
jos a tabloului a fost tăiată (probabil semnătura). De cine, 
de când, de ce? Am mai preciza, încă o dată, că bunicul 
Elenei Manolescu - Iliescu a fost Nicolae Popescu pitaru 
(1801-1876), grămăticul episcopului Ilarion al Argeşului, 

boier de condiţie de mijloc. A participat la Revoluţia de 
la 1821 ca scriitor de acte în Tabăra Adunării Norodului 
de la Cotroceni, la Tabără, pe boierul Nide Petrache 
Poenaru şi episcopul Ilarion. A fost trimis de Tudor 
Vladimirescu într-o zi, cum singur povesteşte lui C. D. 
Aricescu, să invite la Cotroceni, la Tabără, pe boierul 
Nicolae Filipescu. Acesta, îngălbenit de frică, îi zise 
sugrumat lui N. Popescu: - Mă cheamă să mă taie. – Fii 
liniştit, boierule, îi răspunse N. Popescu, că dacă era să 
vă taie, vă tăia din capul locului.” (Vezi nota 2 de la pag. 
209, C. D. Aricescu : “Istoria revoluţiunii române de la 
1821”, Ed. Tipografiei române G. Chiţu şi I. Teodorian, 
Craiova, 1874, vol. 1, Biblioteca Academiei, II. 
100243).
         O dovadă concludentă asupra originii mehedinţene a 
lui Nicolae Popescu, ar fi şi stabilirea la Muşăteşti, după 
bătălia de la Drăgăşani din 29 mai - 7 iunie 1821, a celor 
trei panduri din Mehedinţi: Grigore, Oprea şi Zamfir, fiii 
lui Toader, care se aflaseră în timpul Revoluţiei în 
preajma grămăticului. Din Tabăra de la Cotroceni, Tudor 
Vladi mirescu îl trimisese pe Ilarion la Congresul de la 
Laibach, spre a expune Sfintei Alianţe ţelurile revoluţiei 
din Ţara Românească şi a obţine de la împăraţii marilor 
puteri europene sprijin; ceea ce nu este posibil, întrucât 
Sfânta Alianţă îşi stabilise ca obiectiv esenţial înăbuşirea 
oricărei mişcări revoluţionare. Pe lângă episcop fusese 
ataşat şi Nicolae Popescu. Cei doi împuterniciţi au rămas 
însă la Braşov, unde abia ajunseseră, când au aflat despre 
asasinarea domnului Tudor de către eterişti şi ocuparea 
ţării de oştile otomane. Episcopul a rămas acolo, iar N. 
Popescu s-a întors în ţară, stabilindu-se definitiv la 
Muşăteşti. A avut opt copii, din care sunt bine cunoscuţi 
Popa Dincă, întemeietorul şcolii din Muşăteşti la 1836; 
Toma, revoluţionar de la 1848, împreună cu fratele său 
Popa Dincă; Anastasia, Pătru, şi cel mai mic, cum 
arătarăm înainte, Manole, cu studii în medicină la Viena. 
Acesta din urmă, neluându-şi diploma de medic chirurg, 
la venirea acasă i-a pricinuit tatălui său o mare supărare, 
care a mers până la desmoştenire şi interzicerea de a-i 
purta numele. Aşa s-a făcut că subchirurgul de la Curtea 
de Argeş din Manole, a devenit Manolescu. Din neamul 
Manolescu, Elena, fiica, devenită Iliescu, prin căsătorie, 

s-a născut şi Anastasie Iliescu, profesor de caligrafie şi 
desen la Piteşti, pictor, grafician şi ilustrator de manuale 
şcolare. A murit tânăr, prin 1930, dar a lăsat câteva 
lucrări de valoare, unele dintre ele – 10 tablouri ale 
foştilor directori ai Liceului Brătianu – se află astăzi în 
muzeul şcolii.

OCTAVIAN UNGUREANU
Piteşti-Argeş



Pag. 36  Portal ~ Măiastra - nr. 1(14)/2008

Cântecul lui Enăşel

  – Vino Enăşel la noi
Să mănânci miere de roi,
Să ne iubim amândoi,
Că domnu’ meu nu–i aici,
Că s–o dus în alte părţi
Cu nişte puşti de căpătâi.
Eu mă–ncred c–o fi murit,
De aia n–o  mai fi venit.
Cînd isprăviră cu vorba,
Boerul venea cu tomna
Şi ’năuntru cătruna
Şi pe doamna mi–o–ntreba:

  – Doamnă Ilincuţă, fa,
Da’ calul lui Enăşel
Ci–o cătat în grajdiul meu?

  – Da’ ştii, doamne, or’ nu ştii?...
Cu cârciuma m–ai lăsat;
Enăşel c–o tot beut,
Şi de plătit n–o plătit,
Şi eu calul i–am oprit.

  – Doamnă Ilincuţă, fa,
Cizmile lui Enăşel
Ci–o cătat în locul meu?

  – Da’ ştii, doamne, or’ nu ştii?...
Cu cârciuma m–ai lăsat;
Enăşel c–o tot beut,
Şi de plătit n-o plătit,
Şi eu cizmele–am oprit.

  – Doamnă Ilincuţă, fa,
Da’ puşca lui Enăşel
Ci–o cătat în cuiul meu?

  – Da’ ştii, doamne, or’ nu ştii?...
Cu cârciuma m–ai lăsat;
Enăşel c–o tot beut,
Şi de plătit n–o plătit
Şi eu puşca i–am oprit.

  – Doamnă Ilincuţă, fa,
Da’ sabia lui Enăşel
Ci–o cătat în cuiul meu?

  – Da’ ştii, doamne, or’ nu ştii?...
Cu cârciuma m–ai lăsat;
Şi el tot că o beut,
Şi de plătit n–o plătit,
Şi eu sabia–am oprit.

  – Doamnă Ilincuţă, fa,
Da’ unde–s cheiţele
Să descui lădiţele?

  – Da’ ştii, doamne, or’ nu ştii?...
Cu copii mici m–ai lăsat,
Şi ei cheile le–au luat,
Şi cheile–au pierdut...

Domnul că se supăra,
Cu săcurea–n ladă da,
Şi cân’ bucăţi mi–o făcea,
Şi pe Enăşel mi–l tăia,
Şi mi–l făcea verigele
Şi da cu el la căţele.

Cântecul lui Golea

În sara lui Sân’ Vasâi
Se vorbea nişte copii
Ca să intre–n codru ’ntâi.
Se vorbea, se sfătuia,
Ca să–mi ia şi pe Golea,
Că ştie colnicele,

FOLCLOR DIN PEŞTIŞANII GORJULUI
Pe toate preluncile,
Că vine luna lu’ mai,
Dumbrava–i plină de cai,
Ca să prindă vreo doi–trei.

Prinsei iapa şi cu mânzu
Şi ceilalţi veneau cu cârdu,
Cântase cocoşii–o dată,
Intrasem cu ei în baltă –
Număram la gălbiori.
Când s–ajung la adălmaş,
Uite vine–un păgubaş.

„Na la neica gălbior...”
Şi pe Golea mi–l prindea,
Şi binişor mi–l lega,
Şi la temniţă–l ducea.

Veni mama lu’ Golea,
Cu paisprăzăce oi,
Să cinstească pe ciocoi;
Şi cum veni, aşa întoarse,
Şi pe Golea nu–l mai scoase.

Veni tata lu’ Golea,

Cu paisprăzăce boi,
Să cinstească pe ciocoi;
Şi cum veni, aşa întoarse,
Şi pe Golea nu–l mai scoase.

Veni sora lu’ Golea,
Cu sălbile zdrăncănind,
Cu ghetele scârţăind;
Puse sălbile pe masă,
Şi–l luo pe Golea acasă,
Mai rupse şi din cunună,
Plecă cu Golea de mână.

Veni mama lu’ Golea:
Golea, Golea, al meu fiu,
Şapte ani nu te mai ştiu,
Barba–ţi bate braţele,
Mustaţa, umerile,
Şi părul călcâile...
Să mi–l tundă franţuzăşte,
Să mi–l radă haiduceşte,
Ca la toamnă să–l însor,
Să–mi aducă noră–n casă,
Să–mi aducă apă–n vadră,
Că eu sânt o mamă slabă,
Dor de treabă.

Ce faci moşule–n grădină

  – Foaie verde trei lalele,
Mă uitai pe drum la vale,
Văzui un voinic călare.
El îi negru, calu–i negru.

El negru de gânduri rele
Şi calul de pulberele.
Cum venea, aşa venea,
La min’ la vie–ajungea.

  – Bună ziua, moş bătrân,
Ce tai via din pământ,
Şi o tai din tulpinioară
Şi–o lepezi pe gard afară.

  – O tai, moşule, o tai,
Că nu mai este de trai.
C–am avut şi eu un fiu,
Şi de nume nu–i mai ştiu,
Am avut o nurorea,
Astăzi e nunta la ea.

  – Lasă moşule via,
Hai la casa cu nunta,
Ca să–ţi văd pe noru–ta,
Ce fire de om o ia.
Şi via că o lăsa,
Şi cu voinicu’ pleca.

Acolo cân’ ajungea,

Intra–n curte nechemat,
Calu–l lăsa dezlegat,
La masă sta nerugat,
Paharu–l bea ne–nchinat.

Şi–ncepur–a–l întreba
Că „Cine eşti dumneata?”.
Dar voinicu’ ce–m’ grăia:
  – Ia chemaţi–mi mireasa
S–o dăruiesc cu ceva.

Pe mireasă i–o chema,
Inelul din geşt îl lua,
Şi miresii că i–l da.
Şi mireasa ce–m’ grăia:
  – Beţ’ copii şi ospătaţ’,
Şi de cale vă cătaţ’,
Că de–aici nimic nu luaţ’.

Şi naşi–su o–ntreba:
  – Fină, finişoara mea,
Pe ce–l cunoşti dumneata?
  – Nouă ani am văduvit,
Şi bărbatu’ mi–o venit.
  – Pe ce–l cunoşti dumneata?
  – Pe inelu’ de argint.
Că noi cân’ ne–am cununat,
Inelele le–am schimbat.

De unde vii tu, oareş căpitan

  – De unde vii tu, oareş căpitan.
  – Vin din bătălie, din Munţii Balcani.

  – Nu cumv–ai văzut un soldat ca tine,
Cu numele de Dan?
Ba da, l–am văzut, dragă copiliţă,
Şi–l cunosc prea bine,
Pe câmpul de luptă cu cinste–a murit.
De azi înainte, dragă copiliţă,
Nu vrei să fii a mea mireasă
Şi–n puţine zile, vei fi căpităneasă?
Chiar şi–mpărăteasă de–aş putea să fiu,
Şi–altuia mireasă nu vreau ca să–i fiu;
Dacă de iubire parte n–am avut,
Sus la mănăstire vreau să mă mărit,
Cu rochie neagră, cu scufie–n cap,
Şi la mănăstire să slujesc cu drag.

Deschide uşa, nevastă

  – Deschide uşa, nevastă,
Lasă–mă să intru–n casă.
Ştii nevastă ce–am venit?
Am venit că mi–era frig;
Am venit să–mi iau cojocu’,
Că era să–ngheţ cu totu’.
Cojocu’ e pus în ladă,
Sai nevastă de mi–l adă.
  – Ba cojocu–n ladă nu–i,
Şi–i în fundu’ podului.

Bărbatu’ cu mintea–ntreagă,
Alergă fuga la ladă,
Dar în ladă ce găsea...
  – Păpuşică, păpuşea,
Ce–ai cătat în lada mea?
Şi mi–l taie verigele
Şi dă cu el la căţele.

Cules de la Predoşanu Todorica, din satul 
Peştişani, judeţul Gorj – 1974      

Spune, spune, moş bătrân

Foaie verde foi de fân,
Spune, spune, moş bătrân,
Spune caii cân’ să fur’.
Eu ştiu caii cân’ să fură,
Noaptea pe fulgerătură,
Dimineaţa cân’ e bură,
Atuncea caii să fură;
Dimineaţa cân’ e ceaţă,
Atuncea caii să–nhaţă.
Căpitane de judeţ,
Ce mă tot ţâi la coteţ,
Pentr–un pui de mânzuleţ,
Că nu l–am vândut cu preţ,
Fir–ar el de mânzuleţ.
Şi l–am vândut cu cinci mii,
Să iau pâne la copii.
Dă–mi drumul până la prânz,
Să–l aduc, fire–ar de mânz,
Dă–mi drumu’ pân’ la chindie
Şi ţ’–aduc o herghelie;
Ţ’–aduc mama cailor,
Şi tata cârlanilor,
Şi–aduc iapa cea bătrână,
Cârlăiorii vin pe urmă.
Şi mai am pe Vânătu,
De fuge ca fulgeru,
Şi mai am pe Sângeriş
De vine noaptea pitiş
Pân’ la neica–n aluniş.

Cules de la Blendea Nicolae – Negreanu, 
din satul Peştişani, judeţul Gorj – 1974

Spune caii când se fură

Moşule bătrânule,
Spune caii cân’ să fură,
Noaptea caii să fură,
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Dimineaţa cam pe bură.
Şi–apucai pe deal, pe plai,
Găsâi herghelii de cai;
Prinsăi iapa cea bătrână,
Prinsăi muma cailor,
Starostea cârlanilor.

Foaie verde flori mărunte

Foaie verde flori mărunte,
De–aş trăi ca bradu–n munte,
N–aş mai avea gânduri multe.
Dar trăiesc ca plopu–n vale,
Cu mult dor şi supărare.

Foaie verde de–o cicoare,
Furca pieptului mă doare,
Nu mă doare de durere,
Mă doare de zile grele;
De durere–aşa de multă,
Îmi pare lumea urâtă. 

Foaie verde de–o răsură

Foaie verde de–o răsură,
Colea–n vale–n curătură
S–aude–o şuierătură;
Îl cunosc pe şuierat
Că e neica la vânat. 

Foaie verde popâlnic

 Foaie verde popâlnic,
Ce caţi mândro pe colnic.
O vacă şi–un viţăl mic,
Şi–un pustâu de ibofnic,
Că s–a dus şi a murit,
De–atunci m–am călugărit,
Cu oprege de cicic,
Cu cârpă de borangic,
Cum sânt bună de iubit.

Cucule cu pană sură

Foaie verde de–o răsură,
Cucule cu pană sură,
Ce tot cânţi la noi la şură,
Or’ nu ţi–e inima bună;
Or’ ţi–e foame, or’ ţi–e sete,
Or’ ţi–e dor de codru verde.
Nu mi–e foame, nu mi–e sete,
Nu mi–e dor de codru verde,
Dar mi–e dor de ţara mea,
C–am lăsat trei mândre–n ea:
Una–n deal şi alta–n vale
Şi–una–n capu’ satului,
Fire–ar ea şi–a dracului,
Că m–a spus bărbatului.

Cântă, cuculeţule

Cântă, cuculeţule,
Sara, dimineţile,
Numa–n dimineaţa mea
Taci, cuce, nu mai cânta.
Foaie verde de–o răsură
Mai du–te la noi la şură,
Mai deschide a ta gură. 
Pune–te pe–un mărăcine
Şi cântă frumos şi bine,
S–asculte maica la tine 
Să–i mai treacă–un dor de mine,
S–asculte la glasul tău,
Să–i mai treacă dorul meu.

Cules de la Secotă T. Ion (1894–1986) – 
Ion al Tomii –, 

din satul Peştişani, judeţul Gorj – 1974 

Fusei aseară la bal

Fusei aseară la bal
C–un băiat de cărturar,
Cărturaru–i om deştept,

Se–mbrăcă–n locotenent;
Măi băiete, băieţele,
Unde sunt casele tale.
Colo–n vale–ntre vălcele
Se văd două corturele,
Alea sunt casele mele.
De la coate şi–antricoate, 
Ajunsei la găini moarte,
De la căruţe cu lemne,
Ajunsei să ard surcele,
De la sticle de parfum,
Ajunsei să dorm în fân.

Pe un drum ce duce în Munţii Balcani

Pe un drum ce duce în Munţii Balcani,
Se–ntâlneşte–o fată c–un domn căpitan.
  – De unde vii, oare, domnule căpitan?
  – Vin din bătălie, din Munţii Balcani.
  – N–ai văzut tu, oare, domnule căpitan,
Un sergent ce poartă numele de Jan.
  – L–am văzut, fetiţo, chiar el m–a 
servit...
Pe câmpul de luptă, cu cinste–a murit.
Dar ce–ntrebi tu, oare, numele de Jan?
  – Sunt a lui mireasă, domnule căpitan.
  – Nu vrei tu, fetiţo, fii a mea mireasă
Şi–n puţine zile vei fi căpităneasă?
  – Chiar şi–mpărăteasă de–aş putea să 
fiu,
Nici a ta mireasă nu vreau ca să fiu;
Dacă de iubire parte n–am avut,
Sus la mănăstire vreau să mă mărit,
Cu rochie neagră, cu scufie–n cap,
Şi la mănăstire să servesc cu drag.

Foaie verde de–un lipan

Foaie verde de–un lipan,
Mândră când nu te ştiam,
Când puneam capul dormeam;
Ori acum de când te ştiu, 
Pun capul pe căpătâi,
La tine gândesc întâi.

Foaie verde orice–ar fi

Foaie verde orice–ar fi,
Tu, dorule, ştii ce ştii,
De tot de mine te ţii
Şi noaptea pe căpătâi,
Nu mă laşi să mă hodin,
Numai plânset şi suspin,
Că am puişor străin –
Şi eu de el sânt departe,
O poştă şi jumătate.

Pe culmiţa dealului

Pe culmiţa dealului,
Trec turcii–mpăratului,
La fetiţa Sandului. 
  – Bună ziua, Sănduleasă.   
  – Mulţumim, boieri de masă,
Mai şedeţi, mai hodiniţi.
  – N–am venit să hodinim,
Şi–am venit ca să–mpeţim.
  – N–avem fată de–mpeţit, 
C–am avut şi ne–a murit.
  – Tu minţi, tu minţi, Sănduleasă,
Că–i văd oglinda–n fereastră
Şi cusătura pe masă
Şi fusul ei de mătasă.
  – Dacă nu–mi credeţi cuvântul, 
Haide să v–arăt mormântul,
După casă la fereastră,
La tufa de iarbă creaţă;
La tufa de busuioc, 
Unde–i dragostea cu foc.

Cules de la Roşca Maria (1927–1975), 
din satul Peştişani, judeţul Gorj – 1974

Prof. VASILE SECOTĂ, Peştişani-Gorj  

SĂRBĂTOAREA POEZIEI

SĂRBĂTOAREA POEZIEI

Dau totul astăzi poeziei
Şi o plătesc într-un surâs.
Mă simt în palma ei divină,
Un biet şi ne-nsemnat supus.

Îi cumpăr orele-nsemnate,
Îi dărui nopţi de armonii,
De muncă, ore-nverşunate,
În seri de taină şi pustii.

Pentru odihnă, doar poeţii
Adorm cu mâna căpătâi…
Dintr-un volum de Eminescu,
Dau totul astăzi poeziei…

Îi dărui tot ce am
Şi aş putea avea -
Cu doar iluzia deşartă,
C-aş sta ălăturea de Ea…

FLORI DE GÂND

Suflete cu trup de fum,
Te-aş chema, dar nu mă-ndur.

Suflete cu chip de ceaţă,
Te alung în gând de gheaţă.

Suflete, floare în flori,
Sărut mut în nopţi cu sori.

Suflete, suflete drag,
Te-aş chema la mine-n prag,

Doar în pragul gândului,
Gândului, drăguţului.

Să-ţi sărut buza de ceaţă,
Lumea plânsă-n nopţi cu gheaţă.

Şi mi-e sufletul pribeag,
Aleargă doară spre cel drag.

Am suflet de copil nătâng,
Să-l pedepsesc…dar nu-l ajung…

DESTIN

Floare de mac,
Pentru chipul ce mi-e drag.

Frunze de toamnă,
În mâini tremurânde de mamă.

Lacrimi amare,
Pentru tineri plecaţi în alte hotare.

Restituiri:

Linişti adânci,
Din amurgul uitat pe sub stânci.

Galbene toamne,
Poartă cu ele tăcutele doamne…

LUI LABIŞ
 
L-am aşteptat la seara poeziei
Şi Domnul din Mălini nu se-arăta -
E tot plecat la vânători sub cetini
Şi peste tâmple trec rotiri de stea…
E dus de un decembrie târziu
Strivit de mecanisme infernale,
Spre noi răzbat ecouri de pustiu,
Când tu-mi citeşti din liliacul timpuriu
Şi plâng la moartea tristei căprioare.
De-ar fi trăit i-am fi sărbătorit
Întreaga poezie-a sufletului mare,
Şi-ar fi avut o vârstă ce n-o are,
Cum să-ţi imaginezi Poetul,
La veacul jumătate…
Încărunţit de ani, atins de timp,
Un Labiş la maturitate?
Poetul a rămas adolescentul
Cu sufletul cuprins de poezie,
Prietenul iubirii timpurii
Ce spre Eternitate se înscrie…

JOC

Mi-este inima un prag,
Între mine şi cel drag,
Mi-este inima o floare,
Între vis şi-ntre candoare.

Mi-este chipul tău iubire,
Între mine şi-ntre tine,
Mi-este zâmbetul un pod,
Peste ani de voievod.

Suntem tot copii cu suflet,
Cu iubiri şi flori în cuget,
Suntem cumpănă de timp,
Peste noi anii nu ning…

VIS PĂGÂN

Se duelau în visul meu păgân
Cu flori de crin, în mâini poeţii.

Trăgeau la sorţi bolnave inspiraţii
Şi murmurau iubirile de fum.

Albastre deveneau iubirile topite,
În marea de cerneală netrimisă.

Cântau ca pe un dar de preţ,
Adâncul şi lumina, doar în vers.

Se duelau cu lujerii de crin,
Ce deveneau în mâna lor o armă…

Nu ucideau, nu te răneau şi totuşi,
Pecetea lor avea parfum de lotuşi.

Gura s-a însângerat de cuvinte,
Lacrimile stau în palmă, 
  rouă îndurerată…

FLORICA DUMITRU

Din vol.  „SĂRBĂTOAREA POEZIEI”, 
în pregătire.
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TOATE CORÃBIILE

Pentru că toate corăbiile ţi-au traversat pielea,
Te-ai umplut de porturi.
Nave cutezătoare, încercate
în numeroase călătorii nesigure,
mândre corăbii cu prăzi, fastuoase
veliere, vase de război, trireme
încurcate de zeităţi duşmănoase,
nave cu condamnaţi şi de nebuni norocoşi.
Unii mergeau spre alte porturi, dar, în cale,
au acostat în portul tău, să-şi repare vela
sau să-şi umple cămara cu vinuri.
N-ai protestat prin cea mai mică furtună,
nici vânturi n-ai dezlegat să cutremure prore.
Portul tău prietenos pe toţi îi primea
şi te-mpodobeai cu pescăruşi şi sori fără pată.
Toate vasele ţi-au gravat pe piele stela lor,
Striată, neştearsă,
Şi azi aceste corabii sunt comisurile buzelor tale,
Estuare dispreţuite; pe conul
ochilor tăi amorţeşte crusta
părăsirii.
Faţa ta s-a schimbat într-o hartă maritimă,
Dar toţi timonierii te evită.

VIA AUGUSTA

Când Roma mă va vedea, întâi,
Va trebui să-i cer scuze că am venit atât de târziu.
Am trăit, îi voi spune, toată viaţa mea,
cercetându-te în absenţă,
în palide replici provinciale,
în litere trimise de la tine sau scrise în felul tău,
în fragmente minuscule ale altor mici Rome imitate.
Nici o oră, îi voi spune,
nu am zăbovit ritul acestei mantici,
în nici un act măcar acesta a fost iscusinţa mea),
n-am fost mai mult decât un delirant ghicitor al 
trecutului.
Şi, când am iubit, nu îmbrăţişăm sâni care să nu fi
fost ai unei curtezane de la Poarta Capena.
(Şi toate râurile care m-au scăldat 
revărsau apele Tibrului.) –
În sfârşit, sunt aici, Î voi spune rugător,
hrănit de tine, pentru a te trăi înăuntru,
cu foamea gata să-nghită fiece piatră
care te defineşte ca Romă şi nu ca altceva.
Lasă-mă să devin amintirea 
umbrei ultimului tău cerşetor,
în faţa căruia preotul a urcat la templu
cu tăcuta fecioară.
Roma, eu sunt ruinele tale !

ETER

În timp ce vorbesc, ochii tăi mă contemplă
de după o clipire de compas liniştit 
şi foarte rar un suspin foarte lent,
fără stridenţa, te-arată încă în viaţă.
Mâna ta se mută cu abătută sfârşeală,
„au ralenti”,
se reazemă în bărbie sau se odihneşte
flească, în palma mâinii mele,
atât de uşoară că abia mai este materie.
doar uneori ale tale buze greoaie

JAVIER VELAZA
îşi întind ritmul lor cadenţat 
şi scot o eternă monosilabă
cu voce evanescentă şi susurândă:
Nu te suport.

SCHIMBĂRI ÎN CASĂ

Am dereticat prin casă şi am văzut că tu eşti în plus.
Înţelege ce-ţi spun, nu e din pricină că ţie
ţi-ar lipsi virtuţi; dacă mă purifici,
vii bine în clipe anumite şi, într-o după-amiază,
îmi amintesc că am simţit puţină tandreţe.
Nu, nu-i aşa, ştii doar
că sunt un om al ordinii, un iubitor al lucrului la locul 
său si al grijii
rânduielii, în sfârşit, tu mă cunoşti,
am aranjat cărţile,
am agăţat costumele şi 
am curăţat
sertarele, câtă nevoie 
aveau!,
şi, terminând, am văzut 
că nu am
loc să te pun.
Şi, bineînţeles, să te mut
ici  acolo, în orice 
moment,
ca să te întristezi 
simţindu-te un obstacol,
nu merită, zău.
Nu o lua în nume de rău, 
doar prefer
să-mi fie casa cum îmi place,
mă înţelegi.

COSMOGONIE

Această lume s-a făcut
doar ca tu să mă iubeşti în această noapte.
N-a fost creată pentru altceva,
nu din întâmplare, nici în zadar,
laudă a nimănui, nu ca zeii să măsoare
pe tabla lor dorinţelor stângace,
nici ca să-ncerce ceva, nici pentru-a fi ceva, nu.
Doar
ca tu să mă iubeşti în această noapte,
pentru asta lumea e un pretext
un fundal decorat cu foarte mare grijă,
populat de nenumăraţi figuranţi
care se nasc şi mor numai pentru asta.
Dacă galaxii infinite s-au răzvrătit
într-o magmă de lumină milioane de ani,
dacă există o lege care guvernează orbitele celeste
este pentru ca tu să mă iubeşti pe întuneric
şi fără ordine,
doar pentru asta.
Pentru a-şi petrece timpul, ca prolog
al acestei nopţi, ameba s-a preschimbat în amfibie,
iar acest îndărătnic biped zgomotos
care nu sta liniştit şi totul rupea
a ajuns, mai târziu, să se creadă un protagonist
superior amfibiei sau amebei
şi-a meditat cu fiinţe înfricoşătoare pe care le adora
In chip de berbec sau de şarpe.
Dacă acest stupid animal a existat,
a fost ca tu să mă iubeşti contra amintirii lui,
şi dacă ar exista Dumnezeu, ar fi
doar ca să fie notarul acestei nopţi insolite.
Este timpul. Acum, tu şi eu, singuri
trebuie să dăruim lumii sensul său;
să distrugem din dragoste lumea întocmită
pentru această dragoste şi alta să facem
pe columnele de neşters ale coapselor tale;
împlinească-se totul, contopeşte-te cu mine
şi cu mine strigă:

fiat, fiat, fiat, fiat, fiat.

ULTIMA DUPĂ-AMIAZĂ

Această umbră neagră, încornorată, severă
care scurmă şi se dă înapoi, care probează si dezvoltă
un sens, va fi ultima a unei munci cenuşii
şi-a unui trai neîndemânatic,
şi nu va mai exista cinci după-amiază.
Ei, umbra, priveşte, umbra,
din negru în negru, altă umbră uscată
îşi dă întâlnire lângă umbra geroasă, imposibilă,
a unui opt întins orizontal, eh, umbra,
eh, încet, încet, ca înainte,
pentru singurătate nicicând n-a fost grabă.
Nu mă sperii, spune umbra, ia
în mâna dreaptă o spadă preschimbată
şi o îmbarca – se îmbarcă – în naturale
supranaturale”, iar aşteptarea puterii,
ca întotdeauna, în neputere,
el, umbră îmbrăcând întotdeauna umbre.
Eh, umbra, priveşte, priveşte
(ultimul profil al lui Juan Belmonte
îl egalează pe Dumnezeu în mijloace
şi intră să primească).

INEPŢII

Îngerul meu păzitor şi-a dat demisia.
Mie nu-mi pasă deloc, până la urmă
era un incompetent, un delăsător,
care niciodată n-a făcut nimic când m-a văzut
în faţa unei questa o quella per me pari sono,
închizând toate barurile uitării,
râzând de umbra mea şi, mai mult, de cele
îndepărtate,
fumând doua pachete de fericire falsă,
prostituându-mă cu blonde singurătăţi la sticlă.
Cel mult îmi făcea nişte toante gâdilituri
în stomacul decepţiilor
şi cu asta gândea, foarte împăcat,
c-ar fi de-ajuns să fiu bun.
Mie îmi lipsea o înfăţişare dură,
mai multă convingere şi eshatologie,
mai ales, mai multă eshatologie.
Şi cel mai rău nu este acest lucru: ci că îmi spun
că, în loc de a-l degrada fulminant,
şeful său îl consolează în eşec,
„nu te grăbi, îi spune, cu asta era imposibil,
acum o să-ti dau o muncă normală.”
Dacă va fi tot aşa, să-mi spuneţi dumneavoastră,
dacă putem ajunge undeva .

A PATRA DECEPŢIE

Da, sunt un sceptic,
ceea ce unii numesc agnostic până la capăt.
Este pentru că de trei ori, când am crezut,
am fost înşelat.
Am crezut, mai întâi, în Regii Magi
şi era o multinaţională,
apoi am crezut în mari revoluţii
şi erau doar cuvinte,
apoi am crezut în Michael Laudrup
şi s-a transferat la Madrid.
Da, sunt un sceptic, vă mărturisesc,
fiindcă nu puteam să suport ca şi cu Dumnezeu
să mi se întâmple la fel:
să fie o multinaţionala
sau doar un cuvânt
sau, mai rău, să se transfere la Madrid.
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VALIZE

Mă însoţeşte un bufnet de geamantane
agăţate de umeri, de gât atârnate,
înşirate până la genunchi.
La început, mici bocceluţe,
încărcate pentru dus şi întors provizoriu,
contra voinţei mele, au sporit povara
în pensiuni mizere şi albe nopţi sordide
şi, în final, au ajuns nenumărate valize,
greu echipaj necesar.
Îndărătul meu răsună rebele,
păzind teatre distruse, medalii
nemeritate, o barcă fără marfă,
inaccesibile grote  memorie, mii de
muribunzi, laudanum, seminţe.
Ştiu că într-o mică valiză de mână l-am pus pe 
Dumnezeu
cu opusul său, dar celelalte nu aşteaptă
să le încarc cu noi obiecte de călătorie
sau să le umplu, la rândul lor, cu geamantane mai 
mici,
sau să le uit la piciorului unui pat ascuns.
Pe una nu pot s-o deschid de mult
şi-asta cred că eşti tu sau absenţa ta,
sau ura ta, ce până la urmă e acelaşi lucru.
Şi este una mare şi neagră, întotdeauna deschisă,
cu trei litere de bronz înscrise pe o parte
în care am încredere pentru că ştiu că nu minte.
Toate mă urmează sau eu merg înaintea lor
sau, mai bine-zis, călătorim împreună.
Sunt de piele geamantanele mele. Din a mea.

Traducere DIANA DIACONESCU

 Despre scriitorul Alexandru Buican ştiam, după 
propriile sale afirmaţii, că „a publicat, în ţară, piese de 
teatru, eseuri şi articole"; iar din februarie, anul 2000, 
„trăieşte la New York". „Opera lui Brâncuşi ne-a stârnit 
interesul, încă de la începutul vieţii noastre. A fost o 
revelaţie", susţine Al. Buican, în Cuvânt înainte, la 
volumul BRÂNCUŞI - O BIOGRAFIE, sugerând că d-sa 
face parte dintre familie de intelectuali (olteni), între care 
cel mai cunoscut rămâne, indubitabil, Denis Buican, un 
savant francez, astăzi, care a publicat şi cărţi de eseuri, 
între care o lucrare, imprimată atât în franceză, cât şi în 
româneşte, despre totalitarism, De la Dracula, la Stalin 
şi Nicolae Ceauşescu.
 BRÂNCUŞI - O BIOGRAFIE, scrisă după 
cercetări în biblioteci şi arhive, vreme de şapte ani şi, 
apoi, publicată la Bucureşti, la imprimeriile „Artemis", 
în 2007, cu prilejul comemorării a 50 de ani de la moartea 
sculptorului, este o operă profund literară, prin caracterul 
său înalt-evocator, aproape de roman istoric, pornind de 
la tumultoasa viaţă şi legendara operă reformatoare a lui 
Constantin Brâncuşi; „o biografie artistică", cum o 
defineşte, nu fără un anume orgoliu de creator, Alexandru 
Buican. La antipodul unei asemenea opere monumentale 
şi ambiţioase, stau lucrările de erudiţie, uscate, semnate 
de universitari docţi şi timoraţi, fără harul reprezentării 
epifanice - ale trăirilor personajului (C. Brâncuşi) şi a 
epocilor (avangardele, curentele, modernitatea); fără 
acel har al evocării; ba chiar „ temându-se cei docţi că 
talentul ar fi opus rigorilor academice!... "
                 BRÂNCUŞI - O BIOGRAFIE e încoronată cu 

ALEXANDRU BUICAN: 
„BRÂNCUŞI - O BIOGRAFIE”

(Ed. Artemis, Bucureşti, 2007)
lume: NEW-YORK PUBLIC LIBRARY (unele fiind în 
relaţie cu o nouă cronologie a operei; ori cu teoriile şi 
cugetările sale, despre artă şi viaţă, cu spiritul 
aforismelor şi textelor brâncuşiene.
                  Al. Buican s-a auto-„exilat" la New-York, tocmai 
spre a trudi, eroic, în bibliotecile şi colecţiile documentare 
». .   americane, nu numai în cele româneşti, sau franceze. 
A rezultat, de aici, nu doar o „cercetare docenţă", 
modestă, o contribuţie, ci o operă literar-artistică 
remarcabilă, asemănătoare acelora închinate de 
romancierul şi istoricul literar G. Călinescu vieţii şi 
operelor lui Creangă, sau Eminescu. Ce-i lipseşte, 
încă?...
                  O „cioplire" neîncetată, o cizelare, o „şlefuire" 
a timpului ce curge peste ea; şi a intenţiilor neîncetate 
ale autorului, de a o completa ,prin reeditari, şi 
esenţializa, în egală măsură, ca în sculptura serială, 
conceptul revoluţionar al lui Brâncuşi. În Sensul culturii 
scrise: de a efectua mereu alte cercetări, descoperiri, 
adăugiri, reveniri, revizuiri, completări. Şi alte evocări 
de scriitor-romancier, uitate afară: Eugenio Montale şi 
Giuseppe Ungaretti - cum l-au cunoscut ei; povestea 
senzaţională a unor pelicule, puţine, cu Brâncuşi în 
mişcare (una, în casa familiei Meyer, patronul 
cotidianului „Washington Post", la New-York, montând 
Pasărea măiastră; alta, se crede, o realizare tainică, a 
fotografului Brassay);
ultima poveste de dragoste a sa, cu studenta Florence 
Meyer, cea mai mică dintre fetele Meyer, la Paris 
(1936-1938);Brâncuşi şi Brâncuşiologia: proliferarea 
unor falsuri şi turnări în bronz, post-mortem, 
nesupravegheate, aşadar, de mâna sa; Brâncuşi şi cel mai 
de seamă continuator al său: englezul Henry Moore etc.
                   Sculptura lui Brâncuşi şi-a depăşit domeniul 
său, vizând arhitectura înnoitoare, monumentală şi 
colosală a sec. XX, de la Renzo Piano, la mai tinerii 
arhitecţi, înălţători ai Piramidelor de la Louvre, ale 
Turnurilor Tay-Pe (500 m) şi Turnul Dubay (728 m), 
realizate, declarat, după modelul şi modulele Coloanei 
infinite, de la Tg. Jiu.
                 BRÂNCUŞI - O BIOGRAFIE ARTISTICĂ umple un 
gol, datorat situaţiei istorice a României, în cei 50 de ani 
de posteritate a sculptorului, posteritate care a continuat 
să trăiască, aproape, o stare de... „exil", până la 
Revoluţia din 1989; şi chiar şi după. Este o operă 
importantă, recuperatoare a unui talentat scriitor, prin 
care legendarul artist universal este adăugat la poporul 
său, - „realipire, la România, a unuia dintre teritoriile 
sale cele mai splendide – vremelnic înstrăinate: sculptura 
lui Constantin Brâncuşi".

CONSTANTIN ZĂRNESCU
Cluj-Napoca

             «In această primă BIOGRAFIE a sculptorului legendar CONSTANTIN BRÂNCUŞI, apărută la cincizeci de 
ani de la moartea sa, cititorul asistă la procesul de creaţie a faimoaselor lucrări Sărutul, Domnişoara Pogany, 
Pasărea în văzduh, precum şi la epopeea creării tripticului de la Târgu-Jiu; ia cunoştinţă de legăturile erotice ale 
artistului, de la Margit Pogany şi până la Peggy Guggenheim; îi întâlneşte prietenii: Doaumier-Rousseau, 
Modigliani, Leger, Marcel Duchamp, Steichen, Satie, John Quinn şi duşmanii: Breton; traversează împreună cu el 
momentele de excepţională glorie cu ocazia legendarului Armory Show de la New York şi apoi cu cea a faimosului 
proces cunoscut în epocă drept „Brâncuşi contra Statelor Unite” şi care implică figuri-cheie ale culturii americane 
ca Gertrude Withney, Jacoh Epstein, Forhes Watson; îl urmează în numeroasele lui călătorii în străinătate, cum e 
cea - notorie - în Corsica, întreprinsă împreună cu Raimond Radiguet sau cea făcută în India la invitaţia 
Maharajahului de Indore; pătrunde în cafenelele faimoase din Montparnasse şi-i întâlneşte pe Apollinaire, Picasso, 
Matisse; se implică în non-sensul dada-ist şi apoi în experimentul suprarealist; trăieşte în mijlocul „Americanilor 
din Paris”, întâlnindu-i pe Ezra Pound, Rohert McAlmon, Key Boyle, Isamu Noguchi, Silvia Beach; ia cunoştinţă 
de împrejurările naşterii fiului său John, din legătura cu pianista englezoaică Vera Moore, pe care tatăl nu 1-a 
recunos cut niciodată; trăieşte apoi alături de sculptorul exilat, în ultimii săi ani de viaţă, în legendarul atelier din 
Impasse Ronsin, de la numărul 11, şi asistă la negocierile privind soarta atelierului ce adăposteşte lucrările pe care 
creatorul lor refuză să le mai vândă, intenţionând să le doneze stalului francez.
              ALEXANDRU BUICAN a publicat piese de teatru, eseuri şi articole, iar din luna februarie a anului 2000, 
trăind la New York şi frecventând faimoasa instituţie de cultură care este NEW YORK PUBLIC LIBRARY, s-a 
dedicat investigării multor mii de pagini de memorialistică în vederea producerii acestei lucrări.»

(DAN ADAM)

valenţele unei reale opere literar-artistice, prin ampla 
dimensiune spirituală a personajului reprezentat, şi 
vitalitatea autorului ei, care nu rămâne la stadiul de 
arhivar, documentarist, cercetător, ci este un scriitor, 
realizând, în cadrul culturii noastre scrise, o viziune în 
adâncime, în relief, tridimensională. „Un scriitor de 
biografie trebuie să fie ca şi cititorul de biografie - un 
pasionat de viaţă; un autor, ce reînvie un măreţ personaj 
al unei teribile epoci, plină de înnoiri, invenţii, reforme, 
revoluţii, în aproape toate domeniile: cea dintâi parte a 
secolului trecut XX.
                 Sunt capitole esenţiale: copilăria (la Hobiţa şi 
Craiova); studiile (la Academia de Arte Frumoase din 
Bucureşti); Drumul cel lung (călătoria mitică, pe jos, 
până la Paris); ieşirea din „ Umbra lui Rodin " (începutul 
revoluţiei plastice); „ Un lung şir de miracole " (opera 
sa monumentală); Prietenii francezi şi americani (şi cele 
două războaie mondiale); Atelierul din Paris şi Templele 
de la Târgu Jiu; Exilul (după 1947 şi... cetăţenia 
franceză); suferinţele senectuţii („ Sunt un prince-paysan 
" - „Nu ştiţi ce vă las vouă, aici" - „ Nu pot să-mi dau 
sufletul în ţara mea!"... (titluri şi subtitluri de capitole, 
care au căpătat valori testamentare, aforistice).
                  Brâncuşi vs. SUA, care i-a adus sculptorului 
faima mondială, încă din anii 1926-1928; Brâncuşi - 
commis voyageur în branşa artelor plastice, - conţin date 
şi informaţii, unele inedite, descoperite în presa 
transatlantică a vremii, în cea mai uriaşă bibliotecă din 

JAVIER VELAZA – important poet spaniol 
contemporan. Locuieşte în Barcelona, capitala 
Cataluniei, şi este profesor de limba şi literatura 
latină la Universitatea Centrală din această 
metropolă. S-a impus în literatura spaniolă de azi 
printr-un univers imaginar postmodern, susţinut de 
o bogată cultură poetică. Volumul De un dios bisoňo 
/ Despre un zeu novice (Madrid, 1996) a fost 
încoronat cu Premiul Naţional de Poezie „José 
Hierro”, în anul 1997.
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Despre vin şi alte păcate în Andalucia

          Urmăream, cu câteva luni în urmă, pe un post 
naţional de televiziune, spoturile publicitare prin care 
fiecare provincie spaniolă îşi făcea intrarea în 
competiţia concediilor, lăudându-şi atracţiile turistice. 
Aflam, prin urmare, că, spre deosebire de Castilla – 
La Mancha, ,, patrie a lui Don Quijote”, de Asturia ,, 
paradisul natural”, Andalucia, tărâm al câmpiei şi 
mării, continuă, ca şi în anii trecuţi, ,,să ne iubească”. 
Acelaşi peisaj romantic purtând acelaşi slogan 
deconcertant îl întâlneam, de altfel, şi pe panourile de 
pe marginile autostrăzilor, alături de reclame la 
produse electronice şi – mai nou – la Dacia Logan. 
Încercam pe atunci să descifrez acest mesaj puţin 
obişnuit şi îmi reveneau în minte două lucruri : mai 
întâi, el încercă să popularizeze imaginea-tip a 
andaluzului, neamul cel mai limbut, mai temperamental 
şi spontan dintre toate soiurile spaniole; apoi, îmi 
dădeam seama că, în general, Andalucia a avut 
dintodeauna parte de propaganda cea mai bună, aşa 
încât, imaginea ei publică a acoperit, cu timpul, întreg 
teritoriul Peninsulei Iberice, cu care a ajuns să se 
confunde. Această publicitate continuă în bazinul 
Mediteranei, ne spuneam, a transformat această 
bucăţică de pământ în magnet pentru neguţătorii din 
Tunis, au convertit-o în provincie romană şi vizigotă, 
în califat arab şi în dependenţă creştină, iar în ultimele 
trei decenii au transformat-o în destinaţie turistică şi 
în El Dorado pentru caiacele cu emigranţi de pe 
coastele Mauritaniei. De aceea, în mod fals, Spania 
continuă să fie percepută astăzi doar ca spaţiu al 
plantaţiilor de măslini toropite sub soarele african, al 
castelelor medievale şi al plajelor la Atlantic. Nu ne 
propunem însă deocamdată să vorbim despre istoria 
bogată a regiunii, ale cărei curenţi au impulsionat 
ritmurile Lumii şi a germinat tradiţii locale, nici despre 
mozaicul cultural sau despre varietatea geografiei sale. 
Vom vorbi astăzi despre nota cea mai caracteristică a 
sufletului andaluz şi anume despre fieste.
          ,,Acolo unde se întâlnesc trei andaluzi, pun la cale 
o petrecere“, se spune prin partea locului. Acest 
renume, consider eu, se datorează nu numai 
temperaturii excesive din timpul verii, care împiedică 
lucrul, ci şi unui mod specific de a privi viaţa şi 
lucrurile. Nu degeaba trăsăturile rasei andaluze par 
deopotrivă că aparţin, dar şi diferă de tiparul neamului 
sau de obârşie, căruia însă îi sunt de departe sarea şi 
piperul. La fel ca multe alte regiuni europene ale 
Sudului agricol, neafectate prea mult de bolile marilor 
oraşe, Andalucia se compune din societăţi rurale axate 
pe respectul pentru tradiţie, pe cultura macho, pe 
valoarea relaţiilor sociale şi pe libertatea maximă de 
exprimare emoţională. La acestea se adaugă, putem 
spune, caracteristici orientale, dobândite, precum 
aparenţa de heonism rafinat şi obişnuinţa trăirii clipei, 
pasiunea pentru spectacol, cântec şi dans. Căci 
andaluzii se pare că deţin aceea ştiinţă rară şi dificilă 
de a se bucura cu adevărat de viaţă, la modul colectiv, 
frumos şi fără exagerare.
        Serbările în această regiune ţin tot timpul anului. 
Primăvara debutează cu sărbătorirea eliberării 
Granadei şi cu procesiunile Regilor Magi, care, de la 
înălţimea cămilelor, le aruncă copiilor dulciuri. 
Înflorirea migdalului, din februarie, anunţă deja ieşirea 
din ploile iernii şi carnavalul din Cadiz, cu celebra lui 
competiţie de cuplete satirice desfăşurată în teatrul 
Falla. În martie, atracţia principală o constituie 
evenimentele din jurul Săptămânei mari, în organizarea 
cărora îi vine rândul Sevillei să strălucească. Dacă în 
Cadiz procesiunile Semanei Mayor au un caracter 
marinăresc, în Granada, Cristului ,,Ţiganilor” îi sunt 
dedicate cuplete flamenco, iar în Arcos de la Frontera 

Memorial hispanic
sacrul cortegiu este însoţit de voluntari care poartă 
armele legiunilor romane. În luna următoare în Sevilla 
se sărbătoreşte deja Feria de Abril, deschiderea 
sezonului corridelor cu tot ceea ce înseamnă ele; cei 
mai evlavioşi au acum ocazia să participe la pelerinajul 
către sanctuarul Fecioarei Capului din Andujar. Prima 
săptămână a lui mai prilejuieşte un mare concurs de 
aranjamente florale, care colorează străzile şi curţile 
interioare din Cordoba şi Granada; au loc sărbătorirea 
calului, a spiritului flamenco, festivaluri de teatru şi 
dans, iar la sfârşitul lunii se desfăşoară fiesta naţională 
de la Rocio, prin care mai mult de un milion de oameni 
veniţi de prin toate colţurile tării îi depun omagiu 
Fecioarei şi petrec timp de mai multe nopţi la rând. În 
iunie deja căldura este atât de înăbuşitoare, încăt către 
miezul zilei orice activitate se suspendă. Cu ocazia 
festivităţilor de Corpus Christi, au loc corride, 
procesiuni şi dansuri, iar casele şi străzile se decorează 
cu covoare de flori. În decorul fastuos al palatului 
Alhambra se desfăşoară Festivalul Internaţional de 
Muzică şi Dans; în noaptea de Sf. Ion pe plajele 
andaluze se aprind focuri sacre. Luna iulie e cea a 
sporturilor marine, a concursurilor de chitară şi 
taurilor. În mijlocul verii spaniole, în august, au loc 
Fiesta Colombina (Huelva), petrecere populară de 
muzică şi dansuri sud-americane, curse de cai pe plajă, 
sărbătorile Malagai şi ale Almeriei cu tot ce înseamnă 
imaginaţie artistică, amploare şi bun gust. În 
septembrie se deschide plaza de toros din Ronda şi are 
loc sărbătorirea vinului cel nou, în timp ce în Sevilla 
se desfăşoară Bienala Artei Flamenco, expoziţii, 
concursuri sportive, spectacole de teatru şi dans. În 
luna următoare în Cadiar se serbează fântâna din care 
curge vin, se celebrează Ziua Hispanităţii şi Festivalul 
Iberoamerican de teatru. În fine, în luna decembrie 
capitala andaluză pregăteşte deja cortegiile şi 
ceremoniile legate de Inmaculada Concepcion, iar 
Malaga se găteşte iar de sărbătoare pentru a celebra 
fiesta de Verdiales, în care se ascultă muzică arabă, iar 
bărbaţi cu pălării decorate cu panglici execută 
programe artistice. De aceea, putem spune că, pentru 
andaluzul obişnuit, sărbătoarea nu înseamnă doar un 
mediu de exprimare a sentimentelor şi a creativităţii, 
ci, de foarte multe ori, ea reprezintă stare de spirit. Iar 
actorii principali în jurul cărora se ţese petrecea rămân, 
cu consecvenţă, femeia, vinul şi luptele cu tauri.
        Fiestele andaluze îşi păstrează o mare parte din 
personalitatea specifică prin strălucirea costumelor, 
rotite în ritmul sacadat de flamenco, prin calităţile 
femeii andaluze, prototipul acelei morena( brunete ) 
cu sânge amestecat şi fierbinte, cu trup împlinit şi ochi 
hipnotici, de o frumuseţe arabă, din cauza căreia prinţii 
musulmani au devenit poeţi, iar poeţii au ajuns 
constructori.
        În al doilea rând, muzica şi dansurile andaluze se 
gustă cel mai bine în compania rudelor, prietenilor şi a 
unui pahar cu vin rece. Dacă provincia frantuzită 
Catalunya a ajuns celebră prin şampania caselo 
Freixenet şi Codorniu, Andalucia a avut dintodeauna 
de partea ei vinul, care a propulsat-o mereu pe locuri 
fruntaşe în lume. Se spune că Butucul primordial, tatăl 
tuturor vitelor care se răsucesc şi dansează de-a lungul 
şi de-a latul şesurilor a fost adus de către fenicieni 
înca de acum 3000 de ani şi că amforele cu licoarea de 
culoarea aurului făceau deliciul meselor romane. În 
acest spaţiu binecuvântat cu o clima dulce, 
mediteraneană, sub razele bogate ale soarelui, sucurile 
şi mineralele pământului cunos deja o tradiţie a 
metamorfozei, care la transformă, treptat, în formă 
sferică, perfectă, a boabelor de strugure.
         Întâlnim aici vinuri de toate soiurile – de la cele 
albe (Condado, Castillo de San Diego), la cele roz-
roşietice (Contraviesta de Granada, Tinto de Lopera-

Jaen), de la vinurile palide ale comunei Montilla-
Moriles, născute pe câmpiile pe care altădată Cezar îl 
învingea pe Pompei, până la evantaiul de culori şi de 
arome ale vinurilor de Malaga şi Cadiz.
        Moscatelul dulce de Malaga, apreciat încă din 
antichitate, a cunoscut o primă perioadă de glorie pe la 
sfârşitul secolului XIX, atunci când butoaiele 
oligarhiei Alameda (familiile Hereida, Larios şi 
Loring) ajungeau să facă înconjurul continentului. 
Atacurile filoxerei, simultane cu apariţia primilor 
turişti englezi veniţi la iernat, au provocat însă o 
perioadă de recesiune în industria locală şi au înclinat 
în jos balanţa economică a oraşului. Astăzi, vinurile 
din această arie au trecut cu bine frontiera, căci au 
ştiut să se facă din nou râvnite pe întreg continentul.
        Zona viticolă a Cadizului se întinde pe mai mult de 
25000 de hectare şi se cuprinde între cursurile verzi 
ale Guadalquivirului şi a lui Guadalete. Pe aici, 
meşteşugul vinului atinge maximul în ,,sacra trinitate” 
: Sanlucar de Barameda, Puerto de Santamaria, Jerez 
de la Frontera şi se transmite pe nervurile geografiei 
până în cele mai îndepărtate cătune, care, aşa cum 
spune zicala, nu diferă prea mult unele de altele : 
,,satul tău e ca şi al meu/ o biserică, trei bodegi/ un 
castel şi un râu”. Calitate bună a pământului (albariza) 
şi temperaturile prielnice permit desfăşurarea în aceste 
locuri a unor feluri nenumărate de vinuri, de la cele 
mai delicate şi suave, până la cele întunecate, grele, 
funebre – amontillados.
          Din Sanlucar de Barameda, port aflat la gurile 
Guadalquivirului, în anul de graţie 1492 navigatorul 
Cristofor Columb şi-a ridicat pânzele către imaginarele 
Indii, ducând cu el o apă pe care o considera în acelaşi 
timp miraculoasă şi tămăduitoare. Aici este locul de 
naştere al manzanillei, vin sec şi delicat, cu parfum de 
măr, pe care localnicii îl cinstesc nu doar pe mesele 
tavernelor, ci şi într-un muzeu al tradiţiilor populare.
         Catedrala vinului andaluz rămâne însă, fără doar şi 
poate, Jerez de la Frontera. Aşezare se pare că a slujit, 
încă din vremea copilăriei sale, ca bastion creştin 
împotriva regatului musulman de Granada; din 
timpurile tinereţii sale, au ajuns până la noi Alcazarul 
( fortăreaţa ), biserica împodobită cu tablouri de 
Zurbaran, tehnicile vinului şi creşterii cailor. Şcoala 
de Artă Ecvestră ridicată acum patruzeci de ani de 
către don Alvaro Domecq prezintă anual spectacole cu 
caii săi de rasă cartujană, creaţi, prin înmulţiri 
succesive, din părinţi arabi, germani şi napolitani. Pe 
vremurile reginei Elisabeta, despre vinul de Jerez 
(sherry în Anglia, xeres în Franţa) Shakespeare 
mărturisea, într-o piesă de teatru, că are un dublu efect 
: ,,încălzeşte sângele şi te face mai uşor şi mai ager”. 
De altfel, negustorii britanici, instalaţi aici după 
Reconquista, şi cunoscuţi ca mari amatori ai băuturii 
de struguri, au îngrijit această industrie şi au 
modernizat-o.
            Jerezul se obţine din încrucişarea soiului sec şi 
delicat (palomino) cu cel foarte dulce (pedro ximenez). 
În vechime, potrivit obiceiului, culesul viei se 
desfăşura în primele trei săptămâni din septembrie şi 
se făcea numai cu cuţitul, după care strugurii ximenez 
se uscau în aer liber pentru a li se mări conţinutul de 
zaharuri. La rândul său, stoarcearea recoltei de 
palomino se transformă în ritual şi, bineînţeles, 
devenea prilej de sărbătoare populară(vendimia). 
Potrivit tipicului, băieţii tineri, în cămăşi şi sandale, în 
timp ce călcau strugurii din butea cea mare, dădeau 
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tonul ,,dansului vinului”, care se prelungea mult peste 
apusul sorelui, după puterile gâtlejurilor şi picioarelor 
participanţilor. După aceea, mustul produs în urma 
etapelor de stoarcere se filtra, se depozita în butoaie 
de lemn de stejar sau cireş, şi intra în noaptea cuhniilor. 
,,Vinul creşte, nu se fabrică ”se spunea altădată; 
butoaiele erau aşezate în ungherele răcoroase ale 
bodegilor, pe patru-cinci rânduri, în ordinea vârstei, 
aşteptând ca în luna decembrie licoarea să fie din nou 
probată, mirosită, gustată. Acum, vinurile clare se 
fortifică cu un supliment de alcool de struguri sau de 
alcool plus vin, procedeu care le urcau puteriile până 
la 11 – 18 grade (pentru soiurile “mirositoare”), 
respectiv 11 – 15 grade (pentru cele fine). În sfârşit, 
vinurile astfel obţinute se degustau şi erau scoase la 
lumină în nenumăratele lor variante : al fino ( foatre 
aromat şi uşor ), amontillado (el fino învechit, sec sau 
uşor dulce), olorso (gros, de culoarea mahonului), el 
cream (foarte dulce, obţinut din olorso ), etc. Astăzi, 
din păcate, toată această legendă a creşterii vinului 
este în pericol să se stingă, pentru că se vede exilată 
pe insulele memoriei de către generaţia maşinilor de 
oţel care presează şi a tancurilor inoxidabile. Astăzi, 
vinul care continuă să scânteie în pahare, în ceasurile 
de tihnă sau de veselie, poate că este mai bun, dar nu 
mai poate să spună nici o poveste.
           În Puerto de Santa Maria se vorbeşte nu doar despre 
vin, ci şi despre tauri, căci aşezarea găzduieşte una 
dintre cele mai vechi plaze de toros din întreaga 
Spanie. Poate se cunoaşte faptul că, după o statistică 
oficială, Andalucia ocupă locul al doilea ca număr de 
ferme de creşterea taurilor din arealul iberic. Taurul de 
corridă andaluz, mai mic decât cel castillan, dar mai 
iute şi imprevizibil, poatră în sânge personalitatea 
taurului african şi a celui metisat cu rudele sale din 
Asturia sau Navarra. Aşa cum se întâmplă şi în cazul 
vinurilor, familiile de renume din domeniu duc o luptă 
zilnică, înverşunată pentru creşterea calităţilor mărcii 
lor (în cazul taurilor, fermierii caută a le îmbunătăţi 
corpolenţa, curajul şi agresivitatea, lărgimea 
coarnelor). Dacă până la vârsta de 4-5 ani, taurii se 
bucură de libertatea şi singurătatea câmpiei-feudă, 
odată ajunşi la această vârstă, animalele sunt studiate 
pe rând de ochiul expert al fermierului, care le 
cântăreşte bravura şi rezistenţa într-o cursă în spaţiu 
deschis şi într-o mică placita de toros. Mai apoi, 
exemplarele cele mai reuşite, care îşi dovedesc curajul 
şi forţa, rezistenţa la durere, pot ajunge vedete pe 
oricare dintre marile scene ale Spaniei. Unii tauri pot 
ajunge chiar protagoniştii faimoasei corride goyeşti de 
la Ronda (provincia Malaga), eveniment de mare 
răsunet în turneele de profil, în care toreadorii poartă 
costume de epocă şi folosesc stilul de luptă clasic, 
auster al epocii medievale. Se cunoaşte faptul că visul 
oricărui matador este să participe la fiesta din Ronda, 
în care să forţeze comparaţia cu Pedro Romero, 
părintele şcolii moderne de torreo, cel care, pe la 
jumătatea sec. XVIII, renovase semnificaţia dansului 
cu tauri. Aici, în acest spaţiu magic, activaseră 
odinioară, printre multi alţii, celebrul Fran Romero, 
care a introdus uzul muletei şi lupta pedestră, 
Lorencillo, Calderon, Jose Esposito.
Încheiem deocamdată scurtul nostru traseu prin 
Andalucia remarcând faptul că, deşi a străbătut toate 
vicisitudinile şi încurcăturile istoriei, ea a ştiut nu doar 
să supravieţuiască, ci să îşi păstreze nealterate pofta 
de viaţă şi visurile. În aceasta, credem noi, constă, mai 
mult decât în orice, marea ei lecţie şi, în acealşi timp, 
marea ei putere de seducţie.

ALEXANDRU COLTAN

JOCUL UMBRELOR

Vechi albume prăfuite,
Măşti, peruci de carnaval,
Pagini scrise de jurnal,
Semne, frunze-ngălbenite.

În amurguri ostenite,
Timpul curge infernal,
Vechi albume prăfuite,
Măşti, peruci de carnaval.

Jocul umbrelor te minte
Şi-n oglinda de cristal
Vezi doar lumea lui Dedal,
Lunecoasă şi fierbinte.

Vechi albume prăfuite…

CASA MAGICĂ

O lume uimitor de vie,
Saloane, pânze de Chagall,
Un spirit vechi sentimental
Cu irizări de armonie -

Aş zice chiar o confrerie
Ce se desprinde din banal,
O lume uimitor de vie,
Saloane, pânze de Chagall…

Lăsând orgolii şi trufie,
Obsesii, cult imperial,
În clar-obscurul matinal
Se-nfăţişa o utopie.

O lume, uimitor de vie…

„DULCE-AMAR”

Negustori, negustorese,
„Boierime”, „oameni mari”,
Voaluri scumpe de mirese,
„Baiaram” cu lăutari.

Iar pe margini, printre mese
Fustangii şi „cronicari”,
Negustori, negustorese,
„Boierime”, „oameni mari”.

„Dulce-amar”, târgul le ţese
Straşnic chip de gospodari,
Înstăriţi şi pe …alese
Dintr-un neam de …proletari.

Negustori, negustorese.

RONDELUL PODULUI DE CASĂ

Pod de casă, straşnic pod,
Grinzi cu capetele arse,

GEORGE DUMITRU
Vincle-n unghi, subţiri, tăioase
Ca o ancoră de nod.

Şi sub streşini, cuib cu rod,
Puf şi aripi de mătase,
Pod de casă, straşnic pod,
Grinzi cu capetele arse.

Semne, linii, într-un cod
De vechi scrieri luminoase,
Veac răpus de nişte oase,
Ca o siglă de rapsod.

Pod de casă, straşnic pod.

VOI, NU VEDEŢI

Casa memorială Iosif Keber.

Voi, nu vedeţi al casei chin?
Mirosul greu adus de moarte?
Cad zidurile vechi şi-n toate
Efigia unui destin.

Se-alătură sub bolţi de pin
Umbre târzii desperecheate,
Voi, nu vedeţi al casei chin?
Mirosul greu adus de moarte?

Un lujer straniu, clandestin,
De iederă şi bozii-nalte
Desleagă „sfintele” …păcate,
Într-un amurg de cer alpin.

Voi, nu vedeţi al casei chin…

ALEG O RIMĂ, SCRIU UN VERS

Aleg o rimă, scriu un vers
Şi simt implozia din muguri
Când flăcări verzi îmbracă muguri,
Ca un pulsar în univers.

Torentul sevei, râu imens
Ce curge-n val şi din adâncuri,
Aleg o rimă, scriu un vers
Şi simt implozia de muguri.

Iar clipa trece, unic sens
Cu brazda trasă-n rost de pluguri
Şi crapă cojile de sâmburi,
Căci toate au un timp şi-un mers.

Aleg o rimă, scriu un vers.

RONDELUL NOPŢII DE ARGINT

Vitralii, frize, reci arcade
Şi bolţi răsfrânte-n alte bolţi
Cu reazime, ca nişte colţi
De hieroglife şi tirade.

Orfevrării de crini, monade,
Comori în cripte de bigoţi,
Vitralii, frize, reci arcade
Şi bolţi răsfrânte-n alte bolţi.

Lumina-n dreptul cintrei cade
Sub unghiul spiţei de la roţi,
Sculpturi de paznici sacerdoţi,
Vârtej de piatră în tornade.

Vitralii, frize, reci arcade.
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                Contribuţia scriitorilor olteni la dezvoltarea literaturii e 
o temă de vastă cuprindere care poate îşi pierde chiar 
substanţa prin dimensiunea amorfă care cere delimitări pe 
autori, fară a lua în serios ironia populară din sintagma 
„cine-i mai mare în sat”. Din această perspectivă vom 
încerca o delimitare prin prezentarea poetului Ion 
Deaconescu, cu credinţa că vom aduce o modestă 
contribuţie în cercetarea fenomenului literar.                                                          
Vom porni în cercetarea noastră cu evidenţierea acestuia la 
dezvoltarea literaturii române, ştiut fiind faptul că „esenţa 
poeziei” rezidă în „esenţa limbii”, după cum şi „esenţa 
limbii” vine din „esenţa poeziei”, precum demonstra 
academicianul Dan Grigorescu la Simpozionul consacrat 
„centenarului Ion Barbu” (Academia Română, 23 martie 
1995).                          S-a spus, dar o repetăm şi noi pentru că repetiţia 
fixează lucrurile: poezia este ori căutare metafizică, ori 
protest universal (protestul, aici, fiind atitudine tipică a 
creatorului şi a intelectualului).Vocaţia primordială a poeziei 
este de a modela sensiblitatea tanărului nostru „homo 
tehnologicus” pentru ca acesta sa poată pătrunde 
manifestările fenomenologice ale lumii exterioare şi să le 
traducă în termeni emoţionali cu tot ceea ce au ele de 
insesizabil, de invizibil şi de intangibil. Sub acest raport, 
poezia lui Ion Deaconescu devine un spaţiu de resurecţie 
superioară a îndoielii - spaţiu supus unei aparente 
discontinuitaţi a discursului liric. Ion Deaconescu este 
autorul a peste 10 volume de versuri, apărute între 1981 şi 
1999 în România şi în lumea francofonă occidentală. 
Absolvent al Facultăţii de Drept, debutează radiofonic în 
cadrul „Revistei literare Radio”, fiind prezentat de 
cunoscutul poet Nicolae Dragoş. După apariţia unor poezii 
în revista „Flacăra” publică în revista Stremej din Macedonia 
un grupaj consistent de versuri. Editorial debutează cu 
placheta de versuri „Aparat de fotografiat sufletul”(1981), 
aparută la Editura „Junimea” din Iaşi.Traduce antologia de 
versuri ”Naşterea cuvantului”. Apare în antologia „Poeţi 
olteni” (1944-1980) cu o prefată de Marin Sorescu la 
Editura „Scrisul Românesc”din Craiova. În anul 1985 apare 
volumul de versuri „Vasul de brumă” la Editura „Cartea 
Românească”. Tot în acelaşi an la Editura din Skopje i se 
publică volumul „Strigătul memoriei”. În 1986 publică 
volumul „Eternitatea clipei”. Are două întrevederi la Paris 
cu Emil Cioran spre a definitiva apariţia cărţii acestuia 
„Eseuri” - la Editura „Cartea Românească”, prefaţeaza 
romanul „Curcubeul” de Boris Visinski la editura „Univers” 
colecţia Globus. În 1990 apar note bibliografice la romanul 
„Dumnezeu s-a născut în exil” de Vintilă Horia. Traduce 
piesa de teatru „Robespierre”a lui George Astaloş la Editura 
„Hermes”.
           La Editura „La Centona” din Palermo îi apare volumul 
de versuri „Provo di solitudine”(„Proba de singuratate”)cu 
o prefaţă de Lucio Zinna.
Este preşedintele Academiei Internaţionale ”Mihai 
Eminescu” fondată printre alţii de George Astaloş, Mimmo 
Morina, Eugenio de Andrade, laureaţi ai Premiului Nobel. 
În 1995 publică volumul „Retorica oglinzii” la Editura 
Didactică şi Pedagogică în colecţia ”Akademos”. Tot în 
acelaşi an îi apare romanul „Ademenirea”. Participă la un 
recital poetic „Voci contemporane ale poeziei româneşti”la 
Centrul Cultural „Nicolas Salmeon”din Madrid. Este inclus 
în Antologia de poezie română contemporană „Etic şi 
Estetic” întocmită de George Astaloş. Publică eseul „George 
Bacovia sau monologul pe mai multe voci” la Institutul 
European din Iaşi. In 1997 publică volumul de versuri 
„Gradina din pustiu” pentru care primeşte Premiul Filialei 
Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. I se conferă 
Premiul Societaţii ”Dante Aligheri” şi este membru în 
consiliu editor al revistei plurilingve de literatură 
„Cosmopolis”. În anul 1998 este inclus în „Panorama 
poeziei româneşti de astazi” aparută la Stocholm, tradusă 
de Ion Miloş. Totodată publică „Cioran sau mântuirea prin 
negare”-eseu şi „Veac de crivăţ”.
           Adresându-se, ca şi muzica, direct afectului, poezia este 
tributară afinităţilor cititorului cu natura expresiei.Văzută 
astfel, poezia lui Ion Deaconescu se dovedeşte a fi veritabil 
nucleu de sensuri ale căror ritmuri armonizează necontenit 
imaginile ce instruiesc despre esenţial. Nu întâmplător 
poetul este unul din subtilii noştri mentori de retorică. 
Moştenitor al unei strălucite tradiţii lirice care, în liniile ei 
de forţă, îşi are rădăcinile în creaţia ultimului mare romantic, 
Deaconescu îşi structurează segmentele poetice pe forme 
retorice specifice genului, aspirând materia necesară 
eşafodării ansamblului din interiorul unei condiţii precise. 
Tehnic vorbind, poetul face o rocadă idialectală, 
transformând evocarea temperată a trecutului într-un 
prezent emoţional al reprezentării. El creionează evocării 
sau invocării un desen emoţional de intensă încărcătură 

Poetul Ion Deaconescu sau „Gramatica întâmplării”
sugestivă în care filigranul senzitiv pare cizelat de penelul 
lui Botticelli. Sub acest nobil semn,poezia „Cuvânt” este o 
adevarată artă poetică a autorului.Cităm câteva versuri: 
”Caut cuvântul frumos/Ca un copac la marginea lanului în 
pârg/Un cuvânt pictat/Pe spuma albă a mării/Un cuvânt 
tranşant/Care să taie/Ca spada de Toledo/În carnea crudă a 
îndoielii/Un cuvânt ca o grenadă/Care să împăştie molozul 
desuetelor verbe/Pentru ca aerul să devină mai respirabil/
Caut cuvântul”.Verbul la Ion Deaconescu este discret, 
aproape insesizabil ca acţiunea pe care acesta o 
transportă,energia lui disimulându-se sub catifeaua formelor 
gramaticale ce îl propulsează  spre exterior.Poetul încearcă 
şi reuşeşte sa-şi smulgă personajele din mirajul iniţial al 
forţei lor interioare,de atracţie  şi să le dea o indetitate 
materială şi în acelaşi timp,hieratică,pentru a le plasa intr-
un spaţiu de miracol permanent: ”A sosit vremea,spun 
semnele tâşnite din zale/Şi din săbii subţiate de 
singurătate...”.
Faptul că Ion Deaconescu îşi intitulează unul dintre 
volumele sale „Gramatica întamplării” nu este 
„întâmplator”. Sincroniste, normative, dogmatice, cognitive, 
aproape toate procedeele pe care ni le pune la dispoziţie 
devin, sub peniţa lui Ion Deaconescu, modele substitutive 
ale funcţiilor gândirii poetice. Ceea ce îl fascinează pe 
creatorul de combinaţii substitutive (combinaţii în care 
vorbirea paralelă excelează  şi pe care noi o stapânim 
temeinic) este faptul că Ion Deaconescu transformă relaţiile 
logice dintre diferitele unităţi lingvistice, în articulaţii 
antagoniste de sens. Procedeul este dacă nu unic cel puţin 
foarte rar întalnit în poezia noastră. Dacă însă ţinem cont de 
faptul că Ion Deaconescu este dublat de un subtil ligvist şi 
de un bun cunoscător al limbii franceze, demersul evocat nu 
surprinde decât prin ingeniozitatea substituirilor de sens 
propuseprin forţa acestora de sugestie şi prin paradoxala lor 
ambiguitate. Riguros structurată, creaţia poetică a lui Ion 
Deaconescu nu se pierde în înlănţuire de imagini descriptive 
şi nu se ancorează în intimismul fără strălucire la care foarte 
mulţi poeţi fac, din păcate, apel. Dacă ar fi să căutăm o 
filiaţie contemporană apropiată de universul emoţional al 
lui Deaconescu ne-am opri la Augustin Doinaş - un 
reprezentant al poeziei europene. E suficient să-i cităm 
„Psalmii” pentru a ne mândri că suntem contemporani cu 
Doinaş. Poezia nu conturează o plajă de certitudini, ea nu 
poate fi explorată cu instrumentele proprii negaţiei 
categorice. Atmosfera creată în jurul unor poezii este una de 
blândeţe, bunătate şi dulceaţă, luate la un loc, ca un voal 
transparent. Numai un poet poate să dezvaluie această 
particularitate: „ Nu sunt vinovat că sângele/Nu poate să 
strige/Ci doar să îmblânzească...”. Însă în spatele acestui 
sentiment apare varietatea şi un fel de încordare, nu un 
sentimentalism dulceag. Poetul ştie să povestească, aşa cum 
numai poezia o cere, fără să cadă în discursivitate ci 
conducând către un punct de la care intregul text atinge o 
limpezime deplină.un sentiment de uşoară ironie poate să 
urmeze unei asemenea ziceri: „Dacă vicleanul Ulyse/A 
învins şi i-a tras pe toţi pe sfoară/Spre a ajunge în Itaca/
Acolo-i veni şi lui rândul să fie înşelat/De Penelopa”. 
Peregrinarea formează frecventul motiv al acestor versuri. 
Allen Ginsbery nota vorbind despre versurile lui 
Deaconescu că au o incontestabilă valoare, izvorâte dintr-o 
tensiune internă gravă, o poezie cu totul remarcabilă, 
profundă şi de o expresivitate riguroasă şi semnificativă. 
„Sunt convins că I.Deaconescu este unul din valoroşii 
mesageri ai poeziei şi deşi mă plâng mereu că nu am timp, 
voi găsi prilejul să-l prezint şi cititorilor americani.”
          „Gramatica întâmplării” reprezintă o provocare a 
gustului pentru estetic într-o lume care ameninţă sa-şi piardă 
dintr-o dată vocaţia şi interesul faţă de dulcea gratuitate a 
artei. Pentru I. Deaconescu poeticul pare să reprezinte o 
instanţă modelatoare a omenescului, surprins în limita unor 
presiuni extreme: presiunea derizoriului, a coroziunii 
morale, a nimicului. Această carte redă aventura spiritului 
de a reface fiinţa îndelung fisurată. Există în toate poemele 
acestui volum un efort vizibil de „restructurare”, de refacere 
a contururilor unei realităţi primordial pierdute. Poezia 
devine o „arheologie” a limbajului prin care fiinţa tinde să-
şi restabilească hotarele dintru începuturi. Poemul este o 
invitaţie la tămăduirea eului, asumându-şi aşadar o funcţie 
terapeuta prin convocarea adevărului. Amintim în acest sens 
poezia „Interviu” dedicată lui Emil Cioran, avand motto-ul: 
„Cine eşti?/Sunt un străin/Pentru poliţie,pentru 
Dumnezeu,pentru mine însumi”:
             „ -Cine eşti?
               -Un străin.
               -Ai copii?
               -Milioane de cuvinte de radăcini,de aripi,de 
ştreanguri.

               -În ce crezi?
               -În zădărnicie.
               -Ai prieteni?
               -Spaima.
               -Ce iubeşti mai mult?
               -Cuvintele nerostite.
               -Unde ai vrea să călătoreşti?
               -În pustiul clipei.
               -Ai duşmani?
               -Propria-mi inimă.
               -Ai urât vreodată?
               -Atunci când mi-am înscris naşterea într-un 
registru.
               -Ţi-ar plăcea să devii călugăr?
               -Da,dacă cel mai mare peste schit ar fi chiar 
Dumnezeu.
               -La ce lucrezi în prezent?
               -Fac litere înlăcrimate în ţărână.
               -Cum să terminăm acest interviu?
               -Tacând.”

               Prin urmare poetul este discursiv liric şi 
ceremonios,cultivându-şi neliniştele cu discreţie într-un 
dialog curat. Într-o lume a atâtor incertitudini cu polii 
inversaţi,după ce mărturiseşte fară înconjur: „Aş vrea să mă 
adăpostesc în beznă/de frigul ideilor ce riscă să raspundă”, 
sensibilul liric interoghează sfinxul şi nu invers: „Ce trebuie 
să faci pentru a dobândi/sărutul vremii fară de timp dincolo 
de pustiu/în nemărginirea iubirii?”.
               Ion Deaconescu scrie o poezie adresată omului şi creată 
pentru om. Omul este un „individ complex sub aspect 
psihologic” după cum afirma Francesco Paulo Catanzaro, 
acela care apare din versurile poetului. Poezia lui 
Deaconescu se întrupează într-un deliberat regres 
sentimental-ideologic.          Trei sunt filoanele gândirii 
autorului, în aparenţă metafizică, în realitate, bine construită 
pe raporturile reale dintre oameni şi liniştea vocilor 
trecutului, dar şi ale unei posibile întămplări viitoare. 
Tocmai asupra căutării pasionate a cuvântului („cuvintele 
sunt ghirlande/căzute în fântânile otrăvite”) se apleacă din 
nou existenţa poetului. Alături de celelalte cărţi ale sale: 
„Aparat de fotografiat sufletul”, „Strigătul memoriei”, 
„Vasul cu brumă-in limba macedoneană, „Masca pentru 
voce-în sârbo-croată, „Stea de veghe” constituie un popas 
fericit în evoluţia lirică a lui Ion Deaconescu şi totodată,  un 
mesaj al poeziei româneşti contemporane către poezia lumii 
de azi. Aceste volume impresionează prin forţa de expresie. 
Calitatea precumpănitoare a poeziei este limpezimea 
rostirii: metaforele nu se aglomerează într-o împotrivire 
înghesuită,ci se inaripează în suite de zbor bine meşteşugărit. 
Poezia lui Deaconescu e ferită de trucuri uşuratice şi 
ocoleşte cu dezinvoltură obscurităţile, ea devenind un 
vehicol modern şi privilegiat al României. Operă riguros 
construită, creaţia poetică a „menestrelului român” - asa 
cum a fost numit de George Astaloş -  nu se pierde în 
desfăşurări descriptive ale imaginilor. Alexandru Pintescu 
(vezi „Labirintul oglinzii” în Poesis Nr 3-4,1997) vorbind 
despre Deaconescu îl numea „spirit turmentat de real” 
identificând în poezia sa o poezie a subtextului dar şi 
interferenţele varii: între aparenţa şi realitatea vieţii, între 
imaginea reflectată în oglindă (simbol al aparenţei) şi în 
conştiinţa (simbol al recurenţei). Eul poetic la Deaconescu 
caută în dialogul cu oglinda reflexia eului interior aflat în 
contradicţie cu eul poetic.
               În „Retorica oglinzii” autorul este un romantic 
cultivat care se dedublează între autor şi protagonist. 
Discursiva şi fară oprelişti în curgerea ei, poezia uzeaza de 
notaţia cu valoare simbolică. Încheiem aceste fulgurante 
consideraţii salutând cu entuziasm intrarea lui I.Deaconescu 
în circuitul „Poeţilor români contemporani” şi avem 
convingerea că poetul de pe valea Amaradiei se înscrie în 
circuitul valorilor cu obârşie în această zonă al cărei 
reprezentant de seamă este Alexandru Macedonski.

ADELA NIŞULESCU 
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          Situată în partea dreaptă a înaintării Gilortului spre 
Jiu, localitatea Aninoasa datează documentar din 
neoliticul timpuriu. Aici au fost găsite, în perioada 
interbelică a secolului trecut, peste o sută de monede 
dacice, numite “Comoara de la Aninoasa” de 
Constantin Giurescu în “Istoria Românilor” volumul 
I. La 30 mai în anul 2010 ( 1610-1718 ) se împlinesc 
400 de ani ( patru secole ) de la prima atestare 
documentară ( scrisă ), când Vlad Bibescu cumpără un 
loc în lunca Aninoasei “de la popa Dragotă  cu 300 
asprigata, un loc în lunca Deşului (nn. Vladimir) şi un 
loc în lunca Bibeştilor” ( Cat. DIR, pag. 359. Arh. Naţ. 
Craiova, Al Ştefulescu “Documentele slavo-romane” 
pag. 37-38), dar localitatea Aninoasa a cunoscut toate 
vâltorile istoriei, cu puternice implicaţii sociale şi 
culturale pe plan naţional.  
          Cronicile  notează trecerea prin Aninoasa a unor 
mari personalităţi naţionale, istorice, culturale şi 
patriotice: Constantin Brâncoveanu (1708), Tudor 
Vladimirescu (1821), Mihai Eminescu (1878), Mircea 
Eliade (1935), Tudor Arghezi (1938) etc.
          Dintre evenimentele culturale din trecutul 
localităţii Aninoasa, menţionăm fiinţarea cercului 
cultural zonal “Grovăsirea ţăranilor” , la cumpăna 
dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea şi editarea şi 
chiar publicarea monografiilor săteşti, între care 
biografia comunei Aninoasa “ de învăţătorul ILIE 
ISCRULESCU, editura “Ramuri” Craiova, 1935.
          Căminul cultural “Bibescu Vodă”,cu sediul în 
Aninoasa rezolvă activităţi pe o rază de 50 de km între 
Ţânţăreni şi Jupâneşti, pe Valea Gilortului de jos, 
cuprinzînd între altele Corul acestor sate pe patru voci, 
condus de prof. ILIE DULCU, echipa de teatru sătesc 
care a colindat Ardealul după Marea Unire pentru 
consolidarea spirituală a acestui măreţ act patriotic, 
vestitele hore duminicale de la Hanul vechi din lunca 
Aninoasei, care au inspirat mai mulţi poeţi şi pictori. 
Tradiţia ne spune că aceste vechi şi fermecătoare 
dansuri au fost admirate de Tudor Vladimirescu până 
în 1821 şi de Mihai Eminescu în 1838, la ele 
participând locuitorii Văii Gilortului de jos şi chiar din 
alte părţi.
          În anul 1934 în Aninoasa a avut loc Marea 
Manifestare populară a întregii Văi a Gilortului de jos 
la care au venit “sute de săteni şi sătence din toate 
satele vecine, corul de 14 preoţi, muzica militară a 
regimului 18 Infanterie Gorj” a Asociaţiei patriotice 
zonale a Ligii Antirevizioniste Române, cu 
personalităţi din Capitala Craiova, Tg-Jiu etc.
          Culmea vieţii spirituale din Aninoasa Gorjului a fost 
atinsă între anii 1935-1940 de o mişcare culturală nu 
numai de interes local sau zonal, ci şi naţional, dacă 
nu internaţional. În această perioadă s-a constituit un 
organ colector şi propagator al tuturor curentelor 
filozofice idealiste care au vehiculat în ţara noastră şi 
în întreaga lume de la începuturile existenţei omeneşti. 
Probabil că acest lucru a determinat Biblioteca 
Naţională din Chişinău să-şi depoziteze cărţile la 
Căminul cultural “Bibescu Vodă” din Aninoasa în 
vremea contopirii ruseşti. Ele au fost arse din păcate, 
printr-un act criminal de comuniştii locali, după 
preluarea puterii în 1946.
          Localnicii încă îşi mai amintesc de marele foc (“cât 
casa”/ din curtea căminului cultural şi de cei care au 
îndrăznit “să fure câte o carte”, profitând de neatenţia 
incendiatorilor.
          Denumirea mişcării culturale aninosene a fost 
inspirată de către primul iniţiator (Grofet Zeu) al 
omenirii RAM, care a plecat de pe plaiurile tracice şi 
a fundamentat istoria, religia şi cultura Indiei cu patru 
mii de ani înaintea lui Iisus Hristos.
          Cu mult înaintea lui Budha sau alţi profeţi arieni, 
RAM, n-a fost considerat doar un Iniţiatic ci şi: 
Domnul luminii, Focul viu al altarului, Simbol şi 
călăuzitor  al Focului ceresc, Centrul Dumnezeului, 
invizibil şi Viu pe pământ.
          Bazele acestei mişcări au fost puse de câţiva oameni 

Relaţia culturală dintre tradiţie şi actualitate, cu implicaţii naţionale, în Aninoasa Gorjului
cu dragoste de cultură din sat şi din mai multe oraşe 
ale ţării. Localnicilor George şi Ilie Dulcu, profesori, 
li s-a alăturat şi omul de cultură Ion I. Bobină, care a 
decedat la vârsta de 87 ani în anul 1997.
          Din alte oraşe ale ţării au activat profesorii: 
Nistor Santa, Gonait Muşoni, Gheorghe Băleanu, 
Ştefan Bezdechi, Romulus Opreanu, Emil Balega, 
Mihai Dragomirescu, Ion Marinca, Gheorghe Dihoiu 
etc.
          Prietenia profesorului, George Dulcu, pe când 
preda matematica şi fizica la Universitatea din Cluj cu 
marele savant Mircea Eliade, este probabil motivul 
pentru care acesta s-a deplasat la Aninoasa în anul 
1935, ceea ce a făcut şi Tudor Arghezi peste trei ani 
(1938).
          Membrii temerarei mişcări culturale şi-au propus să 
refacă sinteza religiilor lumii, acestea fiind privite sub 
forma dragostei şi înţelegerii faţă de om, având în 
atenţie cultivarea sufletului omenesc în vederea 
integrării lui în viaţa veşnică, după trecerea hotarului 
acestei lumii. S-a pus accent pe principiile educării 
voinţei, a autocontrolului fizic şi psihic, cultivării 
rugăciunii şi smereniei.
          Şi-au programat să traducă filozofiile şi doctrinele 
religioase ale întregii omeniri, prin publicarea vieţii 
lui Budha, urmaşul între ale Iniţieri (profet, zeu) lui 
Ram.
         Cărţile şi traducerile marilor opere editate în 

Aninoasa au fost tipărite la Tipografia “Dacia 
Romană” din Sibiu, la Tipografia Carol I din Craiova, 
la Tipografia lui Miloşescu din Tg-Jiu etc.
          Nu numai librăriile din România au fost 
aprovizionate cu cărţi editate la Aninoasa Gorjului, ci 
şi cele din Basarabia, Bucovina, Herţa şi Ardealul de 
Nord.  
        Mişcarea culturală din Aninoasa Gorjului a tradus 
importante lucrări psihologice, psihanalitice, 
filozofice, sociologice, religioase psihanalitice, 
esoterice şi de magie, precum şi din alte discipline ale 
ştiinţelor oculte din antichitatea indiană, chineză, 
arabă, japoneză, greacă şi latină; din operele renaşterii 
franceze, italiane, engleze, germane, ruse şi româneşti, 
precum şi din operele culturii moderne şi 
contemporane.
          Dintre lucrările originale ale editorilor aninoseni, 
amintim pe cea a profesorului George Dulcu 
“Criterium de sinteză spirituală”,  iar dintre operele 
fundamentale ale culturii române menţionăm doar 
“Datoria vieţii noastre” de Vasile Pârvan şi volumul 
“Opere” al umanistului nostru renanscentist Nicolae 
Olahus.
          Multe opere ale culturicilor aninoseni au folosit 
cercetări psihologive, filozofice, religioase, esoterice 
şi muzicale, iar unele idei şi sisteme au fost preluate 
de medicina şi pedagogia zilelor noastre, mai ales prin 
folosirea autoeducaţiei, sugestiei şi autosugestiei, ca 
metode educative şi de terapeutică alternativă.
          Preocupările esoterice ale mişcării culturale din 
Gorj, între care sugestia mintală de la distanţă, au fost 
interpretate în vremea respectivă drept “Cercul spiritist 
din Aninoasa”.
          Dintre cărţile publicate de miţcarea culturală 
interbelică aninoseană redăm câteva titluri:
- Satindra Chakpaborti: “Educaţia fizică 
hindusă” (pentru sănătate, longevitate şi viaţă 

intelectuală)
- Tao Te King: “Cărarea şi virtutea”
- Yram: “Doctorul sufletelor”
- Yositomo Taski : “Puterea calmului şi 
spiritului de organizare”
- Roberto Assagioli: “Psihanaliză şi 
psihosinteză” (educaţiei voinţei)
- Alice A Baley: “Conştiinţa atomului” 
                         “De la intelect la intuiţie”
                         “Sufletul şi mecanismul”
- Arthur E. Pawel: “Dublul eteric”
- Mahatma Gandi: “Educaţia fizică hindusă”
(Istoria vieţii sale, povestită de el însuşi)
- Platon: “Fedr”
- Thomas Morus: “Utopia”
- M. Heidel: “Enigma vieţii şi a morţii”
                   “Unde sânt morţii?”
                   “Vederea spirituală şi luminile spirituale”
                   “Somn, vise, hipnotism, mediunitate, 
nebunie”
- Joulie de Morant: “Viaţa şi preceptele lui 
Confucius”
- Henry Th. Hamblin: “Puterea gândirii şi 
arta trăirii”
- Romain Rolland: “Viaţa lui Vivekanaudo”
- Sir Eduard şi Bulwe Lytton: “Zenoni”
- Walter Scott: “Eliot” şi “Istoria Atlantidei”
          Nominalizările au fost întocmite în baza cărţilor 
încă existente în bibliotecile personale membrilor 
fondatori locali şi a altor culturnici.
          Toate operele publicate de mişcarea culturală 
gorjenească rurală cu o adresabilitate largă în rândul 
cetăţenilor patriei noastre, în special a tineretului, 
dornic de cunoaştere aprofundată şi de formare sau de 
consolidare spirituală în profunzime, după cum vom 
constata din câteva extrase din scrisorile sosite pe 
numele societăţii în timpul funcţionării şi după 
încetarea activităţii acesteia, din cauza războiului şi a 
interzicerii ei de către regimul comunist, fondat pe 
ideologia materialistă.
          În august 1939 revista “Raza literară” din 
Bucureşti nota: “În Aninoasa – Gorj fiinţează editura 
Ram”, sub conducerea unor iubitori de frumos şi 
izbândă din localitate. Ideea a fost dată de socialistul 
Panait Musoiu şi de criticul literar Mihail 
Dragomirescu – lucrarea lui Tao Te King a vazut 
lumina tiparului şi interzisă de Siguranţa Statului în 
1938, iar “Utopia”  lui Thomas Morus a fost retrasă 
din tipografie, fiind socotită lucrare subvensivă”. 
         La 4 august 1939, ziarul “Progresul” din Bucureşti 
face recenzia cărţilor “Criterium de sinteză spirituală”, 
lucrare originală a profesorului aninoşean George 
Dulcu, mentorul editurii, precum şi cea a doctorului 
Roberto Assagioli - “Psihanaliză şi psihosinteză” .
          Autorul celor două recenzii, nimeni altul decât 
renumitul scriitor, jurnalist şi patriot Stelian Popescu, 
îşi motivează gestul de necesitatea de a releva meritele 
unor oamenii de sacrificiu dintr-un “colţ de ţară, care 
luptă pentru promovarea culturii în masele populare”.
          El roagă editorii aninoseni printr-o scrisoare datată 
29 iunie 1939 să-i  trimită “cărţile” înrudite cu 
pregătirea sa, filozofia esoterică, dar şi alte cărţi de 
psihanaliză, sinteză, spirituală, doctrină japoneză etc.
          Printr-o altă scrisoare, din 2 august 1939 (ştampila 
4 august 1939) solicită să i se trimită volumul recent 
Gandhi şi alte cărţi recente pentru a le consacra rublici 
aparte pentru că ziarul “Progresul” apare în 18000 de 
exemplare. Am răsfoit această carte prin librării şi este 
de mare valoare, vă asigur că recenzia o voi face cu 
toată dragostea mea de român, conştient de meritele 
muncii provincialilor”.
           După căderea regimului comunist, iar cenzura 
asupra gândirii şi manifestărilor spirituale s-a declinat, 
tot mai multe personalităţi, dar şi oameni de rând, sunt 
interesaţi de miracolul fenomenului cultural interbelic 
gorjenesc. 

Prof. VIRGILIU CERCELARU
Aninoasa-Gorj
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RESTITUIRI

BENIAMIN BASSA
ÎNTRUCHIPĂRI

 „Se petrecură şi câteva minuni, numeroase, dar fără 
de nici o urmare: o femeie născuse un şarpe, alta fu 
ucisă de fulger în timp ce se împreuna cu soţul ei…”
       

Tacitus, Anale, XIV, 12

 Barca pneumatică ne duce pe râu în jos. Lin 
ne leagănă. Ca într-un vis. Lunecăm pe luciul argintat 
de razele soarelui ce scapătă spre asfinţit jenându-ne 
privirea, când ne-o ridică spre pânza de lumină 
roşiatică de la marginea orizontului.
 Suntem numai noi doi, eu şi cu Cristobalda. 
Ne-am lansat pe „fluvii” (căci odinioară râul se numea 
fluviu / flumen) la locul de unde, pe ţărm se aflase 
cândva un turn, ale cărui temelii au fost săpate de apă, 
iar turnul s-a ruinat, stânjenind plutele şi corăbiile care 
pe atunci transportau marfă. Am străbătut kilometri 
întregi pe întinderea apei şi am ajuns în dreptul unui 
deal la poalele căruia se zăresc ruinele unui zid şi ale 
unui castel.
 Cristobalda, lovind ritmic valul apei cu palma, 
cânta o melodie, în timp ce eu îndreptam barca mai 
către ţărm, ferind-o de vârtejul şi învolburarea din 
partea opusă. Abia când a încetat să mai cânte, mi-am 
dat seama că glasul ei frumos depăna povestea cu 
Lorelei. I-am spus: „Tu ai cântat în basmul cu Lorelei”. 
Iar ea mi-a răspuns: „Ştii de ce am cântat cântecul lui 
Lorelei? Pentru că acum trecem prin locuri de legendă. 
Uită-te acolo sus, la poalele dealului, în dreapta, vezi 
dărămăturile acelea? Acolo se află un castel în care 
stăpânea un baron care avea o fată şi pe care o ţinea 
închisă tot timpul în castel. O dată a trecut prin dreptul 
ferestrei de la care ea privea cum vin corăbiile şi 
plutele, un flăcău care a văzut-o şi s-a îndrăgostit de 
ea. Aflând despre aceasta, crudul său tată a prins 
corabia în care se afla flăcăul, l-a luat prizonier şi l-a 
potcovit cu potcoave de fier pentru îndrăzneala de a-i 
fi făcut cu mâna fiicei sale. Tristă poveste nu-i aşa? 
Dacă eu aş fi fost fata aceea, şi dacă tu ai fi fost flăcăul 
acela, m-aş fi aruncat în apă şi aş fi înotat  ca să vin la 
tine”.
 - Iar eu aş fi vâslit să te ajung şi să te iau cu 
mine, i-am răspuns. Apoi ne-am îmbrăţişat şi ne-am 
sărutat, lăsându-ne în voia valurilor care ne legănau, 
până când am eşuat într-un banc de nisip. S-a înnoptat 
şi am adormit acolo, ocrotiţi de tufele de răchită. Ne-
am făcut un cort improvizat din crengi legate la vârf, 
pe care le-am acoperit cu veşmintele noastre, apoi am 
adormit frânţi.
 Când ne-am trezit a doua zi dimineaţa, soarele, 
ca un disc roşiatic, se ridica deasupra unei pânze de 
nori albi, subţiri, aprinzând toată zarea dinspre răsărit 
cu o nuanţă trandafirie. Cristobalda s-a dezbrăcat şi 
s-a întins pe nisipul deja cald ca să beneficieze de 
razele ultraviolete ale dimineţii. Trupul ei bronzat 
primea de la razele soarelui o reverberaţie de lumină 
arămie asemănătoare cu nuanţa lucie a unei scoici pe 
care o găsise în nisip şi cu care se juca, culcându-se în 
groapa adâncită de trupul ei splendid. Se rostogoli 
într-o parte, lăsându-şi în nisip urma staturii întregi, în 
care sânii tari lăsau două gropiţe, apoi se întoarse pe 
spate, acoperindu-şi faţa cu părul bogat, de culoarea 
şofranului.
 - Priveşte-mă – zise ea, aceste amprente… 
Am avut la un moment dat senzaţia că mă aflu într-un 
sarcofag etrusc sau că sunt o mumie îngropată în 
nisip.
 - O, nu, nu-i drept să te gândeşti la aşa ceva – 
i-am replicat eu. Dacă ai ştii cât de multe sunt 
ipostazele nisipului, atunci ai alege şi te-ai gândi la cu 
totul altceva, de pildă ai alege nemurirea, veşnicia.
 - Cu gândul tău despre ipostazele nisipului, 

murmură ea, ai zgândărit în mintea mea ideea că, 
poate, dintre toate lucrurile, ipostazele nisipului ni se 
înfăţişează cel mai mult în mod paradoxal.
 - Cu atât mai bine, avem ocazia să despărţim 
un joc al minţii, în care eu să spun un lucru într-un fel 
iar tu altfel. Uite, de pildă, plecând de la ideea ta cu 
mumia: nisipul îngroapă şi acoperă atâtea vieţi şi 
atâtea taine! Câţi beduini şi pelerini şi caravane n-au 
fost îngropate sub pustiirea vijelioasă a nisipurilor din 
deşert, fără să cadă pradă păsărilor şi fiarelor hămesite 
de foame. Un val de uitare se aşterne peste tot… Câte 
civilizaţii n-au fost îngropate în nisip şi câte 
monumente n-au fost acoperite!
 - Dar îţi voi releva un aspect paradoxal: 
Nisipurile le îngroapă şi tot el le scoate la iveală. E de 
ajuns un vânt ca să mişte dunele nisipoase, de sub care 
ies la iveală civilizaţiile şi monumentele de care 
aminteai. În acest caz, departe de a-şi sădi acţiunea 
distrugătoare, nisipul conservă de distrugere. Deci, în 
loc să fie uitare, el este memoria vremii. Căci sub nisip 
şi cadavrele rămân vii, neputrezite.
 - Nisipul este veşnicia încremenită.
 - El este şi nestatornicia, nevrednicia. Ce sunt 
oare nisipurile mişcătoare? Dar scurgerea timpului nu 
o măsoară oare clepsidra?
 - Nisipul sfarmă şi dezgroapă, el însuşi fiind 
un produs al dezagregării, spargerii şi eroziunii.
 - Şi tot el este şi liantul care întăreşte materia. 
Piatra devine nisip, nisipul devine piatră. E veşnica 
schimbare a materiei.
 - El este simbolul zădărniciei al iluziei 
pierdute. Nu ţi-ai construit niciodată un castel de 
nisip?...
 Dar n-am apucat să terminăm discuţia despre 
ipostazele nisipului, căci deodată simţii în laba 
piciorului drept, înfundată în nisip, o înţepătură 
puternică, încât am rămas ca paralizat. M-am gândit la 
vreun scorpion şi m-a cuprins frica la gândul că otrava 
inoculată îmi va pricinui moartea. Apoi m-au zguduit 
frigurile, dinţii îmi clănţăneau, trupul îmi tremura, îmi 
era frig, dar simţeam cum pojarul febrei mă învăluia. 
Am căzut în nesimţire, aiuram, aveam halucinaţii.
 Cristobalda s-a speriat, dar repede mi-a venit 
în ajutor, frecţionându-mă şi acoperindu-mă cu toate 
veşmintele pe care le aveam. Apoi m-am mai liniştit.
 De la o vreme m-am trezit slăbit, palid, cu 
fruntea îmbrobonată de sudori, şi i-am spus 
Cristobaldei: „Nu scorpionul m-a înţepat, ci şarpele 
din fundul gropii.”
- Ce groapă, care şarpe? m-a întrebat ea. Ai avut 
halucinaţii.
- În starea aceea, cuprins de friguri am simţit cum cad 
într-o groapă, şi în fundul gropii am dat cu piciorul de 
ceva moale şi lucios, iar când m-am uitat, am văzut un 
şarpe. Atunci m-a cuprins spaima şi mi-am pierdut 
cunoştinţa. Trebuie să şti că am oroare de şerpi. Când 
eram copil sufeream de spasm şi ceilalţi copii mă 
înfricoşau, speriindu-mă cu „vine şarpele”. Atunci o 
luam la fugă şi nu mă opream până când îmi strigau că 
nu-i nici un şarpe. O dată ne-am jucat de-a „coarda 
şarpelui”, iar eu, fiind în ultimul şir, am căzut şi mi-
am rupt clavicula.
O altă dată am avut un vis îngrozitor: se făcea că mă 
încolăceşte un şarpe de la gât până la picioare şi mă 
luptam să ies din strânsoare, dar deodată a intrat pe 
uşă un sacerdot în odăjdii. Atunci şarpele s-a descolăcit 
din jurul meu şi a sărit până în grinda tavanului. 
Sacerdotul a întins un cârlig şi l-a tras de acolo, iar 
şarpele a căzut jos, a plesnit şi a dispărut. Trebuie să-ţi 
mărturisesc că din acea clipă nu m-am mai speriat 
niciodată.
- Până în clipa de faţă, - zise Cristobalda. Obsesii, 
obsesii… Nu cred că, din subconştientul în care au 
zăcut atâta vreme, imaginile şi obsesiile ofidiene au 

izbucnit acum, în ambianţa aceasta, cu nisip, apă, 
trestii şi singurătate. Mi-ai spus că nu scorpionul ci 
şarpele te-a înţepat. Nu, dragul meu Luca, nu a fost 
nici unul, nici altul. Şi ca să te convingi, uite, hai cu 
mine să căutăm în groapă.
 Pentru a-mi insufla curaj, Cristobalda păşea 
înaintea mea, făcându-ne loc printre tufele de răchită. 
Apoi când am ajuns la groapă, s-a apucat să scoată 
nisipul cu mâinile, şi a tot săpat, a tot săpat, bucuroasă 
că mă poate convinge să-mi înlătur superstiţia. Dar 
deodată scoase un ţipăt care mă făcu din nou să-mi fie 
frică. „Şarpele!” strigă ea. Şi într-adevăr, în fundul 
gropii, acolo unde o şuviţă de apă începea să izvorască 
din nisip, se ivi ceva negru, în lungime de aproape o 
jumătate de metru. Era un şarpe de lemn, modelat de 
acţiunea apei şi a nisipului, făcut dintr-o rădăcină de 
salcie, învăluită ca faldurile unui stindard dac în bătaia 
vântului. Avea câteva ondulaţii adâncite de nisip, şi 
cum stătea agăţat de o rădăcină, şi cum crescuse apa 
peste el, aveai impresia că alunecă prin apă şi nisip…
 Cristobalda l-a luat, l-a spălat şi l-a curăţat de 
mâzga ruginoasă, apoi, ţinându-l cu mâinile deasupra 
capului şi jucându-se cu el prin părul său bogat, a 
început să danseze voioasă pe nisip.
 Am început să dansez şi eu în jurul ei, 
întinzând mâinile să-i iau şarpele, dar ea îl apropia de 
mine, şi când vedea că mă arunc să i-l smulg, ea îl 
înălţa şi se învârtea ca o baiaderă.
În cele din urmă am prins-o, i-am luat şarpele şi ne-
am minunat de fascinantul joc al apei şi nisipului prin 
care o bucată de rădăcină lua forma unei fiinţe. Era 
negru şi pe alocuri cu nuanţe verzui.
 Cristobalda îmi spuse: „Acum ai prins şarpele, 
nu te mai stăpâneşte el, ci tu îl stăpâneşti. Frica ţi-a 
dispărut, dar să şti că n-ai scăpat de farmecul lui; nu 
vei mai simţi oroare ci vrajă. Să-l păstrezi ca 
talisman.”
 Atunci simţii că o căldură îmi inundă trupul, o 
vrajă pătimaşă mă cuprinde. M-am apropiat de 
Cristobalda, am prins-o şi după câteva zvârcoliri prin 
nisip, ne-am rostogolit pe muşchiul mătăsos de la 
umbra unei tulpini de răchită de unde ni se părea că 
şarpele îşi ondulează mişcările în ritmul înflăcărat al 
zvârcolirilor noastre drăgăstoase.
 Eu m-am ridicat extenuat, iar Cristobalda, 
plină de voluptate, mi-a întins mâna şi m-a tras după 
ea în apă. Ne-am spălat de nisip, apoi ne-am 
împachetat lucrurile şi am plecat acasă, luând şarpele 
cu noi. L-am aşezat în vitrina bibliotecii şi apoi în 
zilele următoare am început să cercetez prin dicţionar 
şi tratate de mitologie ca să caut un nume potrivit 
pentru şarpele meu, dar n-am găsit. Deocamdată eram 
mulţumit să-i zic „întruchipare” şi mă uitam cum 
străluceşte în vitrină, cu capul lângă o farfurie 
smălţuită de Oboga, ca şi când ar vrea să bea lapte 
dintrânsa.
  -Şarpele acesta, Cristobalda, este un şarpe 
demon şi ispită. Tu l-ai găsit, tu l-ai vrăjit cu 
incantaţiile izvodite din sufletul tău. Sau, poate că şi el 
te-a vrăjit pe tine? Am încredinţarea că el mă va izbăvi 
de obsesie, de frică şi prejudecăţi. Tu mi l-ai dat şi l-ai 
învestit cu farmecul fiinţei tale şi din clipa în care mi 
l-ai dat, în loc ca sângele să-mi îngheţe în vine, aşa 
cum se întâmpla totdeauna când întâlneam sau mi se 
vorbea de şarpe, am simţit un clocot al sângelui, o 
aprindere a simţurilor şi o iluminare a minţii, încât mi 
s-a părut la un moment dat că mi se deschide înainte o 
viaţă nouă, necunoscută, ca şi când s-ar fi rupt peceţile 
de pe o taină ascunsă, care abia acum mi se deschide. 
Dar, ca să intru în această viaţă, ca să mă despart de 
propriul sine, este necesar să-i atribui şarpelui un 
nume.
  - Te-ai frământat şi nopţi întregi ai cugetat să-i 
cauţi un nume, dar şarpele e şarpe, nu are nume ci 
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Între condeierii gorjeni, BENIAMIN BASSA este un cărturar de larg orizont 
spiritual, consecvent, până în ultimii ani ai vieţii, într-o modestie vecină cu 
anonimatul, însă ce obligă la recunoaştere.

S-a născut în 1926, în localitatea Tâmpa-Simeria. Îşi face stu diile liceale la 
Orăştie şi Deva, după care urmează Facultăţile de Teologie (Sibiu) şi Istorie 
(Cluj). Între 1954 şi 1962 a prestat muzeografia la Muzeul de istorie din Deva, 
ani de rodnică cercetare arheologică, având onoarea să lucreze cu iluştrii 
cercetători C.Daicoviciu şi C.Nicolăescu-Plopşor. După 1962 funcţionează ca 
profesor de istorie, latină, psihologie la unele licee din Deva şi Simeria. Pensionat 
în 1986, Beniamin Bassa este autorul a zeci de studii de cercetare în varii 
domenii, peste 80, multe din ele publicate în presa de specialitate regională şi 
centrală. Sunt studii de arheologie, medievistică, folcloristică, stilistică, 
lingvistică, teologie, sociologie, ilustrând complex itatea unui spirit iscoditor şi 
pasionant. Spre exemplu, din cele 16 studii de interes istoric menţionăm: ,,Cetatea 
Deva” (Ed.Merid iane, Bucureşti, 1965, în colaborare cu Oct.Floca), ,,Breslele 
meşteşugăreşti din Haţeg” (în “Studii şi cercetări de istorie”, vol.VII, Buc., 
1965), ,,O aşezare de la sfârşitul epocii bronzu lui” (în “SARGETIA “,V.1968), 
,,Depozitul de obiecte de bronz de la  Rapolt” (SARGETIA, Acta Musei Devensis, 
V.1968) ş.a.

Cercetător pasionat în dacologie şi medievistică, B.Bassa şi-a încercat 
condeiul şi în beletristică, fiind autorul a două conden sate romane. Primul, 
,,CRONICA PICTATĂ DIN ZARAND” (1987, mss) denotă un bun cunoscător 
al factologiei istorice transilvănene, chiar un cercetător de cazuistică socio-
rurală. Autorul (care publicase în 1966 studiul “Contribuţii la cunoaşterea 
situaţiei şi a frământărilor ţărăneşti din comitatul Hunedoarei în preajma 
răscoalei ţăranilor din anul 1784, de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi 
Crişan", SARGEŢIA, IV) evocă întâmplări memorabile din timpul stăpânirii 
austriece în Apuseni. Acţiunea ,,Cronicii pictate...” se petrece în câteva localităţi 
de pe Valea Mureşului, în Ţinutul Zarandului, la poalele Apusenilor, antrenând 
personaje identifi cabile (,,Măreasa” - o moştenitoare a ordinului nobiliar - şi 
Nopcea,  baronul de Zam, castelan autoritar şi latifundiar notoriu). Povestirea 
surprinde condiţiile precare în care trăiau ţăranii pe moşiile grofilor şi nemeşilor 
ardeleni, precum şi revolta teribi lă - controlată de documente - a moţilor 
împotriva stăpânirii imperiale, în acea Transilvanie înrobită coroanei austriece, 
şi abuzurile săvârşite de o administraţie intolerantă. Sunt de remarcat cu uşurinţă 
atât tendinţa de a construi ficţional pe o canava istorică de evenimente, cât şi 
culoarea locală a textului, lexicul specific unei epoci, stilul realist şi, în general, 
imaginea mai amplă de evocare istorică.

Al doilea roman, ,,COBORÂREA DIN RAMĂ” (1985, mss., depus la 

Mănăstirea Prislop - Haţeg) este o scriere de factură mitică, chiar iniţiatică, 
dovedind o bună cunoaştere atât a concepţiei eliadice privind ,,identificarea 
transcendentului în experienţa umană” cât şi a modalităţilor prozastice postmod-
erne. ,,Coborârea din ramă” este - conform convingerii autorului - ,,o epifanie, o 
ieşire din cadru, o trecere prin proba labirintu lui”, atât la nivel ficţional-
factologic cât mai ales prin decod ificarea hermeneutică a simbolurilor şi a ceea 
ce poate sugera o icoană pe sticlă.

Deopotrivă scrierea hermeneutică şi roman-dezbatere, “Coborârea din ramă” 
propune, în cele 10 capitole, o revelaţie de tip inţiatic a mitului christic, cu 
trimiteri la Vechiul şi Noul Testament, la simbolistica teologică medievală, la 
exegetică, la estetica plastică ori cea a limbajului figurat (a Logosului arhetipal, 
preeminent eikonicului), la elemente de filosofia culturii, la esenţializări filocalice. 
“Coborârea din ramă” este “o carte despre plâns”,  zice autorul, adică un roman-
eseu despre redempţiune şi sensul mântuirii. Scrierea d-lui Bassa, densă în reflecţii 
şi mustind de revelaţii iniţiatice, nu este deloc un exerciţiu spiritual ostentativ, 
dimpotrivă, este cea mai reuşită lucrare literară a domniei-sale, ce ne aminteşte, 
în substrucţia idealităţii sale, de “Numele trandafirului” al lui Umberto Eco sau 
de romanele cu teză cultural-spirituale semnate de Vintilă Horia, autorul 
celebrului “Dumnezeu s-a născut în exil”.

Prozatorul pune în evidenţă odiseea mitului christic, de la întruparea lui în 
icoana “Fecioarei cu pruncul” până la ipostaza martirică din Ţarina Olarului, 
continuând apoi cu revelaţiile emanueliţilor prin veacuri, trecând prin 
însângeratul Ev Mediu al cruciadelor până la epifanii din contemporaneitatea 
imediată. Romanul este racordat la realităţi româneşti (vezi prigoana comunistă şi 
rezistenţa din munţi în cap. ,,A cincea coborâre din ramă” sau imaginea Mănăstirii 
Prislop-Haţeg, unde se găseşte o copie a acestei lucrări, donată de autor -, loc 
esenţial al epifaniei christice, precum şi identitatea filosofului Constantin Noica, 
cunoscut foarte bine de altfel).

Cam demonstrativ-scolastic în structurarea pe capitole, ,,Coborâr ea din ramă” 
e opera de îndelungată reflecţie a unui cărturar a cărui biografie tumultoasă şi 
plină de nobleţe o reîntâlnim în cele 3 volume de ,,MEMORIAL”, rămase şi 
acestea în manuscris.

Cercetător riguros şi prob, literat cu vocaţie modernistă, articlier de nuanţă şi 
fineţe, Beniamin Bassa rămâne, în amintirea celor ce l-am cunoscut, unul din 
intelectualii de rasă ai Gorjului de azi, care merită toată preţuirea noastră şi 
interesul generaţiilor tinere.

Având deplina convingere a valorii acestora, recomandăm editur ilor scrierile 
profesorului Beniamin Bassa, aflate în custodia familiei, reverberând o speci-
ficitate distinctă şi distinsă în climatul cultural actual.

(Z. C.)

simbol. Ai zis că el este ispită, Luca, dar el este în 
acelaşi timp şi ispită şi izbăvire. Şi să ştii că numai 
Biblia îţi va arăta această dublă înfăţişare a şarpelui şi 
ea te va lumina ca să-i dai un nume simbolic.
- Ah, ce zăpăceală în capul meu! Oare cum de nu mi-
am adus aminte că în Biblie se află dezlegarea 
multiplicării mitului?
 Am luat Biblia şi ea mi s-a deschis chiar la 
cartea lui Moise, şi am citit episodul cu Moise şi 
Aaron, când ei au arătat poporului şarpele de aramă 
care i-a izbăvit de frica şi nenorocirea şi muşcătura 
şerpilor. Şi am aflat numele şarpelui: Nehuştean, şi cu 
acest nume mi-am botezat întruchiparea.
 A venit toamna şi într-o zi frumoasă ne-am 
dus în via părinţilor mei ca să culegem struguri, căci 
Cristobalda avea o mare poftă să mănânce struguri. 
Atunci  mi-a spus că este însărcinată. Eu am cuprins-o 
în braţele mele, plin de fericire. O frunză ruginie s-a 
desprins din viţa de vie şi, plutind uşor, s-a agăţat o 
clipă în părul ei, apoi i s-a lipit de sân. 
 Când ne-am întors acasă, am zărit pe cărarea 
din vie o rădăcină înverzită, având două spirale şi o 
coadă subţiată, iar la extremitatea cealaltă se ridica  un 
gât terminat cu un nod în formă de cap de târâtoare. 
Semăna perfect cu o viperă care îşi ridică capul ca să 
atace. Altă întruchipare! Am luat-o şi pe aceasta şi am  
pus-o în vitrină lângă şarpele Nehuştean. Cristobalda 
a botezat-o vipera Echion.
 Zilele şi nopţile ne copleşeau cu vrajă şi amor. 
Când s-a apropiat vremea să nască am dus-o pe 
Cristobalda la maternitate de unde, după numai câteva 
ore, medicul care o asistase la naştere, mă anunţă 
telefonic: „Soţia dumneavoastră a născut un băiat. 
Mama este sănătoasă, copilul la fel, dar foarte agitat. 
S-ar putea să prezinte unele anomalii în dezvoltare, 
deoarece are picioruşele lungi şi subţiri. Nu trebuie să 
vă speriaţi, căci totul se va rezolva pe parcursul 
dezvoltării.”
 I-am adus acasă, dar nici eu nici Cristobalda 
nu am observat ca fătul să prezinte vreo malformaţie, 
şi ne bucurăm de copil, căci era frumos, semăna cu 

maica-sa.
 Dar de la o vreme Cristobalda se arăta tot mai 
tristă, îngrijorată şi neliniştită. Într-o zi mi-a spus: „Nu 
ştiu ce se întâmplă cu copilul şi cu mine. Când îl 
alăptez, în loc să simt voluptatea pe care o simţeam la 
început, pe zi ce trece simt în tipul alăptării înţepături 
în sfârcuri şi după fiecare supt mă simt istovită, vlaga 
îmi seacă, slăbesc.”
 De la o vreme am băgat de seamă că pruncul 
are limba ascuţită şi cu o despicătură. Atunci ne-a 
fulgerat prin gând că şarpele are limba astfel. Frica 
ne-a cuprins cu totul. Am văzut apoi cum picioarele i 
se transformă în coadă de şarpe care se zvârcoleşte în 
timpul înfăşării în scutece.
 Eu încercam să-mi ţin cumpătul, dar 
Cristobalda era înnebunită de supărare şi disperare. 
Slăbea pe zi ce trece, îşi pierdea facultăţile sufleteşti, 
uita, încurca lucrurile, era lipsită de orice afecţiune şi 
plângea tot timpul. În scurt timp se transformase încât 
abia mă mai recunoştea.
 Într-o zi i-am adus o altă întruchipare, găsită 
pe aleea din parc. Semăna cu o salamandră. Vrând să-i 
fac bucurie, i-am spus: „Întruchiparea asta eşti tu, ea 
va purta numele tău: Cristobalda-Salamandra  cu 
ochii verzi… O licărire de bucurie am zărit în ochii ei 
scăldaţi în lacrimi. Am aşezat salamandra în vitrină, 
lângă celelalte.
 După câteva zile, ca să mai uit de supărare, 
am ieşit să fac o plimbare pe aleea cu salcâmi ce duce 
la cimitir. Spre surprinderea mea, m-am împiedecat de 
o crenguţă uscată de salcâm, care mi s-a părut că are o 
formă curioasă. Am ridicat-o, am examinat-o, şi 
imaginaţia mea a găsit în această creangă o altă 
întruchipare. Era ca o şopârlă uriaşă, sprijinită în 
coadă, înălţată cu trupul pe trunchiul unui copac. 
Întruchiparea m-a dus cu gândul la dinozaur. Şi, cum 
dinozaurul reprezintă forţa malefică şi catastrofală, o 
rea presimţire mă împingea de la spate să aleg cât mai 
repede acasă, căci ceva rău avea să se întâmple.
 Când am ajuns, casa  era învăluită în pale dese 
de fum şi limbi de flăcări izbucneau pe fereastră ca 

nişte şerpi uriaşi. Am găsit-o pe Cristobalda luptându-
se cu focul şi vrând să scape. Repede am alergat să 
văd ce se întâmplase cu copilul, era fără viaţă, murise 
asfixiat. Cu o mână am apucat cadavrul copilului 
înfăşurat în plăpumioară, iar cu cealaltă am cuprins pe 
Cristobalda care leşinase şi am ieşit prin fumul gros, 
salvând-o de la moarte. Incendiul a fost localizat cu 
ajutorul pompierilor. Au ars doar lucrurile din camera 
Cristobaldei. N-am mai ispitit-o cu întrebări privitor la 
cele întâmplate, căci mi-am dat seama că, în 
zbuciumarea ei psihică, Cristobalda provocase 
incendiul involuntar şi din neglijenţă
 Întâmplarea aceasta ne-a copleşit, dar pe de 
altă parte ne-am liniştit la gândul că soarta hărăzise ca 
prin moartea copilului să scăpăm şi noi şi el de o 
nenorocire ce am fi purtat-o viaţa întreagă şi pe care, 
de altfel, cred că n-am fi putut-o suporta, căci în 
deznădejdea noastră uneori ne încerca gândul 
sinuciderii.
 Mai repede decât aş fi crezut, Cristobalda şi-a 
revenit din starea de depresiune psihică şi rând pe rând 
şi-a redobândit tonusul vital.
 Stăm în camera mea, pe canapea, noi doi şi 
suntem singuri, singuri, simţind că plutim pe valurile 
unei ape ca atunci în barca ce ne legăna pe „fluvii”. 
Privesc în ochii ei frumoşi strălucitori şi verzi, şi mă 
oglindesc cu sufletul întreg topit în lumina lor. Apoi 
mă uit la întruchipările din vitrină. Se uită şi ea. Îi 
spun : „Dacă nu te-aş fi întruchipat în salamandră, 
ardeai şi tu în foc, tu ai scăpat neatinsă de flăcări, 
Cristobalda-Salamandra-cu ochii verzi.”
Tot mai crezi în întruchipări şi în vraja lor? m-a 
întrebat ea.

Cred.
Crezi în Nehuştean?
Cred în Nehuştean!
În cele două ipostaze ale lui: de ispită şi de 

izbăvire?
Eu vedeam în el doar demon şi ispită.
Să facem ca de acum încolo el să ne fie izbăvitor 

şi păzitor al casei.
Iar salamandra cu ochii verzi să menţină neatins 

focul dragostei noastre.
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          Rare, foarte rare au fost în întreaga istorie modern 
personalităţile care să fi avut o viaţă atât de idealist, de 
nobilă, de pasională, de furtunoasă ca Giuseppe 
Garibaldi. Biografia sa, deosebit de spectaculoasă, este 
cea a unui patriot înflacărat, dar şi a unui aventurier 
exaltat.
          Tipul ideal al eroului popular, faima sa, depăşind cu 
mult graniţele Italiei, a atins dimensiuni de mit. A luptat 
în nenumărate bătălii, şi în Italia, şi în Franţa, şi în 
America de Sud. De multe ori a fost şi rănit grav, şi 
arestat de guvernul propriei sale patrii, şi prizioner, şi 
exilat; a şi evadat din închisori, în care a fost şi torturat. 
A fost şi ofiţer în armata beyului din tunis, şi comandantul 
flotei statului Uruguay, şi general al guvernului Milano, 
apoi al celui din Roma. A fost ales de către patru 
departamente din Franţa  – ţară pe care o apărase de 
invazia trupelor germane  – ca deputat în Adunarea 
naţională; în trei rânduri fusese şi marinar, şi infirmier 
voluntar la Marsilia în timpul unei epidemii de ciumă; a 
fost şi muncitor într-o fabrică din New York, şi învăţător 
într-o şcoală din Brazilia; apoi într-o altă şcoală, de astă 
dată din Turcia. La vârsta de 25 de ani era căpitan de 
cursă lungă, navingând nu numai în Marea Neagră, în 
Mediterana sau în apele Atlanticului, ci şi de-a lungul 
Oceanului Pacific, ajungând până în Peru şi Panama, 
după ce înainte trecuse prin China, prin Filipine, prin 
Australia…
          A fost, fără îndoială, marele aventurier al secolului, 
– dar nu de dragul aventurii în sine. Animat 
de un curaj nemaiîntâlnit şi de o 
extraordinară sete de acţiune, Garibaldi 
avea în toate acţiunile sale temerare o ţintă 
clară, întotdeauna un ţel foarte definit: 
libertatea şi unitatea politică a Italiei; dar, în 
aceaşi măsură, şi frecventa dorinţă de a veni 
în ajutorul tuturor celor oprimaţi, din orice 
ţară. Îl caracteriza în cel mai înalt grad un 
patriotism şi un nemărginit spirit de 
sacrificiu. Copil fiind, la vârsta de numai 8 
ani, salvase o femeie de la înec, – şi, mai 
târziu, excelentul înotător va mai salva de la 
înec peste 30 de vieţi omeneşti!
          Intinerarul vieţii sale însumează asemenea 
etape, definite în principal de generozitate, 
patriotism şi temeritate. Întâlnirea cu marele 
patriot revoluţionar Mazzini (Garibaldi avea 
26 de ani) i-a determinat cursul întregii 
vieţi, pe care jură să şi-o pună în slujba 
marelui ideal de libertate şi unificare a 
Italiei. Mazzini îi încredinţează misiunea de 
a pregăti la Genova o insurecţie contra 
monarhiei piemonteze. Operaţia eşuează, 
Garibaldi este condamnat la moarte, se salvează fugind 
în Franţa, apoi în Tunis, apoi în Brazilia, unde întâlneşte 
mulţi compatrioţi, italieni republicani şi ei, pe care îi 
organizează într-o legiune, comandată de el. Conduce 
lupta pentru libertate a provinciei Rio contra guvernului 
central brazilian; e rănit, e făcut prizioner, e torturat, 
evadează continuă să lupte, capturează câteva corăbii 
braziliene, – apoi fuge în Uruguay, ţară care luptă contra 
Argentinei, unde comandă trupele ce apărau capitala 
Montevideo.
          Când Mazzini îl cheamă în Italia, după 12 ani de exil, 
Garibaldi se îmbarcă împreună cu legiunea sa de 63 de 

Garibaldi, general şi scriitor…
patrioţi italieni; debarcă la Nisa, unde îl aşteaptă o 
primire triumfală. De acum înainte epopeea garibaldiană 
de un imens răsunet în toată lumea continuă, în toată 
măreţia ei, pe pământul Italiei.
          Este numit general al armatei piemonteze şi comandant 
al corpului de vânători de munte format din 3.000 de 
voluntari, corp care l-a organizat el. După o serie de lupte 
victorioase asupra austriecilor, eliberează Lombardia. 
Este ales deputat în Parlamentul din Genova, dar preferă 
să organizeze o legiune de voluntari pentru a ajuta 
guvernul provizoriu din Roma. Este numit general – 
comandant al trupelor Republicii Romane, repurtează 
câteva victorii asupra armatelor franceze şi napoletane. 
După alte peripeţii – de astă dată, în calitate de căpitan 
de cursă lungă navigând în Atlantic şi Pacific – se retrage 
în mica insulă, Caprera pe care şi-o cumpărase, 
ocupându-se cu agricultură. Dar, după doi ani reintră în 
activitatea militară. În nord, obţine răsunătoare viictorii 
contra ocupanţiilor austrieci; apoi, în fruntea celor o mie 
de voluntanţi ai săi (printre care istoricul Şt. Delureanu, 
cercetând arhivele italiene, a identificat şi numele a cel 
puţin o sută de voluntari români), debarcă printr-o 
acţiune fulgerătoare în nordul Siciliei. În mai puţin de 
cinci luni eliberează de trupele franceze oraşele Palermo, 
Messina, Reggio, Cosenza, Salerno, Napoli; toată Sicilia 
şi întreg sudul Italiei.
          Marele său vis rămâne eliberarea Romei de armatele 
franceze; dar în bătălia din regiunea calabreză, 
Aspromonte, este rănit grav, apoi arestat şi închis, din 
ordinal guvernului piemontez. După doi ani de suferinţe 
grele – şi fizice, din cauza rănilor şi în torace şi în picior, 
şi mai ales suferinţe morale, – face o călătorie de două 
luni la Londra şi în alte oraşe mari, primit fiind peste tot 
în triumf. Apoi, din nou conduce o expedinţie militară 
spre a elibera Roma, dar voluntarii săi trebuie să se 
retragă cu pierderi grele; Garibaldi este arestat din 
ordinal regelui, este eliberat, se retrage în insula sa timp 
de trei ani, ocupându-se de agricultură, – până în 1870, 
când Franţa este umilită de Prusia după dezastruasa 
înfrângere de la Sedan. Generosul Garibaldi îi vine în 
ajutor, organizează armata franceză din regiunea 
Vosgilor, recucereşte şi apără Dijonul – şi în tot cursul 

războiului franco-prusian este singurul general francez 
c a r e  n - a  f o s t  î n v i n s  d e  i n a m i c !
          Cu acest atât de nobil gest de solidaritate umană se 
încheie lunga sa serie de acţiuni atât de strălucite ale 
acestui mare patriot şi adevărat geniu militar. Epuizat de 
dureri artritice şi de urmările atâtor răni primate pe 
câmpurile de luptă, retras în insula Caprera, se dedică 
scrisului. Dar şi activităţii politice, – trimiţând neîncetat 
un preţios ajutor moral, atâtea mesaje de simpatie, de 
admiraţie şi de încurajarea popoarelor care luptau pentru 
libertatea lor. Este cunoscută şi generoasa, afectuasa 
prietenie pe care Garibaldi a arătat-o de atâtea ori 
românilor, – şi marea admiraţie pe care i-au exprimat-o 

cu o caldă afecţiune în scrisul lor cei mai mari scriitori ai 
timpului, în frunte cu Eminescu şi Caragiale, urmaţi de 
Ion Ghica, Al. Macedonski, Delavrancea, N. Iorga şi 
muţi alţii.
          Este, în general, prea bine cunoscută personalitatea 
atât de impresionantă a patriotului, a generalului şi a 
nedomolitului om de acţiune; încât se ignoră total latura 
intelectuală a personalităţii lui Giuseppe Garibaldi.
          Prea puţini, mulţi prea puţini ştiu că,autodidact 
fiind, şi-a însuşit cunoştinţele de geografie, de 
mathematică şi de astronomie, – discipline pe care un 
timp le-a şi predat în şcolile în care a funcţionat. Puţini 
ştiu că scria şi vorbea franceza mai bine ca limba 
maternă; că îl pasiona istoria, mai ales istoria antică; sau 
că indrăgostit de literatură, ştia pe dinafară cânturi întregi 
din poemele lui Homer şi Dante, precum şi foarte multe 
(pe de rost, în original) poezii Voltaire, André Chénier, 
Victor Hugo şi Berangér; sau, că îi plăcea mult să cânte, 
şi în intimitate şi în public; că avea o voce foarte plăcută 
şi că muzica îi procura delicii nebănuite, acestui 
neastâmpărat om de acţiune.
          Foarte puţini sunt, de asemenea, cei care ştiu că 
Garibaldi a scris poezii până în ultimii ani ai vieţii – 
foarte multe poezi ocazionale, patriotice, patetice; 
precum şi două ample poeme (fiecare de dimensiunea 
unui mic volum). Primul este un imn închinat morţii, – 
moartea privită în ipostaza de atotputernic şi drept 
judecător, în faţa căruia toţi suntem egali şi toţi vor da 
seama de faptele lor; este o operă în care poetul Garibaldi 
îşi evocă prietenii şi camarazii căzuţi pe câmpul de luptă, 
pe un ton vibrant de elegie şi de emoţionantă elevaţie 
lirică. A doua operă, intitulată Poemul autobiographic, 
este compusă din 29 de cânturi, narând faptele de arme 
ale generalului Garibaldi şi ale voluntarilor săi; dar, în 
loc să devină o adevărată epopee garibaldină, poemul 
este prea adesea sufocat de sentimente de revolt, de 
îngrijorare sau de durere ale poetului pentru soarta patriei 
oprimate. Elocinţa patriotului se exprimă în tonuri vizând 
grandiosul şi solemnitatea; iar când este invadat de 
amintirile vieţii intime de familie, Garibaldi găseşte 
accente de autentic şi emoţionant lirism.
          Garibaldi a scris şi patru romane (primul, la vârsta de 

72 de ani, – cu trei ani înainte de a muri), 
intitulate Cantoni voluntarul, Clelia, Cei o 
mie şi Manlio. Sunt romane pe care s-a 
hotărât să le scrie (cum mărturiseşte el 
într-o prefaţă) pentru a-i reaminti mereu 
Italiei pe eroii ei căzuţi pe câmpurile de 
luptă; pentru a arăta tineretului ce mai au 
ei de făcut pentru patrie; şi totodată pentru 
ca, scriindu-le, să-şi procure, în felul 
acesta, un căştig cinstit, un mijloc de 
existenţă! Sunt romane istorice, a căror 
intrigă răspundea gusturile romantic ale 
epocii: cu o acţiune trepidantă şi lovituri 
de teatru, cu răpiri, evadări, cu încercări de 
otrăvire şi de asasinat, cu violuri, incesturi, 
îndrăgostiri fulminante, iubiri pure, cu 
îndrăgostiţi persecutaţi şi cu acţiuni 
temerare; iar în momentele cele mai critice, 
cu un “deus ex machine” care salvează 
situaţia celor aflaţi în pericol. Sunt romane 
istorice în genul celor scrise de Hugo, 
Manzoni, Dumas-tatăl etc. dar faţă de 
aceşti iluştrii contemporani, autorul se afla 

– chiar dacă romanele lui erau departe de a se ridica la 
nivelul acestora – într-o situaţie privilegiată: pentru că 
Garibaldi narează fapte trăite de el personal, întâmplări 
la care a participat direct. Mai mult decît atât: a folosit ca 
materie de roman chiar istoria făurită de el însuşi. Încât, 
chiar dacă poemele şi romanele acestea nu se ridică la 
mari înălţimi de artă, totuşi ele întregesc portretul moral 
al acestui uimitor exemplar uman care a fost Giuseppe 
Garibaldi.

OVIDIU DRIMBA
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 După ce şi-a lăsat să îi crească barbă, Telu Măruntu 
pe vremea acea încă autointitulat  Telu Sexosu, se gândea 
ce îi mai trebuie pentru a fi cineva. Necazul era că bărbiţa 
creştea roşie, rară şi mai ales creştea foarte încet. Parcă 
vroia să îi facă în ciudă. Să tragă cu patentul de firele leneşe, 
nu era o soluţie aşa că şi-a luat concediu medical de la 
uzină. Pe vremea aia puteai să ai concediu medical şi o lună 
că nu te întreba nimeni ce ai avut. Mergeai la dispensarul 
uzinei şi cu un pachet de Kent aveai asigurată o săptămână:
- Am o ocazie să plec la Viena, tovarăşa doctor! Nu mă 
nenorociţi vă roagă viitorul cetecist din mine! Un viitor 
cetecist mare vă roagă, nu omul şi tovarăşul, tovarăşa 
doctor!
Cu pachetul de ţigări Kent dat, putea să meargă şi la Nădlag 
din partea tovarăşei doctor. Sau la Bobohalma, unde se 
spune că ai voie să baţi chestia aia faină cu palma. 
- Dacă nu ajung la timp, îmi mai puteţi prelungi concediul 
medical cu încă o săptămână? Normal că o să recunosc 
acest lucru la întoarcere. Voi lăsa hârtia la un coleg să vină 
în locul meu pentru prelungire şi încă…!, arătă el cu degetul 
spre pachetul de tutun care încă era pe masă.
Treabă rezolvată artistic cum îi spusese Didinei, soţia sa, 
când a ajuns acasă. Didinei puţin îi păsa că Telu şi-a luat 
concediu medical. Şi aşa, nu vedea un ban din salariul lui 
de lăcătuş şi poate, dă doamne, viitor cetecist. Avea ea alte 
venituri de la spital unde lucra la spălătorie. Didi cum era 
cunoscută de toţi era disponibilă mereu mai ales că nu avea 
un preţ fix. De multe ori o făcea şi pe gratis. Era fată bună. 
După ce a născut-o pe Tela, nici nu îi mai păsa de Telu. Îi 
părea bine că cel puţin o lăsa în pace cu pretenţiile lui 
deplasate de mare sexos.
- Vreau să mă odihnesc şi am nevoie de linişte un timp. 
Poate mă face în sfârşit cetecist. Ce mâncăm Didina?
- Vezi şi tu prin frigider ce am mai adus de la cantină. Mai 
sunt şi cornuleţe cu rahat din ce a adus mă-ta alaltăieri. 
- Tu nu ai mâncat?
- Dar, o mâncat dracu! Mă şti să mănânc eu, din ce face aia, 
mă? Nici fiică-tăi  nu-i plac. 
Fiică-sa Tela era pe atunci în clasa a treia, şi avea toate 
posibilităţile să treacă într-a patra. Vacanţele şi le petrecea 
la bunica la ţară, iar în prima compunere la începutul 
fiecărui nou an şcolar nu putea să nu laude marea 
Mediterană, unde şi-a petrecut toată vacanţa de vară, sau 
Elveţia, vacanţelor de iarnă. Mereu aceleaşi vacanţe an de 
an, învăţată de „tutoiul” cum îi spunea când era mică, tatălui 
ei.   
- De ce dragă! că sunt aşa de bune cornuleţele cu rahat. Şi 
clătitele cu brânza, poate să fie şi brânză de vaci, dacă nu ai 
de bivol sau de oaie!
Didi sau „doctoriţa mea” cum îi spunea Telu în faţa colegilor 
de la uzină, spre hazul acestora, nu s-a mai întins la vorbă 
cu el. I-a dat pace să golească frigiderul şi cutia de pantofi 
aproape plină cu cornuleţe, adusă de mama tutoiului. 
Bătrâna, venea cam la două săptămâni, şi le aducea câte 
ceva din sărăcia ei, dar niciodată nu uita de cornuleţele cu 
rahat, pentru Telu.
- Să aveţi grijă de cutie! erau vorbele femeii la plecare, de 
parcă cutia acea era tot ce avea ea mai bun.
- Să ai grijă de fată mamă! erau vorbele de despărţire ale 
fiului, şi nu exista dată să nu adauge: Ce mai bunătate de 
cornuleţe… să mai aduci!
Două săptămâni a durat chinul cu barba, timp în care nici 
nu a ieşit din apartament. Ţigări avea pentru că şi-a 
cumpărat din timp, 20 de pachete de Mărăşeşti, care trebuia 
să îi ajungă pentru timpul pe care şi l-a planificat. În mintea 
lui în două săptămâni trebuia să îi crească o barbă cât a lui 
Karl Marx. Sau măcar cât a vecinului de palier, Lucian 
Maţea. Vecinul dacă nu se bărbierea câteva zile, abia putea 
să mai îşi pună lama pe faţă, plus că îşi făcea mulţime de 
tăieturi. Când îl auzea Telu, prin pereţii subţiri de la bloc, 
urlând şi înjurând, ştia că se bărbiereşte. Doamne ce ciudă 
putea să îi fie pe ăla! În două săptămâni s-a ales cu un puf 
ceva mai mărişor decât pe piersică. „Cum dracu!” se întreba 
uimit şi totodată nervos. Să şi-o taie… să o lase să mai 
crească? Dacă la uzină când începea lucrul peste două zile, 
le va spune colegilor că a avut o infecţie de piele? Aşa va 
motiva pe bune, şi concediul medical, iar mai apoi îşi va 
putea lua altul pentru creaţie literară, şi în timpul acesta 
barba îi va da năvală pe piept în jos şi se va înnegri. Sigur 
se va înnegri. Sau măcar aşa puţin maro dacă nu neagră. 
Chinul şi incertitudinea au ţinut până către sfârşitul verii. 
Totuşi două întâmplări banale i-au schimbat fizionomia 
feţei pentru tot restul vieţii. Prima întâmplare… 
- Ce bine îţi stă tutoiule!, s-a bucurat Tela, adusă într-o zi de 
la ţară, de mama-tină. 
Fetiţa îşi plimba mânuţa peste porţiunea cât de cât păroasă.
- Dar şti că are dreptate cochila!, îi dădu apă la moară mă-sa 
Chivuţa, în timp ce lăsa desagii jos de pe umăr.
„Măi să fie!” îşi spuse Telu în gând. „Dar şti că au dreptate 
astea!”, apoi intră la baie şi se privi în oglindă. Profil faţă, 
faţă profil, faţă gânditoare. Din nou profil faţă, faţă 
încruntată, faţă colegială, faţă jovială, profil sexos, apoi de 
la capăt profil faţă…. A trebuit să iasă după ce fiica sa i-a 

TELU ÎŞI FACE ROST DE PIPĂ, CA SĂ ARATE A CINEVA!
de IOAN CRIŞAN

bătut de mai multe ori cu picioruşele în uşă:
- Tutoiule ieşi că fac pe mine! Ieşi că mă piş aici!
Iar a doua întâmplare s-a petrecut într-o zi, pe aleea dintre 
blocuri, când un băieţel necunoscut l-a întrebat:
- Nene tu eşti nenea poetul cu barbă?
- Cu barbă e mă-ta boule! Poate îţi dau un şpiţ în fund…
Copilul a fugit peste zona verde şi Telu nu l-a mai văzut 
atunci, dar s-a gândit mult la acea întâmplare. „Să vezi că 
aşa cu barbă arăt ca un poet!” îşi tot spunea el în gând. 
„Nici nu este greu să scrii poezii. Poeziilor moderne nici nu 
le trebuie cine ştie ce rimă, ca acelor strofe groaznice care 
mă chinuiesc atâta, de la gazeta de perete. Şi ce-ar fi?”
Odată intrat viermele gărgăun, în mintea lui, nu i-a mai dat 
pace. Un caiet dictando i-a ajuns două luni. Al doilea l-a 
umplut într-o lună. „ Asta era!”, îşi spuse în timp ce îşi 
cumpăra un pix în patru culori, şi încă un caiet dictando, în 
care a acumulat pe litere mari tot ce a scris în primele două 
şi i-a ieşit o poezie până la urmă. „Multă muncă şi caiete 
noi! Caiete dictando să mă învăţ cu scrisul în linie dreaptă. 
Oare cu câţi de i se scrie copiii?” De fapt asta a fost 
întrebarea care l-a măcinat toată viaţa. De când a început cu 
poezia, aproape că nici nu mai visa să devină cetecist. Încă 
nu era pregătit să frecventeze cenaclurile literare din oraş, 
până să nu aibă o bază solidă de intrare şi desigur, un aspect 
deosebit. Acum că avea un pix chinezesc bun, putea scrie 
poezie cu oarecare viteză. După un an, avea barbă, dar 
totuşi ceva îi lipsea. Ce să fie? se zbuciuma, şi a mai scris o 
poezie intitulată: „Ce să fie!”:
 
               Ce să fie, mă întreb?
 De îmi este închisă calea!
 Versul îmi curge,
 Ce să fie?
 Mă simt un cocor
 Uitat de barză pe un gard.
 
 De ce nu era băgat în seamă, decât de tovarăşul 
căpitan, când îi dădea rapoarte despre ce vorbesc şi ce fac 
colegii? Nici Didi nu era interesată de creaţiile lui. De fapt 
Didi nu era interesată decât de munca ei de la spital, şi mai 
ales de turele de noapte. „ Trebuie să mă despart de proasta 
asta care nu înţelege arta poetică, şi focul care mă arde. Dar 
dacă mă despart, va trebuii să mă despart şi de sufertaşul ei 
cu bunătăţi de la cantina spitalului! Totuşi arta va mai 
trebuii să aştepte…!” Şi a aşteptat mult şi bine vreme de 
încă mai multe luni, dar nimic. Nu era ascultat decât de 
celălalt Telu din oglinda de la baie şi de Chivuţa mama lui 
când venea cu cornuleţe şi ce mai avea pe lângă casă. Acum 
aducea şi lapte, de când a fost promovată ca mulgătoare la 
C.A.P. Într-o zi acelaşi băieţel dintre blocuri i-a apărut în 
faţă: 
- Nenea tu eşti chiar nenea poetul?
 De data asta Telu nu a mai fost prins nepregătit sau 
cu pantalonii lăsaţi pe vine, cum se spune în cazul său, şi a 
răspuns cu pieptul bombat:
- Da, Puţă. Nu se vede?
- Nu că nu ai pipă! şi copilul a fugit să se ferească de un 
eventual şpiţ.
- Nu te prind eu bitangule? Îţi dau eu pipă, de ai să mă ţii 
minte! Tot o pipă te fac.
  O bucată de vreme a pândit copilul, din scara blocului, 
după ce îşi lăsa şapca şi servieta de lucru în bucătărie lângă 
sufertaş, dar copilul nu mai apărut niciodată pe acolo. Eu cu 
mintea mea proastă de povestitor aiurit, mă gândesc acum 
când scriu despre personajul meu, că acel băieţel a fost un 
Aghiuţă care scăpat de sub Talpa-iadului, a vrut să îşi bată 
joc de cineva. Şi mă mai gândesc că nu întâmplător l-a ales 
pe Telu Măruntu. Vecinul Hilea, de la parter, l-a surprins pe 
Telu pândind copilul, pe după perdeaua uşii de la intrare în 
bloc:
- Ce faci vecine? 
Telu s-a îndreptat demn şi a răspuns în silă vecinului 
curios:
- Aşteptam postaşul cu o scrisoare importantă de la Sofia, 
când m-a cuprins o durere de şale. O pârdalnică de durere 
de pe vremea când aveam motoreta aia de curse.
- Ai avut motoretă? Nu am ştiut! Nu ai o ţigară vecine, că 
mă arde să trag un fum de ţigară tare. Tocmai plecam să îmi 
cumpăr un pachet!
Telu nu era omul care să dea ceva, mai ales unui amărât de 
funcţionar la sfatul popular cum era Hilea. Nici nu putea să 
îi spună că nu are, pentru că la toţi se lăuda că este un om 
calculat, căruia nu îi lipseşte niciodată nimic. Cea ca nu 
poate să i se reproşeze personajului meu, este că se descurcă 
în toate situaţiile, cum a făcut-o şi acum:
- Nu mai fumez, tovarăşe Hilea!
- Ei, bravo! De când?
- Păi… de când fumez pipă, în loc de ţigară!
Se priveau amândoi uluiţi. Hilea înainte să iasă din scara 
blocului, probabil să meargă la debitul de tutun, de peste 
drum, i-a spus glumind Telului:
- Cu barbă şi cu pipă în gura aia, vei arăta ca un artist 
sadea! 

- Crezi vecine? la întrebat Telu luând-o de bună. Ca ce fel 
de artist?
- Păi, de teatru, de film sau de circ! Şi poetul Homârlă de la 
Salubritate, fumează pipă dar nu are barbă. Ai auzit de 
poetul Homârlă, vecine Măruntu?
- Am auzit desigur! Îmi vine foarte cunoscut.
„-  Ai auzit pe mumă-ta idiotule! Homârlă e şoferul de pe 
maşina de gunoi!”, şi-a spus vecinul în gând, şi apoi tare:
- Atunci trebuie să îl şti şi pe dramaturgul, Pohoaţă? 
- Cum să nu, suntem prieteni buni!
„- Pohoaţă, nici nu e dramaturg. E tot şofer, dar pe vitanje, 
maimuţă!” 
- Atunci cu bine! Poate pufăim odată şi amândoi o lulea. 
- Pipă!
- Poftim?
- Pipă, se spune vecine…!
- A, da, am plecat!
Acum neapărat, îi trebuia pipă, dar de unde? „- Lasă că 
găsim noi! La nevoie, am să îl rog pe tovarăşul căpitan 
Solomon, să mă ajute, că şi eu îi fac atâtea rapoarte despre 
colegi şi vecini!” Tovarăşul, nu avea timp de prostii, dar 
dacă tot l-a sunat Telu, i-a cerut o notă informativă despre 
maistrul Sima de la ei de la uzină.
- Despre Sima? Păi o am deja gata făcută, să trăiţi! Sima 
acesta, este cel mai antisocial dintre toţi de la noi! Ţine cu 
oamenii în loc să ţină cu partidul şi cu miliţia! Dar… eu ce 
fac, că îmi trebuie neapărat cel puţin o pipă, tovarăşe 
Solomon!
- Atunci, du-te dracului şi îţi cumpără, boule! Găseşti peste 
tot.
Şi s-a dus întâi la chioşcul de ziare:
- Ce fel de pipe, aveţi? de culoare întreb…
- Nu aici, peste drum la drogherie, tovarăşe!
Cât era de simplu să faci rost de o pipă, şi să fi cineva, se 
gândea Telu trecând peste stradă.
- Bună ziua!
- No-ziua! Treceţi la rând vă rog!
A trebuit să aştepte, până au fost servite cele două persoane 
dinainte şi apoi a întrebat-o pe vânzătoare:
- Ce culori de pipe, aveţi? 
- Magazinul de lângă, pe stânga. Aici este fero-metalul, 
dragă!
- Bună ziua! Aveţi pipe?
- Bună! La farmacie nu o să găsiţi pipe, niciodată tovarăşe! 
- Dar, mi-a spus o vânzătoare de la fero-metal, că prima pe 
stânga…
- Asta e prima pe dreapta, privind cum ieşi cu faţa de la 
fero-metal! Încercaţi în sensul de mers către bulevard, dar 
să nu intraţi la legume-fructe şi să cereţi pipe. Nu doriţi 
lame de ras, că avem, şi din-astea! Cred că v-ar prinde bine 
o lamă…
- Mie? Mie îmi trebuie un patent, nu o lamă! 
Ce oamenii răi domne! Oameni care nu înţeleg câte 
sacrificii se fac pentru a fi un viitor poet mare. Telu nici nu 
se gândea câte piedici poate să aibă înainte să fie şi el 
cineva. Toată chestia era să îşi facă rost de cel puţin o pipă 
sau două!
- Bună ziua, să vă fie inima! îşi amintii Telu cum îşi spuneau 
oamenii din sat, când mergeau să ceară covăseală de la 
vecini. Acesta e magazin de pipe?
- Bună. Avem şi pipe! De care doriţi?
- De poeţi! 
- Ieşi afară măgarule! După ce că arăţi ca o beşină, mai faci 
şi mişto?
Indignarea tinerei şi frumoasei vânzătoarei era pe deplin 
justificată. Veneau toţi golanii în magazin să o întrebe dacă 
are legume, elicoptere, hemoroizi, sau mai rău…! 
Reproduc:
- Mai aveţi aţă domnişoară? întreba câte un tânăr îndrăzneţ.
- Ce să am?
- Aţă!
- Magazinul de papetărie este peste drum…
- De aţa dumneavoastră întreb, domnişoară!
- Ieşi afară, porcule!
Îndrăzneţul ieşea râzând în hohote de îndrăzneala vieţii lui, 
şi era privit cu respect de colegii de liceu, mai timizi decât 
el. Telu nu vroia să renunţe la gloria viitoare, aşa că a 
insistat:
- Dar eu doresc să cumpăr pipe!
Disperarea de pe faţa cumpărătorului era evidentă, aşa că 
tinerica i-a pus pe tejghea cele două tipuri de pipă. Una 
chinezească, a doua de ornament. 
- Mai mici nu aveţi? Eu sunt începător!
- Ieşi afară, sau chem miliţia!
- Nu ies! Vreau să cumpăr câte trei din fiecare. Cât costă?
Şi aşa Telu Măruntu, a intrat pe poarta spinoasă a poeţilor! 
Cum a învăţat să şi tragă din pipă, vă voi povesti imediat! 
Numai puţin, să trag o ţigară de oameni normali…

Starea umorului
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ZIUA A PATRA

Răspunsul la solicitarea lui către primărie sosi de 
dimineaţă, în timp ce el concepea noua listă de 
cumpărături.

- Domnu' Frăsinel! Aveţi o scrisoare de la domnul 
primar!

O lăsă dracului de listă şi se îndreptă grăbit spre poartă 
unde semnă şi luă plicul.

- Tu n-ai semnat ieri când ţi-am dat scrisoarea! glumi 
Frăsinel bine-dispus.

Dar se pare că poştaşul nu înţelegea să glumească cu 
astfel de chestiuni:

- Cum să vă semnez pentru acea scrisoare care nu era 
băgată în plic şi nu era francată? Aceea nu era nici măcar o 
scrisoare, era un bilet. Şi faptul că eu am luat acest bilet, 
pentru a-l înmâna domnului primar, a fost mai degrabă un 
gest amical, şi nicidecum unul oficial. Aşa că dacă vreţi să-
mi cunoaşteţi semnătura, va trebui ca pe viitor să vă francaţi 
scrisorile. Apropo, v-a adus Nea Gore niscai timbre şi ceva 
plicuri?

- Nu încă, cred că trebuie să sosească astăzi.
- Eu mă îndoiesc că au să sosească astăzi. N-au să 

sosească niciodată. În satul acesta numai eu am timbre şi 
plicuri. Ne-a Gore s-a lăudat puţin ieri când a zis că la el 
găsiţi tot ce vă trebuie. N-o să vă aducă nimic, pentru că 
n-are! Aşa să ştiţi. Şi nici maşină de scris n-are, că aici 
numai la primărie este una. Iar coşuri de hârtii nu sunt nici 
la primărie, dară-mi-te în magazinul lui prăpădit. Aşa că 
bine a-ţi făcut că a-ţi cerut maşina de scris de la dom' 
primar, care e pâinea lui Dumnezeu. Şi-ar da şi cămaşa de 
pe el când e vorba să meargă bine treburile satului. 

Frăsinel rămase derutat.
- Atunci de ce aţi tăcut ieri, că doar eraţi acolo? De ce 

nu mi-aţi spus atunci?
- Pentru că nu m-aţi întrebat. Şi  nu e frumos să vorbeşti 

de rău omul în faţă. Cum era să mă bag eu în afacerile lui, 
tocmai când ne tratase cu ţuică d'aia bună. Pe de altă parte, 
am crezut că ştiţi şi dumneavoastră cum minte Nea Gore, că 
pe aicea toată lumea îl ştie. Dar nu trebuie să vă pară rău că 
i-aţi lăsat lista aceea. Nici nu vă imaginaţi ce plăcere i-aţi 
făcut. După ce a-ţi plecat, o mai lua din când în când în 
mână şi se uita plin de mândrie la ea, apoi exclama: "Vezi 
mă şi tu ce înseamnă să fii negustor?" Ar fi bine să-i mai 
duceţi din când în când câte o listă. În fond, ce e pentru 
dumneavoastră să faceţi o listă? Ne costă atât de puţin să-i 
facem fericiţi pe cei de alături!

Frăsinel, care nu-şi propusese să-l facă fericit pe Nea 
Gore, se înnegură. Listele avea un cu totul alt scop, şi iată 
că tocmai pe acela nu şi-l atingeau. Nu mai avea nici un 
chef să continue discuţia. Chiar dacă omul spunea adevărul, 
tot nu devenea mai agreabil. Aducătorii de veşti proaste au 
fost decapitaţi în toate timpurile. Îi întoarse spatele şi se 
îndreptă spre tindă, fără să-l salute. Dar aceste mici 
amănunte nu erau de natură să tulbure un spirit echilibrat şi 
solid, aşa cum era al poştaşului. Acesta strigă după el:

- Dacă aveţi vreun răspuns, ştiţi unde mă găsiţi!
Frăsinel nu ştia unde îl poate găsi, dar nici nu-l interesa. 

Îl întâlnise de atâtea ori pe uliţele satului, încât era de 
presupus că acolo îşi duce existenţa. Ajuns la masa de lucru, 
desfăcu plicul.

"Stimate domnule Frăsinescu,
După cum am fost informat, aţi trecut pe la primărie şi 

m-aţi căutat. Cum nu eram la sediu, politeţea mă obligă să 
vă întorc vizita. Cum acest lucru nu este deocamdată posibil 
datorită programului meu extrem de încărcat, mă văd nevoit 
să vă trimit această scrisoare prin care vă mulţumesc 

AUREL ANTONIE

CARTEA IFOSELOR
 -Fragment de roman -

pentru vizita făcută. În acelaşi timp, profitând de această 
ocazie, vă întreb care a fost scopul vizitei dumneavoastră.

Cu aleasă consideraţie,
Primarul"

Asta era tot. Ba mai era ceva. Scrisoarea fusese 
dactilografiată pe unul din acele formulare cu care îl tot 
îmbia ţărăncuţa aceea fără ecuson. Ba era chiar acelaşi, 
întrucât se vedea clar pata lăsată de găinaţul de gâscă în 
care aterizase. Sau poate că toate formularele purtau acest 
însemn, fiind ţinute în curtea gâştelor. Scrisoarea dovedea 
că primarul nu-i cunoştea bine numele, iar acest lucru nu 
părea să-l recomande. Sau poate că dactilografa aceea 
analfabetă i l-a stâlcit dinadins ca să se răzbune pentru 
vorbele usturătoare pe care i le aruncase la plecare. 
Scrisoarea nu era semnată, nu era trecut numele primarului, 
nu era datată, despre antet nici pomeneală. Asta denota o 
mare neglijenţă în alcătuirea corespondenţei.

Frăsinel luă o coală de hârtie şi se aşternu pe scris. De 
data aceasta nu-i mai scria primarului, ci lui Leopold. Nu 
avea rost să-şi mai piardă timpul cu ţăranii aceştia care nu-l 
ajutau cu nimic. Îl va ruga pe fratele lui să-i aducă cele 
necesare de la oraş.

"Dragă Leopold,
M-am retras la ţară la Mătuşa pentru a scrie. Din 

păcate, în graba plecării, am uitat să-mi iau câteva lucruri, 
care aici s-au dovedit a fi de strictă necesitate. De aceea te 
rog pe tine să mi le aduci. Apropo, ai grijă să nu afle Nora 
unde sunt, că ar fi în stare să vină după mine, şi în prezenţa 
ei îmi piere toată inspiraţia. În principal e vorba de 
lucrurile din lista de mai jos.

Cu drag, al tău
Frăsinel"

În continuarea scrisorii trecu pe puncte ce-şi mai 
amintea din lista numărul 1, lăsată la negustor, şi conţinutul 
listei numărul 2. Iar la ultimul punct adăugă cuvântul 
"bani". Ascunse manuscrisul în sertarul de la dulăpiorul din 
dormitor şi porni în căutarea poştaşului. Pentru început 
încercă la Nea Gore care, după ce-i spuse să-i fie inima 
bună, îl anunţă că poştaşul n-a trecut pe la el şi îl întrebă ce 
să facă dacă acesta apare cumva. 

- Spuneţi-i doar că l-am căutat.
- Am să-i spun, şi am să-l trimit la dumneavoastră. Cu 

lista aceea să ştiţi că nu v-am uitat. Am dat-o în studiu la 
furnizorii noştri!

- Bine, bine! Frăsinel făcu un gest de lehamite şi plecă. 
Auzi, "în studiu"! Parcă el i-o dăduse s-o studieze, nu să-i 
procure cele necesare.

Următorul popas, Frăsinel îl făcu la cârciumă. Deasupra 
intrării se putea citi cuvântul „ Miaua”. Aici şovăi preţ de 
câteva secunde dacă să intre sau nu. Prezenţa lui în birt 
putea să ducă la apropieri nedorite cu sătenii, care nu vor 
mai face o distincţie clară între ontologul care a poposit 
acolo doar pentru a-l căuta pe poştaş, şi ei, care stăteau 
acolo cu zilele, sau, poate, cu anii, de unde putea el să ştie, 
pentru a-şi bea minţile cu puţinii bani pe care-i câştigau la 
munca câmpului. Deschise uşa hotărât şi intră. Înăuntru 
lume puţină, adică numai birtaşul. Stătea în spatele tejghelei 
şi nu făcea nimic. 

- Ooo! Domnul Frăşinel! Ce onoare! Realmente ne 
faceţi o mare cinste trecând pragul modestului nostru 
locaş!

Birtaşul ocoli tejgheaua şi se îndreptă spre Frăsinel cu 
mâna întinsă. Auzi, locaş!

- Nu aş fi vrut să vă deranjez, dar îl caut pe poştaş şi am 
crezut că-l voi găsi aici!

- Dar nu este vorba de nici un deranj! Luaţi loc aici! La 
noi este un obicei din moşi-strămoşi, cine ne calcă pentru 
prima dată pragul primeşte băutura gratuit. Cu ce doriţi să 
vă servesc?

- Cred că n-am fost destul de explicit! Îl caut pe poştaş, 
şi…

- Asta am înţeles de cum v-am văzut, dar, în aşteptarea 
lui, am să vă servesc cu specialitatea casei. Nu este pentru 
toată lumea! Explica birtaşul, care trecuse între timp în 
spatele tejghelei şi umplea două ţoiuri dintr-o sticlă fără 
etichetă. Primarul, ce mai serveşte din asta! Mai adăugă el 
apropiindu-se. Hai, noroc!

- Noroc! Acceptă Frăsinel băutura. Se pare că nu era 
nimic de făcut. Pe aici toată suflarea bea, şi dacă voiai să te 
integrezi, trebuia să bei la una cu ei. Adică nu chiar la una, 
dar era necesar ca măcar să participi. Închise ochii şi dădu 
ţoiul pe gât. Când îi deschise văzu în faţa ochilor o poezie 
pictată pe zidul din spatele tejghelei. Îşi scutură capul pentru 

a goni efectul alcoolului, dar poezia rămase la locul ei. 
Pictura reprezenta un pergament uşor îngălbenit şi crăpat de 
trecerea timpului, pe care o pană aşternuse caligrafic nişte 
versuri:

Vom construi o catedrală,
Cu sfinţi subţiri şi plini de bunătate,
Dar până ce construcţia e gata,
Ne vor muri din oameni, jumătate.

Frăsinel nu mai simţi arsura băuturii. Versurile acelea îl 
subjugaseră cu totul.

- Cine a…? Arătă el cu ţoiul spre perete.
- De poezie ziceţi? Ne-a pictat-o un om, acum câţiva 

ani. Lucra cu cel care a pictat biserica. Mai bea pe la noi şi 
nu prea avea bani să plătească. Aşa că mi-a scris poezia asta 
şi firma de afară. Că înainte nici nu avea un nume. Se 
numea „Birt”. 

- Aia cu „Miaua”. Am văzut-o. Dar şi poezia aceasta 
este frumoasă. Cum îl chema pe omul acela?

- David îi spuneau oamenii pe aici. Aşa îl cheamă, că 
încă n-a murit. Dar cei din cârciumă îi spuneau Puşcăriaşul 
Sfios.

Frăsinel începu să râdă:
- Dar de ce-i spuneau aşa?
- Pentru că era tuns zero şi purta o şapcă de piele 

soioasă. Dar de sfios, era sfios. Şi mai era şi nobil.
- Nobil?!
- Da, adică era nobil pentru că niciodată nu avea bani să 

plătească, Îmi spunea să-l trec într-un caiet şi bea pe datorie. 
Noroc că Nea Gore a avut un caiet de vânzare. Îl mai am şi 
acum. 

- Interesantă poezie. 
- Da, şi mai şi cânta. Avea o voce frumoasă, şi după ce 

se îmbăta, începea să cânte. Da’ cânta încet, ca pentru el, şi 
se făcea linişte în cârciumă când cânta, ca să-l audă. Şi 
oamenii, înduioşaţi, îi mai dădeau câte un rachiu. La toţi 
le-a părut rău când a plecat. 

- Mi-ar fi plăcut să-l cunosc pe Puşcăriaşul acesta Sfios.
- Poate când or veni să ia schelele din biserică. Căci nici 

acum nu le-au luat, de se ţine Sfânta Slujbă printre lemne.
Frăsinel refuză cel de al treilea ţoi cu un gest hotărât şi 

întrebă din nou de poştaş.
- Păi dacă ziceţi că nu-l mai aşteptaţi, poate că ar fi bine 

să-l căutaţi acasă, că tot acolo are şi oficiul. Două uliţe mai 
încolo, scrie şi pe poartă.

- Mulţumesc pentru băutură. Poate că am să mai trec pe 
aici.

- Chiar vă rog! Birtaşul îl conduse până la uşă. Poate ne 
vedem duminică la biserică! Sfinţia Sa ar fi fericită să vă 
vadă la slujbă.

La biserică!? Luat prin surprindere, Frăsinel întrebă:
- Aveţi o biserică în sat?
Cârciumarul îşi făcu o cruce mare şi spuse plin de 

mirare:
- Se poate, domnule Frăşinel! Doar suntem creştini, ce 

Dumnezeu!
- Da, aşa este! Am să vin. Desigur că am să vin!
După această promisiune formală, îşi strânseră mâinile 

şi se despărţiră. Uliţele erau pustii, soarele era sus, încercând 
să se ferească de norii care îl încolţeau, iar vântul se 
învălătucea pe lângă garduri, ridicând praful. O tablă 
emailată îi anunţa pe cei interesaţi unde se afla oficiul 
poştal. Frăsinel luă o piatră de pe jos şi începu să izbească 
în poartă.

- Ooo! Că viu acu! Se auzi un glas de femeie de undeva 
din spatele casei. Şi într-adevăr veni. Probabil că era soţia 
poştaşului, că prea semăna cu el. Dar de unde părerea 
aceasta preconcepută că soţii trebuie să semene între ei? 
Poate că era soră-sa. Ce, el semăna cu aiurita aia de Nora?

- Aaa! Dumneavoastră eraţi? Se gudură femeia 
ştergându-şi mâinile de şorţ. Mi-a spus mie bărbatu-meu că 
o să veniţi pe la noi, dar nu mi-a venit a crede. De felul lui e 
cam lăudăros. Poftiţi înăuntru!

- Nu mai intru, mulţumesc! Sunt cam grăbit. Voiam doar 
să trimit o scrisoare, şi n-am plic şi timbre. Cred că la 
dumneavoastră se găsesc.

- Desigur! Poftiţi înăuntru!
Trebuia să intre pentru a completa adresa pe plic, că 

doar nu era s-o scrie pe stâlpul porţii, în picioare. Oficiul 
poştal era plasat într-o clădire anexă a gospodăriei, care 
aducea cu o bucătărie de vară, şi dispunea de două încăperi. 
În prima se găsea o masă pe care era instalat un telefon şi 
două cabine improvizate din lănteţi de brad negeluiţi, 
acoperiţi cu o pânză albastră. 

- Aici se şi votează? Râse Frăsinel în timp ce lua loc pe 
băncuţa de lângă masă.
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- Nu! Asta ar fi prea mult. De votat se votează la 
primărie, dar până atunci, primarul ne-a împrumutat cele 
două cabine să le folosim la oficiu, până vom avea două 
cabine adevărate. 

- Şi aveţi telefoane înăuntru? Se ridică Frăsinel, curios.
- Nu. Nu avem decât telefonul acesta de pe masă. Şi cel 

care vorbeşte îl ia cu el în cabină. Vedeţi că are firul mai 
lung, ca să ajungă.

- Probabil că se bagă acolo pentru a nu fi văzuţi, că de 
auzit… izbucni Frăsinel în râs.

- Nu văd nimic de râs aici! Se arătă poştăriţa serioasă. 
Este normal ca oamenii să se bucure de puţină intimitate 
atunci când vorbesc cu cei dragi. Când se vorbeşte la cabină, 
eu ies afară şi îmi văd de ale mele. 

- Şi poate vorbi oricine?
- Desigur!
- Chiar şi eu?
- Mai ales dumneavoastră! Ce număr are doamna? 
- Care doamnă?
- Mama doamnei Nora, soacra dumneavoastră, la care 

mergeţi să vă serviţi mesele de prânz.
- Dar nu mă gândeam s-o sun pe mama soacră, mă 

gândeam...
- Înţeleg, dar doamna Nora acolo locuieşte de când a 

rămas singură, şi credeam că...
- Nu mă gândisem s-o sun pe Nora, am o problemă cu 

fratele meu. Acesta este numărul lui! Frăsinel luă creionul 
de pe masă şi scrise pe sugativa pe care stătea telefonul.

Femeia luă receptorul şi, după ce bătu de câteva zeci de 
ori în furcă, începu să strige în receptor de-ţi venea s-o iei la 
fugă. Printre strigăte şi onomatopee, se iţea şi numele lui, al 
Norei, al lui Leopold şi al uneia Frosa. După ce se sătură de 
ţipat şi de ameninţat, femeia puse receptorul jos şi spuse 
triumfătoare:

- Am convins-o pe vaca aia să vă dea legătura repede. 
Până ne dă legătura puteţi să vă scrieţi scrisoarea. Plicurile 
sunt aici pe masă, sub telefon.

- Acum nu cred că va mai fi nevoie, dacă tot putem 
folosi telefonul…

- Cum vreţi, dar să ştiţi că…
Telefonul sună puternic şi Frăsinel tresări. 
- Trebuie să fie legătura dumneavoastră. Luaţi-l şi 

mergeţi în cabină.
- Nu este nevoie. Doar nu am nici un secret faţă de 

dumneavoastră. Văd că-mi cunoaşteţi problemele familiei 
mai bine decât mine.

- Cum doriţi. Eu, oricum, am să plec.
- Alo, Leopold! Sunt eu, Frăsinel! începu să strige 

Frăsinel în receptor.
- Care, Frăsinel?
- Cum „care Frăsinel”, mă, idiotule! Frate-tu!
- Păi tu parcă dispăruseşi de acasă. M-a sunat Nora şi 

m-a întrebat de tine. A găsit scrisoarea ta de adio către fisc 
şi era supărată că nu i-ai lăsat şi ei una. Zicea că te-a căutat 
la morga şi nu a dat de tine, şi nu ştia unde să mai sune, aşa 
că a sunat la mine.

- Aia e tâmpită!? Cum să mă caute la morga?
- Acum, ea aşa a zis. Poate te-o mai fi căutat şi în altă 

parte. Eu nu am de unde să ştiu…
- Dă-o dracului de tâmpită! Fii atent, sunt la Mătuşa, 

şi…
- Ce bine! Îl întrerupse Leopold fericit. Vin şi eu!
- Vino, dar dacă tot vii adu-mi şi mie câteva lucruri pe 

care am uitat să mi le iau de acasă. Scrie pe ceva. Îmi 
trebuie maşina ta de scris, un coş de hârtii, o pereche de 
papuci, un doborâtor de muşte, plicuri, timbre…

- Timbrele nu ţi le dau!
- Nu ale tale, mă! Timbre d’astea care se lipesc pe 

plicuri. Şi adu şi un ceas, că pe aici nimeni nu ştie cât este 
ora…

- Ba, Mătuşa ştie! Că are un ceas de buzunar, de argint, 
cu capac de aur, rămas de la bunicu’. Am vrut eu să i-l fur 
astă vară, dar nu l-am dibuit! Vezi pe unde-l ţine, până 
sosesc eu.

- Lasă asta, acum. Că ne rămâne după ce o să moară, că 
doar n-o să-l ia cu ea. Concentrează-te mai bine asupra listei 
pe care ţi-am dictat-o. Şi nu-i spune Norei unde sunt, că ne 
pomenim cu ea peste noi! Nu ştiu dacă ţi-am zis de prosop, 
un prespapier, foarfecele pentru tuns mustaţa, aparat de 
ras…

- Stai aşa! Păi ce, tu vrei să-ţi refaci viaţa pe banii mei?
- Nu, mă! Stau aici doar până ce-mi termin cartea şi 

după aia mă întorc. Şi apropo de bani, nu uita să-mi aduci şi 
ceva bani, că eu…

- Nu-ţi aduc nici un ban! spuse Leopold pe un ton 
hotărât. Că ţie ţi-i ţine nevastă-ta, şi face ce vrea cu ei, şi 
acum ceri la mine, care am fost atât de deştept şi nu mi-am 
luat nevastă!

- Hai, mă! Lasă prostiile acum, că nu e timp de discuţii! 
Eu trebuie să plătesc convorbirea asta. Adu tu banii, că ne 
descurcăm noi după aceea.

- Bine, întreabă cât costă convorbirea, ca să ştiu cât să-ţi 
aduc.

- Nu mă mai enerva, tâmpitule! Adu bani mai mulţi, că 
mai am şi alte cheltuieli. Şi vino mai repede!

- Vin repede, dar caută ceasul Mătuşii, că…
Frăsinel puse receptorul în furcă şi uşa se deschise. Era 

poştaşul.
- Văd că aţi terminat de vorbit, de aceea mi-am permis 

să intru. Sunt fericit că aţi trecut pe la noi!
- Şi eu mă bucur să vă reîntâlnesc. Cât spuneaţi că face 

convorbirea?
- Eu n-am zis nimic. S-o întrebăm pe nevastă-mea, că ea 

se ocupă cu telefoanele. Ştiţi, eu mai mult cu scrisorile prin 
sat.

- Desigur, s-o întrebăm.
- Când s-o întoarce. Acum hai să luăm câte una mică, că 

e înainte de masă şi merge!
- Poate că ar fi bine să plătesc înainte. Eu nu prea sunt 

băutor, şi după aia mă îmbăt şi uit să plătesc! zâmbi 
Frăsinel.

- Dar cine e băutor? Luăm şi noi câte una mică, înainte 
de masă, ca să ni se deschidă apetitul. Hai să trecem alături, 
unde este biroul meu. Am ceva de prună, ce nu are nimeni 
în sat!

Alături era o cameră la fel de mică. Mobilată sumar: un 
birou, două scaune şi un fişet metalic. O fereastră mare 
dădea spre uliţă. Ceea ce te frapa era un aparat fax care 
trona singuratic pe birou.

- Aveţi şi fax? se miră Frăsinel. Nu mă aşteptam!
  - Da’ ce credeaţi dom’ Frăsnel, că noi suntem la 

ţară? râse poştaşul, în timp ce scotea o sticlă din fişet.
 - Şi poate oricine să… sau e proprietate 

personală?
 - Toată lumea poate să… aşa cum bine aţi spus. 

Bineînţeles, toată lumea care are bani. Dar nu este cazul 
dumneavoastră. Hai serviţi!

 La al doilea rând de ţuici, poştaşul încercă să-i 
vândă nişte plicuri şi nişte timbre, dar Frăsinel se eschivă, 
spunând că acum nu mai are nevoie, întrucât urmează să 
vină fratele lui, care…

- Vine şi domnul Leopold? Întrebă grăbit poştaşul.
 - Da. Îl cunoaşteţi?
 - Nu am avut plăcerea de a-i fi prezentat personal, 

dar pe aici prin sat, toată lumea a auzit de dânsul!
 Ce putea lumea din sat să fi auzit despre Leopold? 

Că voia să-i fure Mătuşii ceasul, că toţi îi spuneau Vulpea 
Deşertului sau că… Uşa se deschise şi intră poştăriţa care 
anunţă cu un zâmbet victorios:

 - Aveţi de plătit…
 - Ştiu, convorbirea telefonică. Tocmai îl întrebam 

pe domnul, cât costă.
 - Nu, nu mă referam la convorbire. Asta o s-o 

plătiţi mai târziu, dacă au să vă mai rămână bani. Este vorba 
de amenda de la primărie. 

 - Ce amendă? Lui Frăsinel îi fugi tot sângele din 
faţă.

 - O amendă pentru pângărirea unei fântâni. 
Probabil că aţi fost reclamat.

 Imaginea lui Mirciulică, care se adăpa fericit din 
ciutură, într-un frumos amurg de vară, invadă memoria lui 
Frăsinel. Iar ca fundal sonor la acest minunat peisaj, 
bombănelile unui ţăran care se îndepărta. Lăsă păhărelul de 
ţuică pe masă şi ieşi. Şi nevasta poştaşului făcea parte din 
aceeaşi tagmă păguboasă a aducătorilor de veşti rele. Pe 
oamenii aceştia, dacă nu-i putem suprima, trebuie să-i 
evităm. Ei aruncă o umbră nefastă asupra tuturor 
evenimentelor. Plecă, fără să închidă uşa, şi fără să mai 
salute. De parcă ei îl amendaseră.

 Mersul pe jos îi ordonă gândurile. Nu era cazul să 
se supere prea tare. Greşise, şi acum trebuia să plătească. 
Cât anume? Nu avea o prea mare importanţă. Tot ce se 
putea plăti în bani era suportabil. Dar putea el s-o plătească? 
Sigur că putea. În fond, cât de mare putea fi amenda aceea? 
O nimic toată. Era doar o amendă. Nu-l obligau să 
construiască o nouă fântână. Nu era cazul să-şi tulbure 
spiritul. Acesta trebuia păstrat senin, în vederea scrierii 
ontologiei. Pierduse prea mult timp cu rezolvarea acestor 
mărunte probleme, în loc să-şi vadă de scris. Dar de acum 
înainte, nimic nu-l va mai abate de la menirea lui. Se va 
aşterne serios pe treabă pentru a recupera timpul pierdut. 
Întinse pasul spre casă. Pe mijlocul drumului trecea un om 
care trăgea după el un cărucior pe două roţi în care avea un 
butoi de tablă, roşu. Din butoi se iţea un copil destul de mic 
care se ţinea cu o mână de marginea butoiului, iar cu 
cealaltă îl saluta pe Frăsinel:

 -Nenea, nenea!
 Politicos, Frăsinel îi făcu acelaşi semn de salut, şi 

trecu mai departe. Al cui să fi fost copilul acela din butoi? 
Cum al cui, al lui Diogene! 

NUNTĂ CU ,,CIOMAGE”
     

,,Cum sunt nunţile la olteni ?’’m-a întrebat o ardeleancă în timp ce 
călătoream cu trenul spre Orşova. Aveam vreo şaisprezece ani şi plecam cu 
echipa de fotbal în cantonament la Moldova Nouă. Eu, care nu mai 
vorbisem până atunci cu un ardelean, mi-a fost greu să deslusesc întrebarea 
din multitudinea de,, No, dragă ‘’ şi,,ioi ‘’ne mai punând la socoteală faptul 
că a durat vreo zece minute toată polologhia ei, timp în care un oltean 
adevărat îţi spune şi ce-a supt de la măsa. Eu i-am spus o poveste cam într-
un sfert de ceas şi sunt sigură că dumneaei nu i-ar fi ajuns o viaţă ca să mă 
lămurească.N-am nimic de împărţit cu ardelenii, dar, bă frate voi aşa de 
încet vă mişcaţi şi-n celelalte ?

Până aflăm cum se mişcă dumnealor între,,No, dragă‘’ şi,,ioi’’, să vă 
povestesc şi dumneavoastră ce-i cu nunta aia cu ciomage. Io, n-am 
participat la ea, dar au fost alţii,,de s-a dus pomina’’. 

Înainte de ’89, nunţile erau diferite de ce-i azi. Acum inviţi doi, trei 
prieteni, naşul şi rudele apropiate, îi obligi să vină la un local, disponibil, 
că e mare aglomeraţie, şi te cununi sâmbăta, până la urmă o să facem toate 
astea joia ca ţiganii.Păi, înainte nunţile erau istorie, tot satul participa.

Îţi convenea dom’le, mâncai şi beai trei zile de sătul, asta ca să ţii până 
la nunta viitoare.  

Cu trei sute de lei veneai cu căţel şi cu purcel, să mănânci din 
bunătătea de salam, cu gust nu ca acum fără gust, de zici că e..... nu ştiu 
termenul exact, poate-l gasiţi dumneavoastră.

Cele mai frumoase nunţi, la care am participat şi eu,erau în satul vecin 
unde se mai păstrează şi azi, cât de cât obiceiul.

Scopul nunţii este de a-i ajuta pe tinerii căsătoriţi, fiecare după 
posibilitaţi, să-şi facă un rost în viaţă. Despre o nuntă din satul vecin vă voi 
povesti eu, aşa cum i-am povestit şi ardelencei care se holbase toată la 
mine ca să priceapă şi ea ce spun, dacă tot vorbeam fără întrerupere, adică 
vreo cincizeci de cuvinte pe secundă. Prietenii îmi atrag atenţia să pun 
virgulă măcar aşa din când în când, dar eu zgârcită cum sunt nici semne de 
punctuaţie nu folosesc, spunându-le că în vorbire nu e necesar. Glumeam, 
bineînţeles.

Ştiu povestea de la un lăutar vestit în părţile locului.
Omul îi ştia pe cetaţenii din satul respectiv, răi de joc, cum e câinele 

de sete când scoate limba de-un cot. Fiecare bărbat vrea să ia horă-nainte şi 
să-şi joace femeia, să arate el satului cât e de tare când i se umflă muşchii 
de ţuică şi vin.

La nunta asta,au fost toate bune şi frumoase până duminică seara pe la 
sarmale,că nunta începea sâmbăta cu ciorba de vită şi se încheia  luni cu 
friptura de porc.

De jucat se joacă fără întrerupere.Nici când se servesc diferitele 
mâncăruri oamenii ăştia nu se opresc, mănâncă pe rând, ca să zic aşa.

Stau la coadă să-i dea bacşiş lăutarului şi comandă când sârbă, când 
horă de mână sau unii mai pricepuţi într-ale jocului vor ungurica sau hora 
opta. Eu aşa ştiu că se cheamă, aşa i-am spus şi ardelencei, aşa vă spun şi 
dumneavoastră.

Acum rămâne la latitudinea muzicanţilor cât de lungă este melodia. 
Oamenii încearcă să-i împace pe toţi, dar cum asta nu se poate, găseşti 
unul mai ţâfnos, cu capul plin de băutură, care nu-i convine indiferent cât 
ar dura hora, i se pare că a celui dinaintea lui a durat mai mult.

Aşa s-a întâmplat şi în acea seară de neuitat când proprietarul a vrut 
să-i domolească pe consătenii săi ce-l luaseră cu asalt pe,,Nenea 
violonistul’’ care s-a zăpăcit de cap şi le-a promis la mai mulţi hora de 
mână ce urma, iar unul mai neînţelegător a sărit la scandal.

Proprietarul l-a calmat, apoi i-a dat lui întâietate. A jucat pe săturate, 
dar nu deajuns pentru muşchii lui umflaţi de băutură şi când melodia 

s-a oprit a alergat la,,Nenea violonistul’’şi i-a tras una de l-a azvârlit în 
tobele ochelaristului ce şi-a pierdut beţele din mână.

Au sărit unii în ajutor creânduse astfel o învălmăşeală de nedescris. 
Păi, nu mai ştiau cine cu cine ţine. Dădeau unii într-alţii fără să se mai 
deosebească. Iuţi din fire s-au repezit în gardul de blane din faţa casei, asta 
ca să-şi îndrepte oasele mai bine.

Mă şi nu s-au luat şi ei la bătaie mai târziu, când avea şi omul banii 
strânşi de la meseni.

Supărat că nu i se dă dreptate, cel care provocase scandalul, a răsturnat 
un rând întreg de mese, lovind cu piciorul, mai ceva ca în filmele cu Bruce 
Lee, şi făcând praf o gămadă de farfurii.

Doamne, ce nenorocire pe capul oamenilor ăia !
Ura pentru lăutari nu-i trecuse şi-i ameninţa că le sparge instrumentele 

muzicale, apoi îi snopeşte în bătaie.Bă,da’ rău l-a mai făcut măsa şi 
p’ăsta !

În tot acest timp, copiii care se jucau pe lângă cort, ridicau prelata şi 
furau sticlele cu băutură de pe mese. Şi când ciomăgeala era în toi cineva a 
anunţat Miliţia. În doi timpi şi trei mişcări,omul legii a sosit la faţa locului 
să constate infracţiunea.

Ca la noi la nimenea, tot păgubitul plăteşte ! Proprietarul a fost 
amendat cu cinci mii de lei, pentru că la dumnealui în curte s-a produs 
scandalul şi n-a comentat deloc. Păi, cum să comenteze dacă înainte de 
nuntă a semnat un fel de asigurare la postul de miliţie, prin care garanta 
liniştea şi bunul mers al lucrurilor pe perioada nunţii dacă nu suportă 
consecinţele legii. 

Şi le-a suportat cu vârf şi-ndesat !
Unii dintre meseni, oameni cinstiţi, au plătit consumaţia la nuntă, însă 

alţii s-au făcut nevăzuţi. 
Pe recalcitrant l-au dus la postul de poliţie şi i-au dat o mamă de 

bătaie, soră cu moartea, ca să-l sature de joc şi să-i plătească paguba 
omului. 

Mirii s-au despărţit din acea seara, pe motiv că scandalagiul era din 
neamul miresii şi vezi, Doamne, o fi şi ea de vină dacă e rudă cu ăla.

Cât despre lăutari s-au jurat că nu mai cântă în veci în satul cu 
pricina.

De fapt li s-a dus vestea ca fiind pagube şi orcine îi întâlnea le zicea că 
nu i-ar primi la nuntă nici gratis, că n-ar mai ieşi din pagubă. 

E, despre ardeleancă ce să vă spun, a stat cu gura căscată mirându-se 
de isprava oltenilor îndârjiţi şi plini de chef.

Păi, nici nu mă surprinde, la cât de încet se mişcă dumnealor nu cred 
că ar fi în stare de vreo nuntă ca asta.

În concluzie : Când vă apucaţi de organizat ceva, luaţi în calcul şi 
imprevizibilul sau elementul surpriză şi mai ales nu semnaţi nimic  la 
poliţie. 

Any DRĂGOIANU
(din vol. Povestiri olteneşti, în curs de apariţie)
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Femeia care nu şi-a dat cu ruj se sperie că şi-a 
uitat buzele acasă.

*
Capul este acvariul viselor.

*
Mobilele cu carii capătă auz şi ascultă până şi ce 
zice tăcerea.

*
Ombilicului îi lipseşte nasturele.

*
Cel mai aristocrat lucru al sticlei de şampanie e 
că nu este de acord să îi mai pui dopul.

*
Coaja zbârcită a copacilor arată că Natura e o 
bătrânică.

*
Butoiul e crinolina vinului.

*
Albumul: cimitirul amintirilor pierdute.

*
Bebeluşul se salută pe el însuşi când îşi prinde cu 
mâna picioruşul.

*
Cafeaua cu lapte e o băutură mulatră.

*
În zilele cu vijelie, Franklin ieşea cu o umbrelă 
dotată cu paratrăsnet.

*
Literele arabe sunt litere microbiene.

*
Bicicliştii nu ştiu cât de fragilă este baza 
craniului.

*
Muşchiul este peruca pietrelor.

*
Când vedem că un dirijor dirijează fără baghetă, 
ne vine să îi dăm un creion în mână.

*
Negrii sunt negri pentru că numai aşa izbutesc să 
stea la umbră sub soarele Africii.

*
Aripile porumbeilor cântă când zboară.

*
Ştergând cu batista ochelarii, parcă lentilele ar fi 
plâns în faţa spectacolului vieţii.

*
Maimuţele nu încărunţesc pentru că nu gândesc 
prea mult.

*
Apa îşi despleteşte părul în cascade.

*
Cu mâinile crispate ale rădăcinilor lui, arborele 
caută o inimă sub pământ.

*
Singurul om care schimbă faţa pământului este 
omul care îşi ară cu modestie ogorul.

*
Era aşa de frig în noaptea aceea, încât am văzut 
pe cer stelele strălucind.

*
Copiii caută să-şi extragă ideile scobindu-se în 
nas.

*
Ceasul de mână rămâne în urmă la hipotensivi şi 
o ia înainte la hipertensivi.

Ramón Gómez de la Serna :
« GREGUERÍAS»

*  
Umbrela pe care o ia vântul parcă a fugit cu toate 
ideile celui care aleargă după ele.

*
Ascensorul e mai periculos decât avionul pentru 
că, dacă se detectează, nu mai poţi să te salvezi 
nici cu paraşuta.

*
Fluturele care se aşează pe fiecare floare e 
dactilografa grădinii.

*
În perle se concentrează sinteze dintre zorile de zi 
şi ceasul înserării.

*
Eclipsele sunt zaiafeturile astronomilor.

*
Chinezoaicele se pudrează cu puf de crizantemă.

*
Fluturele îşi duce sub aripi biletul de călătorie.

*
În maşinile de scris zâmbeşte dantura falsă a 
literelor.

*
Cine doarme mai mult noaptea sunt tunurile.

*
Strănutul este interjecţia tăcerii.

*
Pictorul cu paleta în mână pare o pasăre cu o 
singură aripă.

*
Statuia pe capul căruia se aşează un porumbel ar 
trebui să zâmbească.

*
A cânta la trompetă este ca şi cum ai bea muzică 
ridicând cotul.

*
Cel care nu aruncă biletul la ieşirea din gară îşi 
salvează amintirile călătoriei.

*
Deşertul se piaptănă cu pieptene de vânt; plaja, cu 
pieptene de apă.

*
Cămila este animalul cel mai mândru din lume; 
mândru pânâ şi de cocoaşele ei.

*
Crocodilii mici – care sunt şopârlele – palpită ca 
şi cardiacii obosiţi.

*
Venerele antice ne zâmbesc din sala de baie a 
veşniciei.

*
Ceasul deşteptător poate provoca tahicardie.

*
Mă deranjează filmele cu negri pentru că nu ştiu 
dacă cel care alăptează copilul e tatăl sau mama.

*
Leul are megafon propriu.

*
Urechea omului întreabă tot timpul, pentru că – 
dacă te uiţi bine – are forma unui semn de 
întrebare.

*
Dă bacşiş când intri în 
hotel pentru ca să fii bine 
servit – şi pentru ca să 
poţi pleca fără să mai dai 
bacşiş încă o dată.

*
Farmacistul  dintr-o 
farmacie hopeopatică este 
z g â r c i t u l 
medicamentelor.

*
Lama e un măgar cu 
cochetării de femeie.

*
Cutiile de sardele sunt 
puşculiţele mării.

*
Negrii au voce de tunel.

*
Ne surprinde căderea primelor frunze ale toamnei, 
ca şi cum pomii şi-ar scoate şi ar lăsa să le cadă 
pe jos mănuşile.

*
Femeia care, după o ceartă, pleacă şi închide uşa 
pe dinăuntru, să nu te temi că se sinucide. Îşi 
probează o pălărie.

*
Mumiile au fost înfăşate ca nou-născuţii Morţii.

*
Când auzi sirena, parcă vaporul îşi suflă nasul.

*
Rinocerului i-au crescut colţii acolo unde nu 
trebuia să îi crească.

*
Prefer maşinile de scris vechi, pentru că au 
experienţă şi cunosc ortografia.

*
Furculiţa e pieptenele tăieţăilor.

*
Jiletca are patru buzunare pentru a te face să 
înţelegi că speranţele sunt zadarnice.

*
Discul este ondulaţia permanentă a muzicii.

*
Banjoul s-a născut dintr-o rachetă şi o mandolină.

*
Conopida e un creier vegetal pe care îl mâncăm.

*
Luna nouă, semiluna, pune noaptea în paranteză.

*
Rândunica e o săgeată mistică în căutarea unei 
inimi.

*
Carafa este sarcofagul vinului.

*
Un om care rămâne cu scobitoarea în gură este un 
rumegător.

*
Diferenţa dintre nimfe şi sirene este că sărutul 
nimfei e dulce în timp ce sărutul sirenei e sărat.

*

Marinarii de pe corăbiile cu pânză sunt harpiştii 
vânturilor.

*
Când dormi cu faţa la perete e ca şi cum ai povesti 
peretelui ce ai visat.

*
Furnicile sunt globulele roşii ale pământului.

*
Ceea ce e mai teribil de trist când peştii moi, este 
că nu îşi pot închide ochii. N-au pleoape!

*
Când privim cu lupa, parcă am vedea cu ochi de 
cal.

*
Nostalgia: nevralgia amintirilor.

Traducere de Ovidiu DRIMBA
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oraşe în decursul celor şase ani de studiu (şi care 
pentru cei indulgenţi puteau fi şi 16!). Studenţiii mai 
diligenţi peregrinau dintr-un oraş într-altul, fiind atraşi 
de faima unui mare profesor. (În acest sens, este 
cunoscut cazul celebrului filosof Pierre Abélard). Dar 
mai erau şi alte motive, de pelerinaj, mult mai 
frecvente: când corporaţia studenţilor intra în conflict 
cu autorităţile oraşului, care nu voiau să le satisfacă 
revendicăriile, studenţii – deci universitatea, deci şi 
profesorii, fireşte, – se transferau cu toţii într-un alt 
oraş din apropiere, care el oferea condiţii de viaţă mai 
avantajoase căutând astfel să îi atragă, – din motive şi 
economice şi de prestigiu.

 Universitatea din Torino, de pildă, fondată în 1405 
(şi la care, un secol mai târziu, se va laurea şi marele 
Erasm din Rotterdam), a funcţionat mai mulţi ani în 
alte 3 sau 4 oraşe din Piemont. Alteori, din motive 
diferite, profesorii erau aceia care luau hotărârea să se 
transfere in corpore într-un alt oraş, – unde, deci, 
datorită faimei lor şi unor condiţii favorabile oferite 
de municipalitate, lua fiinţă o nouă universitate. În 
felul acesta, cele mai vechi şi mai ilustre universităţi 
au dat naştere altora: cea din Bologna – Reggio-
Emilia. Când studenţilor englezi, ce studiau la Paris, li 
s-a interzis să mai părăsească ţara, iar cei plecaţi au 
fost rechemaţi, a luat fiinţă universitatea in Oxford, – 
care, la rândul ei, prin migraţia studenţilor, dat naştere 
celei din Cambridge (rămasă, până azi, un adevărat 
paradis academic!). aşa după cum universitatea din 
Paris este “mama” tuturor universităţilor medievale 
din nordul Franţei, din Anglia, din Germania şi din 
Ţările de Jos.

 În fine, să mai amintim că după titlurile academice 
de “bacalaureat” şi de “magistru”, ultimul şi cel mai 
înalt titlu de “doctor” se acorda odată cu licentia 
docendi, – adică certificatul care dădea absolventului 
suprema distincţie, dreptul de a preda disciplina 
respectivă la orice universitate din orice ţară, în caz că 
noul “doctor” avea de gând să aleagă cariera didactică. 
La Salamanca, în Spania, cînd vizitezi venerabila 
Catedral Vieja, într-una din aceste anexe ale vechii 
catedrale ţi se arată şi sala în care, în ajunul susţinerii 
doctoratului, candidatului i se înmâna subiectul 
disertaţiei care îi făcuse stabilit; era apoi închis în 
această sală şi păzit straşnic în tot cursul nopţii în care 
trebuia să-şi prergătească singur disertaţia. Din când 
în când, candidatul mai arunca o privire, cu frică spre 
uşa din fundul sălii, numită (cu un termen nu orea 
academic) “uşa măgarilor”, uşa prin care ieşeau cei 
care dădeau al examen… Dar în piaţeta universităţii, 
în mică şi încântătoarea piaţă din faţa somptuasei 
faţade a Palatului Universităţii din Salamanca, te 
întâmpină un spectacol mai vesel: pereţii colegiilor 
din jur sunt plini de inţialele fericiţilor “doctori” din 
îndepărtatele timpuri ale Evului Mediu (şi de mai 
târziu); iniţiale – însoţite de semnul victoriei – scrise 
cu litere roşii, din sînge de taur amestecat cu oţet; din 
sîngele taurului pe care, spre a-şi sărbătorii succesul, 

proaspătul absolvent îl oferea în vederea organizîrii 
unei coride. 

 Studenţii universităţii medievale puteau fi şi 
zurbagii, şi cheflii, şi cu mai multe alte păcate; dar 

dacă vroiau să-şi vadă iniţialele scrise pe zidurile 
universităţii, ca “doctorii” din Salamanca, eo trebuiau 
să parcurgă de-a lungul anilor un serios curriculum 
studiorum.

Programa şcolară universitară

 La baza învăţămîntului (mediu şi superior) din 
Evul Mediu – limba de predare fiind în toate ţările 
Europei Occidentale şi Centrale limba latină – stăteau 
cele şapte discipline grupate în două cicluri. Aceste 
materii, aceste obiecte de studiu erau în număr de trei 
în primul ciclu (numit trivium) şi anume: gramatica, 
retorica şi dialectica, – acestea 
incluzînd şi noţiuni de filosofie, 
literatură latină şi de istorie 
română. În al doilea ciclu – numit 
quadrivium, pentru că materiile 
studiate erau în număr de patru – 
intrau: aritmetica, geometria, 
astronomia şi muzica; dar muzica 
înţeleasă ca studiu al realităţilor 
matematice dinter sunete, al 
raporturilor numerice dintre note; 
mai precis, între tonuri şi nota 
fundamentală.

 Era un plan de studii moştenit 
din antichitatea romană, fixat 
definitiv în secolul al V-lea e.n. şi 
transmis Evului Mediu într-o 
formulare standardizată, rigid 
dogmatică. Era aşa – numit 
sistemul al celor şapte “arte 
liberale”, – şi era numit astfel pentru că la greci 
cuvîntul “artă” (techné) indica activitatea în general, 
activitatea omului, în opoziţie cu acţiunea sau cu 
activitatea naturii. Deci un concept care avea mai mult 
sens de “tehnică”. De aceea, la grecii artişti erau 
consideraţi nişte meşteşugari, – cu excepţia poeţilor şi 
a muzicanţilor, despre care se credea că ar crea sub 
puterea unei inspiraţii divine, iar nu în mod esenţial şi 

exclusiv prin activitatea proprie. Iar 
“liberale” erau numite acele ocupaţii, 
activităţi, preocupări sau profesiuni pe 
care le puteau exercita numai oamenii 
liberi (deci, în nici un caz sclavii). Şi mai 
departe: cu sensul derivat de îndeletniciri 
pur teoretice, în care rolul principal îl are 
finalitatea şi gîndirea teoretică; intelectul, 
speculaţie pură, iar nu gândirea aplicată, 
nu abilitatea manuală, care urmăreşte un 
scop practic, de utilitate materială 
practică.

 Activitatea didactică universitară 
consta dintr-o serie de lecţii bazate 
esenţialmente pe comentarea unor texte de 
mult stabilite în manuale a căror autoritate 
nu era, nu putea fi discutată. Metodica 
predării era invariabilă şi consta în glose 

pe marginea textelor de autoritate, comentarii orale, 
discuţii şi dezbateri în contradictoriu. (Bineînţeles că 
totul, cum am spus, numai în limba latină). Dar pe 
lângă acetse materii de predare, în acest plan de 

învăţământ formal, dogmatic, sclerozat, în 
secolul al XII-lea – în care are loc o viguroasă 
reîmprospătare intelectuală, un moment de 
adevătrată “prenaştere”, – în cultura 
occidentală se introduce astronomia lui 
Ptolemeu, precum şi geometria lui Euclid şi 
logica aristotelică. Şcoala de traducători din 
Toledo, în special, transpune în limba latină 
literatura ştiinţifică pe care o posedau arabii. 
Facultatea de teologie încearcă zadarnic să 
pună stavilă cunoaşterii tot mai extinse a 
filosofiei greceşti. Studiul medicinei face tot 
mai mult apel şi la ştiinţele naturale; încât 
medicus va deveni un phisicus (termen păstrat 
până azi în limba engleză, în care medicul se 

numeşte psysician).
 În 1331, printr-un decret papal se instituie – la 

universităţile din Paris, Bologna, Oxford, Salamanca 
şi Avignon – învăţământul limbilor greacă, ebraică, 
arabă şi siriacă. Dar cea mai importantă materie de 
studiu din universităţile medievale rămâne logica 
aristotelică, ale cărei instrumente – silogismul şi 
disputa – pătrund profund şi în studiul clasicilor latini 
(clasici greci rămân, până după 1400, total 
necunoscuţi). În bună măsură, însă, studierea clasicilor 
latini se limita la exemple şi citate din operele lor, 
pentru a ilustra regulile de gramatică şi de retorică. 
Istoria şi ştiinţele sociale nu se studiau, studiul 

limitându-se şi aici alacazurile şi exemplele luate din 
textele literare clasice; iar ştiinţele naturale – doar la 
atât cît informau scrierile lui Aristotel ( apoi, cele ale 
lui Plinius cel Bătrân). Dar nici istoria, nici ştiinţele 
naturale nu erau materii studiate sistematic şi incluse 
în sistemul celor şapte “arte liberale”.

 Obţinerea licenţei în “arte” era o condiţie 
obligatorie pentru cei ce urmau să studieze medicina, 
dreptul sau teologia. Durata studiilor era de şase ani, 
la aceste facultăţi. Cursurile începeau la şase 
dimineaţa; dar studenţii mai puţin diligenţi preferau să 
se înscrie la facultatea de drept, unde lecţiile începeau 
la ora 9.

 În ce priveşte libertatea intelectuală a profesorului, 
libertatea sa de opinie şi de opţiune, aceasta era – în 
teorie – limitată. Pietatea, devotamentul credinţei, 
observarea strictă a învăţăturilor, religiei trebuia să 
primeze, să preceadă ştiinţa, să-i fixeze limitele şi să-i 
prescrie condiţiile. În practică, însă, în afara 
profesorilor de filosofie şi de teologie, ceilalţi, cei care 
predau dreptul, medicina, gramatica, retorica, 
matematica etc., erau liberi să discute şi să-şi predea 
cum gândeau materia lor. Paradoxal e faptul că 
cenzura organizată a cărţilor profesorilor a fost 
introdusă, nu în Evul Mediu, ci abia în secolul al XVI-
lea, – deci în marele secol al Renaşterii!

Continuare din pag. 52 
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Cum au luat fiinţă primele universităţi?

 Dintru început trebuie precizat că nici marile 
civilizaţii ale Orientului, nici lumea greco- romană, 
deşi aveau anumite forme de învăţământ superior, 
totuşi nu cunoşteau o formă instituţionalizată care să 
semene măcar cu universitatea europeană; 
cu alte cuvinte, care să fie organizată pe 
facultăţi, care să aibă un plan de studii 
dinainte stabilit, sau care să confere un titlu 
academic la sfârşitul studiilor.

 În Europa de după căderea Imperiului 
Roman, în vremurile tulburi care au urmat, 
timp de aproape şapte secole singurele 
şcoli existente erau cele organizate în 
mănăstirile mai importante; iar mai târziu, 
în oraşe, şcolile care funcţionau pe lângă 
catedrale. Iată însă că în jurul anului 1100, 
odată cu apariţia şi dezvoltarea oraşelor, ca 
urmare a intensificării activităţii comerciale 
şi meşteşugăreşti, are loc şi o adevărată 
explozie a vieţii culturale, datorită în 
special, contribuţiei învăţaţilor arabi din 
Spania. Aceştia au făcut cunoscute Europei 
medievale, prin numeroasele lor traduceri şi 
comentarii, operele marilor filozofi, matematicieni, 
astronomi, medici greci, sau chiar vechile texte ale 
dreptului roman. Totodată, aceşti învăţaţi, înlocuind 
foarte nepracticile cifre romane cu aşazisele cifre 

“arabe” (dar care erau originare din India), au uşurat 
enorm operaţiile aritmetrice.

 Conţinutul învăţământului şi metode de predare 
ale vechilor şcoli mănăstireşti s au dovedit acum a fi 
cu totul insuficiente şi perimate. O proaspătă şi imensă 
sete de cultură, stimulată şi de noile perspective 
practice de viaţă, de noile interese şi nevoi ale 
societăţii, a sporit mereu numărul dascălilor şi al 
şcolilor. Odată cu marea afluenţă a 
studenţilor la oraşe, au crescut preţurile, 
mai ales chiriile, iar alimentele şi cărţile 
de studiu au devenit din ce în ce mai 
scumpe. În faţa acestei situaţii şi pentru 
a şi apăra interesele în primul rând 
economice, studenţii s au asociat şi 
organizat într o corporaţie, întru totul 
asemănătoare celorlalte corporaţii 
profesionale şi de meşteşugari, 
caracteristice vieţii orăşeneşti din Evul 
Mediu. Cu un nume latinesc (pentru că 
învăţământul se făcea numai în limba 
latină), această corporaţie studenţească 
s a numit universitas; ceea ce nu însemna 
nimic altceva decât “asociaţie”, 
“comunitate”, “grupare”, “breaslă”. 
Astfel organizaţi şi având în frunte un “rector” ales 
dintre ei, studenţii au forţat conducerea respectivului 
oraş – sub ameninţarea că altminteri se vor transfera 
cu toţii în altă localitate; ceea ce ar fi însemnat o 

lovitură economică şi de prestigiu dată oraşului, – să 
acorde reprezentanţiilor studenţimii dreptul de a fixa 
ei preţul chiriilor, al alimentelor şi al cărţilor de 
şcoală.

 Dar această universitas, această corporaţie sau 
universitate a studenţilor i  a constrâns şi pe profesori 

să respecte cu stricteţe o serie de reguli şi îndatoriri, 
precis şi minuţios specificate într un status: să nu 
lipsească de la ore fără aprobarea studenţilor, să 
înceapă şi să termine lecţia la oră fixă, să nu eludeze 
unele capitole din planul cursului, să şi asigure un 
auditor de cel puţin cinci persoane, să depună în 
prealabil o cauţiune în cazul că lipseşte temporar din 
oraş ş.a.m.d. Profesorii au fost siliţi să accepte, pentru 
că adeseori singura (sau aproape singura) lor sursă de 
venit erau taxele şcolare, sumele pe care le vărsau 
studenţii. Dar şi profesorii, văzându se excluşi din 
universitas şi supuşi unor astfel de constrângeri din 
partea studenţilor, s au organizat şi ei într un fel de 
corporaţie, într un collegium al lor, – impunându se şi 
ei studenţilor, de pildă, condiţiile unui examen de 
admitere la cursul lor, programa de studii precisă şi 
detaliată a examenelor de absolvire, temele şi 
modalitatea de susţinere a lucrării de licenţă. În 
curând (deci tot în secolul al XII-lea), atât studenţii 
cât şi profesorii au ajuns la concluzia că este în 
interesul lor să se unească într-o singură corporaţie, 
într-o universitas comună. Din acest moment se poate 
vorbi cu adevărat de “universitate”, ca o organizaţie 
având la bază un contract încheiat între studenţi şi 
profesorii lor. Dar când s-a petrecut această fuziune?

 Ei bine, anul exact de fundare a celor dintâi 
universităţi nu se poate şti cu certitudine şi pentru că o 
universitate nu se “funda” la o dată anumită, printr-un 

act oficial, ci “devenea”, creştea, 
ajungea la aceastăformă, se dezvolta 
gradual, transformându-se dintr-o 
şcoală medie preexistentă, în general 
a unei catedre. E adevărat că un papă 
(mai târziu, un rege sau un împărat) 
conferea noii instituţii o diplomă de 
înfiinţare, sau o bulă, prin care îi 
recunoştea rangul şi titlul de 
“universitate”, dar aceasta se 
întâmpla mai târziu cu câţiva ani, 
după ce, de fapt, respectiva instituţie 
de învăţământ funcţiona de mult 
având structura, caracterul unei 
adevărate “universităţi”.

 Cea dintâi instituţie de 
învăţământ cu caracter universitar 
s-ar putea spune că a fost şcoala de 

medicină din Salerno (un oraş la sud de Napoli), care 
funcţiona încă de pe la mijlocul secolului al X-lea, şi 
care, timp de 200 de ani, a fost cel mai renumit centru 
medical din Europa. Cum, însă, la această 

“universitate” se studia numai medicina şi cum ea n-a 
avut nici o influenţă asupra evoluţiei ulterioare a 
învăţământului universitar, se consideră că, de fapt, 
cea dintâi universitate adevărată din Europa care a 
funcţionat ca atare încă din primii ani ai secolului al 
XII-lea a fost cea din Bologna. A doua, apărută în 

jumătatea a doua a aceluiaşi secol, este cea din 
Paris iar a treia, ceva mai târziu, dar tot în 
secolul al XII-lea, este cea din Oxford. 
(Spaniolii susţin însă că a treia ar fi cea din 
Salamanca).

Astfel, în secolul al XV-lea funcţionau în 
diverse ţări ale Europei peste 80 de universităţi. 
Cele care au o istorie neîntreruptă şi de mare 
prestigiu, de cel puţin şase secole, sunt cele din 
Bologna şi Padova, Paris, Montpellier, Oxford 
şi Cambridge, Coimbra şi Salamanca, Praga şi 
Cracovia, Louvain, Viena şi Leipzig.

... şi cum erau organizate?
 Modul de organizare şi de funcţionare a 

universităţilor în Evul Mediu era, bineînţeles, 
radical diferit de cel de azi.

 Se putea întâmpla ca într-un oraş să 
funcţioneze concomitent două, trei, sau chiar 

patru universităţi predominant distinct. Oraşul 
Montpellier, de pildă, avea o universitate cu un profil 
medical, şi o alta cu un profil juridic. Când 
universităţile cu profil diferit dintr-un singur oraş 
reuşeau să depăşească interesele, ambiţiile, rivalităţile 
dintre ele, geloziile care le ţineau separate, se uneau şi 

formau o singură universitate cu mai multe facultăţi. 
Astfel, cea din Paris (şi altele, mai puţine dar dintre 
cele ami importante) avea patru puţine facultăţi: de 
“arte liberale” (un fel de facultate de “litere şi 
filosofie”), de drept canonic (dar în care se preda şi 
dreptul roman), de medicină şi de teologie. De fapt, o 
universitate trebuia să aibă măcar două facultăţi, dintre 
care cea de “artă” avea un caracter pregătitor, 
propedeutic, în vederea abordării studiilor juridice, 
medicale sau teologice. Rectorul unei universităţi (la 
început, în primele două secole, un student) era ale pe 
o durată de trei luni.

 O universitate nu avea un sediu propriu; de obicei 
profesorii închiriau un local; sau, dacă avea o locuinţă 
încăpătoare, profesorul ţinea lecţii la el acasă. Alteori, 
cursurile se ţineau pur şi simplu în catedrală, sau într-o 
încăpere anexă a acesteia, sau într-o biserică mai 
spaţioasă din apropiere. În schimb, studenţii care nu 
locuiau la gazde aveau cămine (“colegii”, cum se 
numeau la început, şi în care, eventual, unii profesori 
îşi ţineau lecţiile); dar aceasta, numai dacă oraşele din 
care proveneau studenţii, din alte regiuni sau ţări, 
asigurau fondurile necesare pentru achiziţionarea 
localului. În 1500, la Paris existau 68 de asemenea 
colegii-cămine. Dar studenţii nu întotdeauna rămâneau 
în acelaşi oraş, ci peregrinau pe la universităţi din alte 
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