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În celebra metropolă a artei şi culturii europene, de prestigiu mondial, pe lângă tezaurul 
marilor muzee ce conţin valori inestimabile din lumea întreagă, s-au fondat o serie de muzee 
memoriale, dedicate unor grandioşi sculptori ca Rodin, Bourdelle, Maillot, marilor pictori 
Delacroix, Monet, Picasso, context în care s-a reconstituit 
atelierul genialului nostru Brâncuşi, într-o clădire special 
amenajată lângă Centre Pompidou, complexul muzeal al 
artei moderne din secolul XX. 

Venit la Paris în 1904, după legendara lui călătorie 
de câteva luni “pe jos”, Brâncuşi studiază la „Ecole des 
Beaux-Art” (clasa A. Mercié). Lucrează cu tenacitate 
şi este admis cu trei sculpturi la “Salon de la Sociteté 
Nationale des Beaux-Arts” în 1906. Rodin, care-i remarcă 
portretele expuse, îi propune să lucreze în atelierul său. 
Răspunsul lui Brâncuşi a rămas celebu: “sub un mare 
stejar (arbore) nu creşte nimic”. Conştient de posibilităţile 
sale, a preferat o viaţă modestă, lucrând serile ca ajutor 
de ospătar într-un restaurant, având câteva mici ateliere 
- mansarde (Cite Condorat, Place de Bourse, Place 
Dauphine), în ultimul realizând Rugăciunea (1907), apoi 
Sărutul, Somnul, Muza adormită, şi primele variante 
Mademoiselle Pogany. 

În sfârşit, din 1916, are atelierul în Impasse Ronsin 
nr. 8, Montparnasse, unde se instalează şi alţi artişti din 
Europa. Avea vecini pe Lipschitz, Zadkine, Laurens. În 
1927, Brâncuşi se stabileşte la nr. 11, unde rămâne până 
la sfârşitul vieţii (1957), remarcându-se ca o personalitate singulară, de milenară tradiţie 
românească. 

Se ştie că Brâncuşi şi-a păstrat cetăţenia română până la sfârşitul vieţii dorind să revină 
în ţară, să moară pe pământul strămoşesc pe care l-a iubit cu ardoare şi l-a onorat cu geniul 
lui. Împrejurările politice de atunci nu i-au permis să-şi împlinească acest vis. În această 
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Monument - sacru în inima Parisului

CUPLU – UN DESEN 
GENERATIV AL SCULPTURII

ADAM ŞI EVA
 Desenul provine din arhiva 
Brâncuşi preluată după 
moartea sculptorului de cei 
care i-au păzit bătrâneţea, 
soţii Natalia Dumitrescu şi 
Alexandru Istrati. Perechea 
de artişti români, trăitori în 
preajma genialului sculptor şi 
în cele din urmă legatarii săi 
testamentari, a zăbovit prea 
destul până să facă public – 

ori să predea, după cuviinţă – fondul documentar, ce 
conţinea şi desenul în discuţie, Muzeului naţional de 
artă modernă din Paris, unde se reconstituise atelierul 
artistului cu toate ale lui, conform înţelegerii acestuia cu 
statul francez. Aşa se face că împreună cu alte numeroase 
documente („un certain nombre de dessins et un 
quantité considérable d’archives – la quasi-totalité des 
manuscrits et de la correspondance...”) desenul Cuplu 
(astfel intitulat postum) a ieşit în lume abia la aproape 
o jumătate de veac după dispariţia creatorului său – mai 
exact: a putut fi  văzut prima oară în iunie 2003, la Paris, 
în cadrul expoziţiei „La Dation Brancusi. Dessins et 
archives”, deschisă sub egida Centrului naţional de artă 
şi cultură Georges Pompidou. Desenul în cauză poate 
fi  studiat astăzi întrucât a fost reprodus la pagina 35 a 
catalogului expoziţiei, catalog şi nu numai, purtând el 
însuşi numele evenimentului cultural pomenit. Aşadar 

situaţie, a acceptat cetăţenia franceză. Fiind bolnav, şi-a făcut testamentul, având ca 
legatari pe pictorul Al. Istrati şi soţia sa, Natalia Dumitresco (şi ea pictor valoros), prin 

care a donat statului francez atelierul cu tot ce se afl a în 
el. În actul de donaţie sunt menţionate 144 de sculpturi, 
86 de soc1uri şi mobile sculptate, vreo 15 mulaje, 38 de 
desene, o guaşă şi două picturi, circa 1500 de fotografi i cu 
imagini din atelier (fi ind un pasionat fotograf), o bogată 
bibliotecă şi o importantă discotecă de folclor românesc 
şi din alte ţări. Brâncuşi condiţionase donaţia ca atelierul 
să fi e reconstituit în Muzeul de Artă Modernă din Paris. 

Jean Cassou, care-l vizitase adesea în atelier (o 
excepţie pentru un istoric de artă), îl admira şi-i devenise 
prieten apropiat. Fondator şi director al Muzeului de 
Artă Modernă din Paris, îl considera “unul dintre cei mai 
mari sculptori ai tuturor vremurilor”, şi îi achiziţionase 
încă din 1947 mai multe opere, expuse la inaugurarea 
muzeului în acelaşi an. El îşi amintea de ambianţa 
originală a atelierului, totul constituind o adevărată operă 
de artă, cu sculpturile - (Coloanele infi nite, Făsările în 
spaţiu, Măiastra, Peştele, Foca, M-Ile Pogany, Sărutul, 
Cocoşul, cu soc1urile şi mobilele sculptate, mesele 
rotunde din piatră, soba ţărănească ... , relevând o 
veritabilă biografi e de geniu creator. Foarte ospitalier, 
Brâncuşi, oferea, seara, prietenilor apropiaţi - Marcel 
Duchamp, Man Ray, Erik Satie - mâncare specifi c 

românească. Se începea cu o ţuică bătrână şi caviar, urmând pulpă de oaie, înăbuşită în 
sobă, acoperită cu cenuşă şi jar, însoţită de o uriaşă mămăligă la ceaun. Se încheia cu un 
vin bun, muzică folclorică şi veselie din toată inima. Erau seri de neuitat. 

PICTOR GASTON G. COSMA
Darmstadt - Germania

Puţine şi nu întotdeauna reuşite, pline de substanţă 
şi bun gust sunt apariţiile dedicate femeilor românce, 
tot mai implicate în viaţa social-culturală şi politico-
administrative. Există şi un „Dicţionar „Mondo Femina 
– femei române” de dr. Mioara Mincu  şi  Elena 
Mironescu.

O carte care face, iată, într-un mod nu numai fericit 
dar şi exponenţial, - excepţie de la 
„regulă” – este culegerea de interviuri 
semnată de Maruca Pivniceru – 
„Doamne, ce Doamne!” (Editura 
Agerpres, 2008, 180 pag., prevăzută 
cu un „Cuvânt înainte” semnat de 
cunoscutul scriitor Mircea Micu. 
În totul, lucrarea este un „adevărat 
sipet cu amintiri, o casetă de 
veritabile valori, aceste Doamne 
şi Domniţe adunate între coperţile 
generoase ale unei cărţi”.

Autoarea este, după cum 
precizează prefaţatorul, „o distinsă 
mânuitoare de condei, fi nă 
observatoare a fenomenului cultural 
de pe toate palierele”, care, prin aceste interviuri de prim 
rang, reuşeşte să strângă sub un titlu plin de o „curiozitate 
justifi cată” (vorba lui Nichita Stănescu) profi le de femei 
deosebite din contemporaneitatea imediată, din ultimii 
ani. Sub acest aspect, cartea aminteşte în linie directă 
de admirabila stampă hagiografi că „Trecute vieţi de 
Doamne şi Domniţe”, desfăşurând un portativ de largă 
cuprindere de ipostaze şi tonuri, venind să exprime 
perseverenţa şi sensibilitatea sufl etului feminin, reuşita 
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în viaţă şi excelenţa în cultură, în artă şi ştiinţă, în 
varii manifestări ale spiritului creator.

Într-o ultimă secţiune intitulată „În loc de postfaţă”, 
d-na Maria Capoianu nu o „iartă” de interviul de 
rigoare pe însăşi autoare. Afl ăm, astfel, că aceasta 
provine din familia unui medic chirurg şi diagnostician 
vasluian, cu studii la Paris pe bani proprii, la râdul 

său fi ul unui medic militar 
crescut în cultul doctorului 
Carol Davila şi participant la 
Războiul pentru Independenţă 
din 1877 şi la al doilea război 
balcanic din 1913. Neam de 
aristocraţi şi boieri, înaintaşii 
autoarei, de origine din Vaslui 
şi de prin părţile Cotnarului, 
au făcut opere de binefacere, 
de asistenţă socială. Mama a 
fost pe vremuri preşedintă a 
Societăţii Femeilor Ortodoxe la 
Vaslui, colaboratoare apropiată 
a Arethiei Tătărescu, iar fi ica 
Maruca azi colaborează la revista 

„Femeia Ortodoxă” de la Craiova. Autoarea, care a 
crescut cu guvernantă elveţiană, a învăţat franceza şi 
germana şi, ca „pui de intelectuali reacţionari”, a avut 
de suferit de pe urma „naţionalizării”, dar şi ca elevă 
a Şcolii Centrale de Fete, trecând apoi la Liceele „Gh. 
Şincai” şi „Spiru Haret”, urmând apoi o facultate 
pentru a deveni inginer constructor, „nu pentru că mi-
am dorit această profesie”. A lucrat apoi în Ministerul 

CEZAR BRAIA-BARAŢCHI
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Turismului, având astfel prilejul să călătorească în 
Europa, Asia, Africa, mai peste tot, vizitând locuri 
exotice rare şi greu accesibile turistului obişnuit…

După pensionare colaborează intens la unele 
publicaţii („Cronica Fundaţiilor”, „Plai străbun”, 
„Diplomat Club”, „femeia ortodoxă”, „Ecart” ş.a.), 
dimpreună cu soţul Romeo Pivniceru, tot inginer, autor 
de memorialistică, lucrări de călătorie şi estetică…

„M-am decis să scriu câteva «dialoguri» cu 
personalităţi feminine, din domenii diferite, care s-au 
remarcat prin modestia, talentul, profesionalismul şi 
charisma de care au dat dovadă de-a lungul carierei 
lor”, scrie Maruca Pivniceru.

Şi asta într-o vreme când „se caută senzaţionalul 
cu orice preţ”, iar valorile autentice „sunt călcate în 
picioare şi umilite de incompetenţa gălăgioasă, în care 
primează primitivismul instinctelor, cum sunt violenţa 
şi sexul exhibat cu o totală lipsă de pudoare”. În acest 
sens – precizează autoarea pe coperta a IV-a – „aceste 
personalităţi feminine fac excepţia de la regulă.”

Sunt în totul 20 de profi le feminine îmbrăţişând 
profesii diverse şi de vârste diferite. 

Iată, bunăoară,pe Crina Bucşin-Decuseară, cu 
o carieră universitară de invidiat, scriitor, cercetător, 
documentarist, în cadrul Institutului de Lingvistică şi 
Teorie Literară „George  Călinescu”, colaborator la 
Dicţionarul Limbii Române din sec. al XVI-lea, membră 
a Societăţilor Slaviştilor, cu participări la congrese 
ointernaţionale, dedicată cercetării personalităţii Iuliei 
Hasdeu şi colaboratoare UNESCO.

Ruxanda Donose, celebra mezzosoprană, cu un 
palmares de roluri de anvergură internaţională, nu se 
consideră o Divă, deşi colindă pe toate continentele. 

La fel, Ilinca Dumitrescu, fi ica regretatei poete 
Mariana Dumitrescu şi a maestrului muzicolog Ion 
Dumitrescu, mărturiseşte că nimeni din familie nu a 
obligat-o să se apropie de pian, devenind prematur o 
celebritate cu concerte în întreaga lume: „Viaţa mea 
personală a însemnat întâlniri unice cu oameni unici.”

Theodora Enache, cu o discografi e românească 
şi americană remarcabilă, consideră jazz-ul „ca pe o 
formă de meditaţie, care cere o concentrare teribilă în 
fi ecare moment, dar şi extaz.”

 „Însemn cât de cât altceva decât soţia şi sclava 
sciitorului” declară Smărăndiţa Everac, soaţa 
înţelegătoare a autorului „cu cele mai multe piese 
jucate (titluri şi număr de reprezentaţii) din toată 
literatura română de când e ea… Nu ştiam până atunci 
lângă ce monstru stau!”

Sorana Georgescu-Gorjan, fi ica ilustrului inginer 
Ştefan Georgescu-Gorjan, autorul concepţiei şi 
realizării tehnice a brâncuşianei Coloane a infi nitului 
de la Târgu-Jiu, mărturiseşte: „Am preluat arhiva  
«Brâncuşi»  - comoara tatălui meu – şi m-am străduit 
s-o valorifi c.” Într-adevăr, Doamna Sorana, fi lolog de 
meserie în specializarea limba română-limba engleză, 
redactor de renume la Editura Academiei, şi-a adus 
o substanţială contribuţie în brâncuşiologia de azi, 
publicând câteva lucrări documentare prin care duce 
mai departe cercetarea, cu acurateţe pasională şi 
ireproşabilă acribie, a moştenirii lăsate de Brâncuşi. 
Participă la colocvii şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale, clarifi când multe aspecte privitoare la 
viaţa şi opera Titanului din Hobiţa Gorjului.

Ileana Iliescu – prima balerină a scenei româneşti 
– mărturiseşte a fi  făcut din „voluptatea dansului” un 
„scop al însăşi existenţei mele”, iar Olga Morărescu 
Mărginean, cu expoziţii în ţară şi străinătate, nu se 
arată interesată de ceea ce este trecător, „ci de ceea ce 
este esenţial, peren.”

Actriţa şi universitarea Lucia Mureşan, „recitatoare 
de poezie unică” (M. Micu), are o prodigioasă carieră 
scenică în ţară şi străinătate, trăind intens culturaliceşte 
alături de regretatul soţ, maestrul fotograf Ion Miclea. 
În Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române se 
păstrează acele rare „momente de înălţare sufl etească” 
care sunt recitalurile din Eminescu, Veronica Micle şi, 
mai ales, Lucian Blaga, dumneaei fi ind unul din stâlpii 
anualului Festival Internaţional dedicat astrului din 
Lancrămul transilvan şi de neegalat în spectacolele de 

recitare din poezia blagiană.
Irina Odăgeanu -Ţuţuianu este profesor universitar 

la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi 
secretar al Uniunii Cpompozitorilor şi Muzicologilor 
din România, coordonator al Secţiei Corale a Uniunii. 
A creat muzică simfonică, vocal-instrumentală, muzică 
de balet, de cameră, instrumentală şi corală, participând 
la peste 300 de concerte în ţară şi peste hotare. 

Binecunoscuta poetă de limba română şi limba 
franceză Paula Romanescu este o prodigioasă şi 
talentată traducătoare, transpunând în limba lui Voltaire 

poezii de Eminescu, Arghezi, Blaga, Caragiale ş.a. 
Coordonând Liga de Cooperare Culturală şi Ştiinţifi că 
România – Franţa şi Secţia de Studii Literare şi 
Traduceri, a iniţiat şi desfăşurat acţiuni de anvergură, 
colaborând cu diferite instituţii culturale centrale şi 
regionale.

Scriitoarea Ileana Vulpescu, autoarea 
binecunoscutei „Arte a compromisului”, crede că „se 
va găsi mereu acea minoritate dornică să-şi analizeze 
stările, raportându-le la nişte cărţi”, iar Elena Surdu 
– Stănescu mărturiseşte că „în atelier mă simt în 
siguranţă şi ocrotită”. A organizat programe didactice 
de educaţie prin artă în calitate de inspector general de 
specialitate în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Are şi 
o bogată activitate artistică, participând cu sculpturile 
sale la multe expoziţii în ţară şi peste hotare (USA, 
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Franţa, Spania, Emiratele Arabe…).
Carmen Stănescu, „frumoasa regină a Teatrului 

Naţional” (Fănuş Neagu), iată deja trecută în eternitate, 
mărturiseşte un crez mistuitor: „M-a ars şi am ars 
odată cu acest foc care este talentul.” A deţinut un 
impresionant palmares artistic, rămânând memorabile 
rolurile jucate cu multă naturaleţe, dar şi cu o  uluitoare  
magie a transpunerii scenice.

Elvira Iliescu, redactor, crainic, publicist 
comentator, crede că radioul „a reprezentat pentru 
mine o boală fără leac, precum microbul care se 
infi ltrează în om şi creşte odată cu timpul”. Are şi o 
remarcabilă activitate publicistică, fi ind un valoros 
ambasador cultural în China vreme de trei ani. 
Figurează în „Mondo Femina – femei române” şi în 
„Ghid bibliografi c al scriitorilor din Radio”.

La fel, Cristina Liberis, reporter TVR, ne face 
cunoscută pasiunea sa devoratoare fără de care nu ar 
putea exista: „Nu rezist mult fără adrenalină şi atunci 
îmi creez singură ceva probleme, vreau să simt că 
trăiesc.” În calitate de corespondent special (la Kosovo, 
dar şi în Irak, Afganistan, Turcia, Israel şi în alte zone 
fi erbinţi ale lumii) şi-a riscat viaţa pentru a trimite 
direct scene din focul viu al confl ictelor reliogioase, 
interetnice şi politice din regiune.

Şi regretabila dr. Mioara Mincu, medic specialist 
în sănătate publică, manager sanitar, pedagog, publicist, 
a creat Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”, 
fi ind din 1990 preşedintele executiv al Confederaţiei 
Naţionale a Femeilor din România.

Uca Marinescu, atletistă de performanţă şi, după 
1990, o împătimită excursionistă din Tibet şi China 
până în Munţii Scoţiei, Pirinei, Alpi…A fost ca 
explorator „prima femeie din România care a ajuns 
în Antarctica, cea mai rece regiune a lumii.” A ajuns, 
însă, şi la Polul Nord, străbătând Siberia. Cutreierând 
toate continentele, aceasta mărturiseşte: „Călătoriile 
mele sunt ale cunoaşterii, ale descoperirii specifi cului 
şi spiritului unor locuri.”

Anca Romeci, absolventă de Muzicologie – 
Compoziţie la Universitatea de Muzică, este

redactor de emisiuni muzicale (Unda veselă, 
Portativul mentalităţilor călătorului, Promo…), iar 
Daniela Popescu este secretar general al „Federaţiei 
Europene a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor 
UNESCO”, cu sediul la Bucureşti, aleasă în congresul 
de la Paris cu 11 din 13 voturi. A înfi inţat Clubul 
UNESCO la Bucureşti, reprezentând România la 
diferite manifestări internaţionale. Şi-a susţinut 
doctoratul cu tema „Istoricul Mişcării Feministe în 
România, personalităţi politico-culturale feminine la 
sfârşitul secolului al XX-lea şi privire de ansamblu a 
mişcării feministe contemporane”.

Acestea sunt Doamnele ce răsar ca petale albe (22 
de toate, cu autoarea şi postfaţatoarea) într-o corolă 
de aurie spiritualitate, pe fondul verde al clorofi lei 
româneşti (cum sugerează ilustraţia copertei realizată 
atât de inspirat de Olga Morărescu – Mărgineanu).

Felicitări pentru acest buchet omagial adus, în 
general, femeii române!

       Ajuns la cea de a VIII- ediţie, Festivalul Internaţional de 
Poezie „Mihai Eminescu” care se desfăşoară în ianuarie (13-
15) la Drobeta Turnu Severin / Orşova / Băile Herculane, a 
reunit şi în anul acesta poeţi, critici literari, jurnalişti, artişti 
(ai cuvântului, ai cântului, ai culorii) întru 
omagierea Poetului care a dat, cel dintâi, limbii 
române aură de limpezime şi, universalitate 
temelor abordate.
         Organizatorii – Consiliul Judeţean 
Mehedinţi, Primăriile oraşelor Drobeta Turnu 
Severin, Orşova, Herculane, Centrul Cultural 
Mehedinţi, Fundaţia Culturală Lumina, Casa 
Municipală de Cultură Drobeta Turnu Severin 
– s-au străduit să dea evenimentului anvergură, 
toate acţiunile fi ind la înălţime.Oameni ai 
scrisului din ţară şi străinătate (aparţinători cu 
mintea şi sufl etul limbii române, din Timocul 
Sârbesc, cu Bucovina – Republica Moldova) 
au probat prin creaţia lor dorul de Eminescu, 
convingerea că numai adăugând partea noastră 
de lumină la drumul însemnat de steaua 
acestuia vom învăţa şi zborul, şi dorul de 
înalt, şi statornicia de copac / coboară cu adânci rădăcini în 
pământul care ne ştie.
         Au fost acordate, ca în fi ecare an, Premiile Eminescu 
pentru creaţie originală, debut, traducere, eseistică, jurnalism, 
alte forme de promovare a creaţiei eminesciene.
         Menţionăm (incomplet) numele celor evidenţiaţi 
potrivit hotărârii juriului ediţiei a VIII-a / 2009 – Acad. 

Eminescu - 159
Mihai Cimpoi (preşedinte), Ion Lăscu (vicepreşedinte), 
Florian Copcea (secretar), Ileana Roman, Jean Băileşteanu, 
Vasile Barbu, Tiţa Dunuţ (membri) -: Denisa Maria Bălaj 
(debut), Elvis Dobrescu (creaţie originală), Dumitru 

Augustin Doman (critică literară),  Paula 
Romanescu (traducere), Boian Alexandrovici 
(eseu), Agenţia Timoc Press (jurnalism) etc.
         A fost editat cu această ocazie volumul 
„Nu credeam sa-nvăţ a muri vreodată” (Edit. 
Lumina) în care au fost publicate creaţii din 
lucrările tuturor celor premiaţi la Festivalul 
Internaţional de Poezie „Mihai Eminescu” - 
2009  – de acolo, de pe Dunăre-n sus...până 
spre izvoarele din nori.
         Poetul-preot Nicolae Jinga din Orşova 
cred c-ar putea defi ni cel mai bine rostul (şi 
rolul) slujitorului de cuvânt, prin acel pentastile 
(sfărâmat / întregit de paranteze):
              „Cine-i Poet ca Dumnezeu sub soare
               Cum să traduci şi-n câte pagini oare
               Imnul neodihnitelor izvoare?
               Sufl ete-al meu, amarnică silabă 

                                   Din cartea vieţii răsfoită-n grabă”. 
(Dicţionarul lui Dumnezeu, Edit. Mitropolia Olteniei, 
2008)
         Au adiat şi vânturi potrivnice lui Eminescu? Parcă, 
numai că n-aveau nume şi nu le-am reţinut.

Paula ROMANESCU
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O vizită în atelier era un mare privilegiu. Nu primea 
ziariştii, amatori de articole senzaţionale, nici critici de artă, 
preferând să muncească tenace, din zori până seara, izolat 
aproape ca un ascet, concentrându-se pe lucrul său cu o 
încăpăţânată dârzenie, pentru a ajunge la esenţa formelor. 
Simţul măsurii, de sorgine ţărănească, îl conducea la simţul 
proporţiilor primordiale, la organicitatea construcţiei, la 
puritatea cristalină, spre claritate şi lumină, la un “univers 
solar”, la “o limpezime fascinantă” (Dan Hăulică). 

Carlo Giulio Argan îl numeşte “genius loci” al României, 
considerând că “este singurul artist al epocii noastre care a 
ajuns la originea, rădăcina lucrurilor, la frontiera dintre real 
şi sacru”. Iar Herbert Read spune că “sculptura lui Brâncuşi 
ocupă centrul neclintit al artei moderne, iradiind o seninătate 
ce apără de zbuciumul exterior”. Comentatorii operei lui 
Brâncuşi au înţeles intuiţia lui pentru organicitatea formelor, 
ca centre iradiante de energie într-o viziune simbolică de 
esenţă universală, geometrismul şi simbolismul fi ind două 
trăsături constante ale artei populare româneşti. În toate 
mitologiile, oul este simbolul formei originare, iar ideea 
de verticalitate este aspiraţia umană de înălţare, sugerată 
de Pasărea în spaţiu, Măiastra şi Coloana infi nită, evocă 
miturile ţărăneşti despre pasărea minune, arborele cerului, 
osia lumii, axă a universului (Axis mundi). 

Mărturiile despre Impass Ronsin (strada pe care-şi avea 
atelierul) sunt numeroase, datorate artiştilor, prietenilor 
şi puţinilor istorici de artă (acceptaţi în atelier), fondul 
principal constituindu-l fotografi ile făcute de Brâncuşi 
însuşi, care ilustrează pas cu pas evoluţia atelierului şi 
operei sale. Prin 1950, cartierul cu atelierele artiştilor era în 
demolare. La intervenţia lui Jean Cassou, Soniei Delaunay şi 
a altor personalităţi de artă şi cultură, s-a obţinut aprobarea 
ca atelierul de excepţie al lui Brâncuşi să fi e protejat până la 
sfârşitul vieţii artistului. În 1956, fi ind suferind şi simţind că 
nu mai are mult de trăit, Brâncuşi a împuternicit - aşa cum 
am mai menţionat - ca legatari testamentari pe vecinii săi, 
pictorii Al. Istrati şi Natalia Dumitresco, făcând o donaţie 
de valoare inestimabilă, un dar generos oraşului Paris, unde 
a lucrat şi trăit o jumătate de secol, desigur dureros de trist 
că nu s-a putut întoarce acasă, la sfârşitul vieţii, pe pământul 
natal, de unde îşi trăgea geniul creator. 

Jean Cassou i-a respectat dorinţa, reconstituind un colţ 
de atelier în Muzeul de Artă Modernă, fără a putea evoca 
decât parţial, în acel spaţiu, universul specifi c brâncuşian. 
Conştientă de valoarea expoziţională a operei sculptorului 
nostru, Marielle Tabart a cercetat inventarul donaţiei, scriind 
o suită de studii temeinic documentate, între care “Brâncuşi 
l’inventeur de la sculpture moderne”, carte ce conţine şi 
o serie de mărturii importante ale unor personalităţi de 
seamă - vizitatori ai atelierului. Sculptorul Jean Arp admiră 
Pasărea în spaţiu, Cocoşul care anunţă ziua arborelui de 
lumină, Coloana infi nită, Foca, M-lle Pogany - numită de 
el “La féerique-mere de la sculpture moderne” - o modernă 
Nefertity. Pentru înţelepciunea lui, compozitorul Erik Satie 
îl numea pe Brâncuşi “le frére de Socrate”. 

Sunt încă alte mărturii menţionate, de pildă cele ale 
americancei Peggy Guggenheim - pasionată vizitatoare a 
atelierului şi care a achiziţionat o serie de sculpturi, ale lui 
Man Ray, Rodiguet, Valentino Hugo, dar pentru noi au o 
semnifi caţie specială scrierile lui V.G. Paleolog şi, în mod 
deosebit, cele ale lui Mircea Eliade şi Eugen Ionescu, care 
au înţeles esenţa creatoare a operei lui Brâncuşi, de sorginte 
românească, la dimensiunea şi semnifi caţia simbolică 
universală.  Emoţionantă este evocarea primei vizite a lui 
Man Ray în atelier, 1920, care a avut senzaţia atmosferei 
unei catedrale, a unei lumi a luminii, unde totul era meşterit 
de mâna lui Brâncuşi. Peste patru ani, în 1924, tânărul Mac 
Constantinescu (la 21 de ani) avea o impresie asemănătoare: 
“Din mijlocul pietrelor dăltuite, ale grinzilor de stejar vechi 
de sute de ani, al butucilor de lemn ciopliţi cu barda, se 
desprinde luminoasă fi gura maestrului... Sculptorul părea 
întruchiparea însăşi a duhului care sălăşluia în pietrele şi 
lemnele ce-i populau atelierul” (Evocare, 1967). 

În 1977, donaţia Brâncuşi este strămutată de la Muzeul de 
Artă Modernă într-o clădire veche, lângă Centre Pompidou, 
în condiţii de spaţiu satisfăcător, însă nespecifi c pentru 
evocarea atmosferei de atelier. Era, totuşi, un progres, mai 
cu seamă că se situa în preajma celui mai modern muzeu 
al artei secolului XX, cu o încercare de reconstituire a 
atelierului. 

Cu prilejul celei de a XX-a aniversări a Centrului 
Naţional de Artă şi Cultură “Centre Pompidou”, s-a 
inaugurat redeschiderea atelierului, într-o construcţie nouă, 
realizată de arhitectul Renzo Piano, destinată lui Brâncuşi. 
Jean-Jacques Aillagon, preşedintele Centrului, apreciază 
că atelierul sculptorului nostru este o realizare exemplară, 
oferind publicului opere esenţiale în istoria formelor 
din secolul XX, fi ind “o donaţie generoasă de prestigiu 
mondial”. Noul amenajament al atelierului asigură condiţii 
excelente de conservare pentru opere fragile, respectându-
se, pe cât posibil, alcătuirea originală, în spirit brâncuşian. 
Arhitectul a căutat să păstreze sentimentul de armonie şi 
simplitate a atelierului, folosind fotografi ile originale ale 
lui Brâncuşi, mărturiile evocatoare, încercând să sugereze 

confi guraţia interioară şi identitatea atelierului, o copie 
fi delă fi ind imposibil de reprodus. Forma acoperişului 
este identică, din panouri de sticlă, ca aceea a originalului, 
conceput să capteze lumina de zi. Brâncuşi îşi amenajase 
atelierul în genul unui interior ţărănesc, cu pereţii văruiţi 
în alb, cu soba din cărămidă, cu masă şi scaune din lemn 
masiv, în care se detaşau coloanele, păsările, cocoşii, fi gurile 
simbolice, aşezate pe soclurile lor unice. Era un ambient 
plăcut de ospitalitate românească, el însuşi fi ind în costum 
ţărănesc în mediul de modă cosmopolit al Parisului. 

În actuala arhitectură, interiorul este conceput ca un 
fel de “cor” de catedrală, într-un cadru imens de sticlă, 
pentru a proteja operele artistului. Înconjurat de un 
coridor ce aminteşte de un ambulatoriu de altar gotic, 
oferă vizitatorului posibilitatea să vadă toate încăperile 
cu operele dăruite - Sărutul, Muza adormită, Păsările în 
spaţiu şi Măiestrele, coloane infi nite din lemn, mulţimea 
de cocoşi, Leda, Negresa albă, Noul născut, Începutul 
lumii, M-lle Pogany (fără a le aminti pe toate), în diverse 
variante, realizate în decursul deceniilor în cicluri care 
oferă o imagine de ansamblu a operei sale. O valoare 
deosebită o au soclurile sculpturilor - opere de artă în sine 
 care se integrează admirabil în compoziţia lucrărilor, fi ind 
creaţii unice În sculptura modernă. Într-un compartiment 
separat este prezentat locul de muncă al artistului, cu un 
impresionant banc de lucu şi numeroase scule-joagăre şi 

fi erăstraie ţărăneşti, ciocane şi dălţi, orânduite pe un perete 
imens, într-o ordine de bun meşteşugar. 

Prezentarea actuală a atelierului, într-o construcţie 
specială, îndeplineşte excelente condiţii prin calitatea 
expunerii a diverselor cicluri de sculpturi, relevând esenţa 
operei, multitudinea uneltelor de lucru până la modesta 
încăpere de locuit a lui Brâncuşi. În interior, există texte 
explicative pe încăperi şi, mai cu seamă, un admirabil album 
bogat şi impecabil ilustrat. Vizita în atelier este concepută 
ca o contemplare atentă, liberă şi privilegiată. În prefaţa 
“Albumului”, Germain Viatte subliniază că “efectul acestui 
tezaur excepţional decurge din claritatea acestei  prezentări, 
din elanul sublim al operelor. .. din structura din lemn vopsit 
în alb, propus de Piano, care restituie exact volumetria de 
origine creată de sculptor, totul evocând condiţiile de creaţie 
în modestul atelier din Montparnasse. Se mai recomandă a 
se privi un CD-ROM realizat în retrospectiva Brâncuşi - 
1995. Fără îndoială, atelierul lui Brâncuşi, înfăţişat ca un 
mic muzeu la Paris, este o mărturie de prestigiu mondial 
al genialului sculptor şi, prin el, o atestare a fondului de 
creaţie şi a bogatelor tradiţii cultural-artistice româneşti. 
La Librăria “Centre Pompidou” se găsesc acum o serie de 
cărţi, albume, mici ilustrate, excelent editate. 

Din păcate, este greu să le găseşti şi în alte librării din 
Paris, ca şi în alte centre artistice europene. Ar fi  necesar să 
fi e reeditate câteva din principalele cărţi despre sculptor. De 
pildă, cele semnate de V.G. Paleolog 
(primul biograf al lui Brâncuşi), 
Carola Giedeon We1cker, Ionel 
Jianu, în special de Barbu Brezianu, 
cercetătorul de excepţie al operei 
sculptorului, ca şi un volum cu extrase 
bine alese din studiile unor istorici 
de artă români (P. Comarnescu, Dan 
Botta, I. Frunzetti, Dan Hăulică ... ), 
cu aprecierile unor eminenţi istorici 
de artă şi esteticieni - Jean Cassou, 
Jacques Lassaigne, Cristian Zervos, 
Herbert Read, Carlo Giulio Argan, 
Giuseppe Marchiori, Rene Huyghe 
... fără a uita mărturiile unor sculptori 
care l-au admirat - Jean Arp, A. 
Giacometti, Isamu Noguki, Henry 
Moor. .. desigur şi români - Irina 
Codreanu, Miliţa Petraşcu, Mac 
Constantinescu, Romul Ladea, Ion 
Vlasiu ... , pe care Brâncuşi îi primea 
în mod deosebit, dar şi cu exigenţa 

lui profesională. La intrarea în atelier, care mi se pare 
austeră, aproape anonimă, lipseşte ceva specifi c brâncuşian 
sau un afi ş cu portretul sculptorului în mijlocul operelor 
sale, aşa cum sunt admirabilele fotografi i de epocă, 
oferind o imagine atractivă vizitatorilor ce populează 
“Centre Pompidou”.  Deşi România posedă puţine opere 
de Brâncuşi, în muzeele de artă din Bucureşti şi Craiova, 
ca şi unele colecţii particulare, există, în schimb, cea mai 
impunătoare realizare a sa, monumentalul triptic de la 
Târgu-Jiu, operă de sinteză, într-o viziune unică - sculptură 
- arhitectură - un dar de nepreţuit oferit cu dragoste şi 
generozitate pământului natal. 

Este cunoscut faptul că Brâncuşi dorea ca unele sculpturi 
de semnifi caţie simbolică să fi e mărite la scară uriaşă - În 
Paris (Cocoşul), la Chicago şi New York (Coloana infi nită), 
ca şi Templul iubirii (în India), nerealizate, fi e din cauza 
exigenţelor tehnico-artistice ale sculptorului, fi e din cauza 
altor difi cultăţi ŞI  neînţelegeri administrative. 

În 1967 (la Bucureşti), Carola Giedeon Welcker spunea 
că “i se pare surprinzător şi regretabil, că operele altor 
sculptori, care au urmat drumul lui Brâncuşi, sunt plasate 
peste tot în oraşe şi parcuri”, pe când doar o singură operă 
a sculptorului român - Masa tăcerii, Poarta sărutului şi 
Coloana infi nită se afl ă în spaţiu public, în aer liber. În 
consens cu C.G. Welcker, spunem şi noi că este regretabil 
că Pasărea în spaţiu sau Coloana infi nită, mărite în 
viziunea lui Brâncuşi (o dorea) n-au fost realizate la scară 
monumentală în capitala ţării sale. “Zborul m-a preocupat 
toată viaţa”, zicea genialul sculptor. Circa treizeci de ani, 
el a continuat şi perfecţionat Pasărea în spaţiu, Coloana 
infi nită (ca şi alte cicluri de opere), Pasărea în zbor fi ind 
un simbol al înălţării, al cuceririi spaţiului cosmic de către 
om, temă folclorică românească, existentă şi în mitologia 
străveche a altor popoare, viziune populară a înălţării 
sufl etului spre cer. 

Să nu uităm că între cei dintâi inventatori ai avionului 
au fost şi românii Aurel Vlaicu şi Henri Coandă (oltean 
şi el), autorul avionului cu reacţie. Ţăranii români au 
avut, totdeauna, o fi lozofi e populară, am spune de viziune 
cosmică, surprinzător de cuprinzătoare despre viaţă şi 
înţelegere istorică. Bătrânii din satul meu natal, sub 
muntele Cozia, erau înţelepţi şi lucizi, demni şi cinstiţi. 
Ei îmi povesteau despre spiritul de obşte al satului cu 
proprietăţi comune - islaz pentru vite, pădure pentru lemne 
de construcţii şi foc - fi ecare familie având aceste bunuri la 
dispoziţie, după nevoi, fără ca nimeni să abuzeze de aceste 
drepturi. Desigur, nu se poate generaliza pe ţară, fi ind un 
fenomen specifi c zonelor de munte, de pildă, Ţara Loviştei.  
Adeseori s-a spus că ţăranul a fost “talpa ţării”, cel care a 
păstrat cu sfi nţenie şi spirit de sacrifi ciu existenţa milenară 
a poporului nostru cu originalul şi bogatul fond de tradiţii 
folclorice şi limba de origine latină, atât de unitară pe 
întreg teritoriul locuit de români (şi în afara graniţelor), ca 
un miracol istoric în această zonă a Europei. 

PS.
Publicaţiile despre viaţa şi opera lui Brâncuşi s-au 

înmulţit considerabil, Friedrich Teja Bach, istoric de 
artă german, scrie o documentată carte despre Brâncuşi 
(“Metamorfosen Plastischer Form”, Köln, 1987), în care 
pe lângă numeroase interviuri cu artişti care l-au cunoscut 
personal, în atelier, adaugă o bibliografi e (bazată pe cea 
a lui Barbu Brezianu) care însuma, atunci, circa 2000 de 
titluri. Să ne imaginăm astăzi cât s-a extins bibliografi a 
genialului nostru sculptor pe plan mondial. 

Cu toate acestea, pare ciudat că în marile librării din 
Europa (mă refer, în special, la ţările vestice şi S.U.A.) cu 
greu găseşti o carte “Brâncuşi”, cu excepţia celor de la 
Centre Pompidou. Chiar în expoziţiile - târg internaţionale 
de carte, de pildă, “Buchmesse” - Frankfurt (unde am 
fost şi urmărit special, peste tot) nu se văd cărţi dedicate 
sculptorului nostru, pe când marii artişti-clasici şi moderni 
sunt reprezentaţi din belşug în toate standurile şi în ediţii de 
lux. Dar şi sectorul românesc era modest, sărac ca evantai 
tematic, depăşit ca prezentare tehnico-grafi că, fără a pune 
în valoare personalităţile culturii şi artei noastre, “adesea 
în competitivitate internaţională, cum sunt vestitele fresce 
exterioare din Nordul Moldovei, apoi o serie le mari pictori 
moderni - Grigorescu, Andreescu, Petraşcu, Pallady, 
Lucian Grigorescu (excelenţi colorişti) pe lângă genialul 
Brâncuşi, sculptori ca D. Paciurea, Gh. Anghel şi încă din 
generaţiile noi, ca Gh. I1iescu-Călineşti, Paul Vasilescu, 
George Apostu, precum şi pictori (colorişti dotaţi). 

ATELIERUL LUI ATELIERUL LUI 
BRÂNCUŞIBRÂNCUŞI
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În primăvara anului1990, de comun acord cu Barbu Brezianu şi criticul de artă Radu 
Ionescu, am declanşat ancheta generic intitulată “Ce s-a întâmplat cu moştenirea Brâncuşi”. 
Moti vaţia ei era de a desluşi adevărul în această încâlcită problemă, căci dacă zvonurile 
după care sculptorul ar fi  intenţionat să lase României atelierul său de la Paris, iar România 
respinsese oferta generoasă a lui Brâncuşi erau constante - toată lumea ştia câte ceva despre 
acest lucru, iar acuzele nu pridideau -, dar nu exista nici o dovadă concretă, nici un act ofi cial 
care să le confi rme. Era sau nu ceva adevărat în toată această tărăşenie? Barbu Brezianu 
era convins că da, că a existat un astfel de act de respingere a donaţiei, Radu Ionescu, 
aşişderea ştia nu doar de existenţa actului, ci şi de cine era persoana vinovată din Ministerul 
Culturii de atunci şi arăta acuzator în direcţia lui Mircea Deac şi nu doar a lui. Ulterior, 
într-o discuţie purtată chiar cu Andrei Paleolog la Paris în vara anului 1991, acesta, ca fost 
angajat al mini sterului în cauză, mi-a spus că actul exista în arhivele 
ministerului, că îl văzuse el însuşi. Cu toate acestea ancheta purtată în 
paginile revistei “Ateneu” de la Bacău n-au prea adus nimic lămuritor 
în acest sens: Mircea Deac dăduse ocol problemei şi răspunsese alăturea 
cu chestiunea în cauză; Barbu Brezianu se străduise din răsputeri - 
dintre noi trei el era cel mai entuziast -, dar toţi cei intervievaţi de 
el se eschivaseră; iar Radu Ionescu, întrebat de mine ce rol jucase 
academicianul George Oprescu în toată tevatura, până la urmă, rămas 
dator moral acestuia pentru protecţia pe care i-o oferise angajându-l 
custode al colecţiei Oprescu, s-a ferit să-l incrimineze dând chiar şi el 
ocol problemei.

Când în vara lui 1991 am plecat la Paris, la invitaţia generoasă a 
unei bune prietene, gândul meu dintâi a fost să-i abordez, dacă era 
posibil, pe legatarii testamentari ai sculptorului, Natalia Dumitrescu 
şi Alexandru Istrati, pe Andrei Paleolog şi pe Ionel Jianu, ultimul 
în cele mai bune rela ţii cu Brâncuşi căruia îi şi dedicase o monografi e 
rămasă de referinţă. Pentru a-i putea contacta pe Natalia Dumitrescu şi 
Alexandru Istrati, săritor cum îi era fi rea, Gheorghe Iliescu-Călineşti, 
pe atunci vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, 
mi-a dat două invitaţii personale în vederea unui simpozion pe temă 
brâncuşiană, care ar fi  urmat să aibă loc la Bucureşti, prilejuindu-mi 
astfel şansa unei întâlniri cu cei doi. N-a fost să fi e, când odată ajunsă 
la Paris i-am sunat, robotul mi-a răspuns că sunt plecaţi în vacanţă la 
Nisa.

Nici întâlnirea cu Andrei Paleolog, de la care mă aşteptam la dezvă-
luiri, n-a mers prea departe, prudenţa specifi că oricărui român “fugit” 
şi faptul că înafară de recomandarea unchiului său, Preda Paleolog, 
nu ştia nimic despre mine făcându-l să fi e rezervat. În plus, existaseră 
neînţelegeri între bătrânul Paleolog, fi ul său Tretie, şi Barbu Brezianu 
în legătură cu recuperarea unor resturi - o grindă şi încă nu mai ştiu 
ce de către cei dintâi de la demolarea atelierului din Impasse Ronsin 
- aşa încât prezenţa lui Barbu Brezianu în anchetă, pe chestiune de 
relaţii de familie, părea să-l stingherească. Singurul caz în care a fost 
categoric a fost existenţa acelui document din arhivele Ministerului 
despre care a declarat fără ezitare: “L-am văzut cu ochii mei!” Bun, 
aveam o declaraţie limpede, fără ocolişuri, dar de dat de urma actului tot n-am dat, toţi 
cei care puteau fi  implicaţi în chestiunea moştenirii, precum şi ministerele unde s-ar fi  
putut afl a negând că ar avea ceva în acest sens în arhivă: Ministerul Culturii, prin vocea 
Luminiţei Batali, dădea un răspuns sibilinic a cărui concluzie era că nu-i timpul pentru 
aşa ceva; Ministerul de Externe, cel de-al doilea care l-ar fi  putut deţine, nega ferm că l-ar 
avea; Arhivele Statului - nici pomeneală. Şansa de a-i întâlni pe legatarii testamen tari ai 
sculptorului o ratasem - dealtminteri Al. Istrati a şi murit la începutul toamnei anului 1991 
-, îmi mai rămăsese doar speranţa de a-l contacta pe Ionel Jianu a cărui adresă mi-o dăduse 
Andrei Paleolog.

La 1 august 1991 l-am sunat pe Ionel Jianu. De la soţia lui am afl at că era foarte 
bolnav, dar dat fi ind că veneam din România a decis să-mi acorde o jumătate de oră. După 
amiaza, la orele 17 am sunat la uşa apartamentului din Avenue Stephan Mallarmé 10. Mi-a 
deschis d-na Jianu, o fi inţă graci lă, pe al cărui chip, cu toată vârsta înaintată, mai stăruiau 
urmele fru museţii de odinioară. M-a invitat să iau loc şi să aştept puţin. Fotoliul pe care 
m-am aşezat, singurul dealtminteri din cameră, era cel în care stătuse Mircea Eliade, aşa 
cum arată fotografi a din volumul dedicat lui Ionel Jianu apărut la American Romanian 
Academy of Arts and Sciences, ori prietenii săi Emil Cioran şi Eugen Ionescu, Ionesco 
pentru francezi. Aşa mi-am explicat mai târziu sfi ala cu care mă aşezasem pe marginea lui, 
căci deşi n-aveam habar de asta, poate subconştientul îmi dictase un altfel de comporta ment 
decât cel obişnuit.

După o scurtă aşteptare, în uşă s-a ivit, împins de soţia sa într-un scaun cu rotile, 
cunoscutul critic de artă Ionel Jianu. Imaginea care mi se oferea era, vai, tare departe de 
cea pe care mi-o formasem, el nu era nici pe departe bărbatul în vârstă, dar viguros, aşa 
cum îl înfăţişa fotografi a lui făcută la împlinirea a 80 de ani care fi gura în volumul “Un 
om, o viaţă, un destin. Ionel Jianu” în ediţia românească după omonimul apărut în Statele 
Unite. În faţa mea stătea o ruină umană învelită într-un pled, un bătrân istovit de lupta 
cu boala de inimă care îl măcina. Cu toate remuşcările de a-l fi  deranjat din starea lui 
vegetativă, de muribund, cum nu mai puteam da înapoi, m-am decis să-i pun întrebarea 
care mă frământa: ce ştia despre avatarurile prin care trecuse moştenirea Brâncuşi? ce era 
adevăr şi ce era fantezie în zvonurile care conti nuau să circule cu obstinaţie? ce anume 
ştia el concret despre povestea asta? Foarte repede aveam să constat însă că, în loc să-mi 
răspundă la întrebări, criticul făcea monolog depanând nişte amintiri în care numele său se 
amesteca cu cel al lui Brâncuşi. Onestitatea mă obligă să transcriu exact cum le-a depănat 
Ionel Jianu şi aşa cum le-am notat în grabă, cu carnetul pe genunchi. Sigur, ar fi  fost de 
preferat să dispun de un mijloc de înregistrare care să păstreze fără nici o fractură ori 
lacună acel monolog, dar cum nu dispuneam de aşa ceva şi în plus, vocea abia de i se făcea 
auzită printre ralurile pulmonare şi chintele de tuse chinuitoare, ceea ce ar fi  îngreunat şi 
mai rău transpunerea ulterioară de pe banda magnetică, a trebuit să mă mulţumesc doar cu 
acele notiţe. Intervenţia mea în interviu a fost minimă restrângându-se la câteva întrebări 
determinate tocmai de direcţia în care involuntar mă purta criticul.

INEDIT   *   INEDIT   *   INEDITINEDIT   *   INEDIT   *   INEDIT

IONEL JIANU  
ULTIMUL INTERVIU

Rep. - Domnule Jianu, după cunoştinţa dumneavoastră, care au fost circumstanţele şi 
persoanele care au fost implicate în vreun fel în delicata problemă a moştenirii Brâncuşi?

I.J. - Brâncuşi era foarte preocupat în ultima parte a vieţii sale de ce se va întâmpla 
cu lucrările lui după dispariţia sa. Pe de altă parte, el detesta politica şi mai cu seama era 
împotriva totalitarismului în general şi a celui comunist din România în mod special. Jean 
Cassou a fost însă cel care 1-a deter minat să ia decizia de a lăsa moştenire atelierul său 
statului francez. De fapt, tot el a fost care a făcut primul pas cerând şi reuşind să obţină 
achiziţionarea a trei lucrări ale lui Brâncuşi.

În chestiunea reconstituirii atelierului sculptorului, clauza impusă în urma respectării 
căreia statul francez moştenea toate operele afl ate în el în momentul decesului lui 

Brâncuşi, cel care a intervenit a fost tot Jean Cassou. Iniţial am dorit 
reconstituirea atelierului în vila Briand de la Meudon, dar Brâncuşi 
n-a fost de acord: “Nu vreau acolo, vreau în centrul unui muzeu pe 
unde să se circule şi unde să fi e vizitat”. În cele din urmă, ne-am oprit 
la Palais Tokio, din Avenue Prezident Willson, şi am ales împreună 
locul unde să fi e aşezat, preferat fi ind subsolul unde a obţinut trei 
încăperi pentru atelier.

Brâncuşi a făcut testamentul în prezenţa lui Jean Cassou, a 
doctorului Pascu Athanasiu de la Institutul Pasteur, pe care l-a şi 
desemnat ca executor testamentar, al soţilor Natalia Dumitrescu şi 
Alexandru Istrati, precum şi a sculptorului Lardera. Ce mai ştiu este 
faptul că Natalia Dumitrescu şi Alexan dru Istrati au sustras arhiva 
Brâncuşi. După 30 de ani, termen de prescriere a oricărui delict, au 
publicat volumul “Brâncuşi”. După moartea lui Brâncuşi, au mai 
durat vreo patru ani până când să i se deschidă atelierul.

Rep. - Aveţi cunoştinţă de intervenţia cuiva din ţară pe lângă 
sculptor ca să lase atelierul său moştenire statului român?

I.J. - Se pare că Jebeleanu a făcut un astfel de demers încercând 
să-l determine pe Brâncuşi să doneze atelierul statului român, însă 
Brâncuşi era ca ţăra nul temător, nu avea încredere în persoanele pe care 
nu le cunoştea. Altminteri era generos cu cei pe care îi iubea, însă era 
neîncrezător faţă de ziarişti şi nu-i avea deloc la inimă pe critici, care 
nu-1 înţele geau. În 1962, Claude Roger Marx, de exemplu, a afi rmat 
într-un articol apărut în “Le Figaro” că Brâncuşi este răspunzător de 
decadenţa artei moderne.

Rep. - Care era poziţia lui Brâncuşi faţă de România?
I.J. - O iubea şi încă în 1930, într-un interviu acordat lui Lucian 

Bose, spune că ar fi  dorit să facă ceva pentru ţară. În 1935, Miliţa 
Petraşcu i-a scris lui Brâncuşi că Aretia Tătărescu, preşedinta Ligii 
Doamnelor Române, doreşte să ridice un monument dedicat eroilor 
de la Târgu Jiu. Aşa s-a ajuns la realizarea ansamblului de la Târgu 
Jiu. În ce priveşte inaugurarea lui, lucrurile au tot trenat, aşa că ea a 
avut loc la două săptămâni după încheierea Tratatului de la Munchen. 
La inaugurare nu a fost prezent nici un ofi cial, iar Brâncuşi s-a simţit 
foarte jignit de asta. M-a chemat la telefon şi mi-a spus că doreşte să 
stea de vorbă cu mine şi cu Comarnescu. Ne-am dus la “Metropol”, 

lângă Cercul Militar şi am stat la taifas întreaga noapte, aşa cum dorise. Mi-a dat atunci un 
teanc de fotografi i dintre care două erau cu dedicaţie. “Maestre” - i-am spus la plecare - 
“n-am decât o părere de rău, că n-a putut să te audă şi nevastă-mea”. Soţia mea era atunci 
lehuză. Brâncuşi a venit a doua zi, după amiaza, acasă pe Jules Michelet unde locuiam şi a 
stat de vorbă cu ea. În “Jurnalul Doamnei” am publicat interviul intitulat”O lecţie de artă, o 
lecţie de viaţă”. Încheiam susţinând că Brâncuşi e unul din cei mai mari sculptori ai lumii.

După 23 August, în 1945-46, în revista “Lumină şi culoare” numărul 1, dedicat lui 
Luchian, am inaugurat ciclul de interviuri, printre care am publicat şi fragmente din interviul 
de atunci împreună cu două fotografi i, iar în 1947am publicat la “Fundaţiile Regale” un 
studiu intitulat “Legenda lui Brâncuşi”. Între 1944 şi 1947 a mai fost posibil să se publice 
orice, după, a urmat o perioadă de teroare.

Fără să-l pot aduce înapoi la întrebările care mă interesau, Ionel Jianu şi-a continuat 
monologul.

- În 1951 am fost chemat să organizez redacţia de artă a editurii de stat „ESPLA”. 
Am fost obligat să accept, după cum, tot obligat a trebuit să predau un curs de istorie a 
artei româneşti, din epoca feudală până în zilele noastre. Am ţinut două ore despre arta lui 
Brâncuşi, una de prele gere şi alta de proiecţii cu fotografi ile sculpturilor sale. Aşa se face că 
până la plecarea şi stabilirea mea defi nitivă în Franţa (în 1961, n.n.), studenţii mei ştiau cine 
era Brâncuşi. Am mai predat un curs de teorie a artei şi unul de istorie a gravurii, însă era 
foarte difi cil, textele trebuiau aprobate...

La prima lecţie despre Brâncuşi am avut o stenografă care lua note de cele ce spu neam; 
la ora a doua, când am făcut proiecţii, n-a mai putut face asta căci stinsesem lumina... În 
1958 am fost chemat la Comitetul Central şi am fost criticat pentru faptul că aduc o linie 
străină în prelegerile mele. Au participat la şedinţa respectivă: ministrul Culturii şi Artelor şi 
vicepreşedintele secţiei de Agitaţie şi Propagandă, Constanţa Crăciun şi Constantin Oprea; 
ministrul Agriculturii şi activistul Pavel Ţugui. Cu toată cenzura, reuşisem să public în 
„ESPLA” şi “Meridiane” circa două sute de titluri ocolind cen zura. Legenda fi ecăruia era 
publicată în limbi străine şi tocmai astea erau acuzaţiile împotriva mea: 

- În plus, eşti şi neglijent, mi s-a spus, ai publicat legendele albumelor în patru limbi. Ca 
imputare mi s-a arătat că “1907” al Leliei Zuaf nu era şi el publicat în patru limbi.

- Îmi dau demisia şi de la şcoală (facultatea de Arte Plastice, n.n.) şi de la editură, le-am 
spus.

- Dacă voiam să te dăm afară, crezi că mai stăteam de vorbă cu dumneata patru ore?
Pe atunci se ducea o politică duplicitară din punct de vedere artistic. La moartea lui 

Brâncuşi mi s-a cerut de către cei de la conducerea ministerului Culturii şi Artelor să scriu un 
articol care să fi e publicat, însă nu în ţară, ci în străinătate. A apărut în “Lettres Françaises”. 
Ba chiar i s-a organizat lui Brâncuşi o expoziţie cu lucrările afl ate în ţară, cele din perioada 
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rodiniană. Nu chiar toţi gândeau aşa. A fost unul, Mihalache, 
cazangiu de meserie, care fusese arestat şi condamnat odată 
cu Gheorghiu-Dej din cauză că era comunist. La venirea la 
putere a comuniştilor a fost pus în armată unde avea rang 
de colonel. În cele din urmă, după mai multe pocinoage, a 
fost mutat la Direcţia Artelor Plastice. El e cel care în 1956 
a organizat la Palat expoziţia retrospectivă a lui Pallady şi 
a dispus achiziţionarea dese nelor lui. În cele din urmă s-a 
străduit şi a reuşit să obţină pentru el o pensie de 2.000 lei, 
bani nu glumă pe vremea aceea. Asta în timp ce Maxy, care 
era directorul Muzeului de Arta al RPR, şi care nu-l iubea pe 
Pallady, nu făcuse nimic pentru pictor. „Boierul şi muncitorul 
s-au înţeles de minune” zicea încântat Mihalache.

Rep. - Care a fost activitatea d-stră de critic şi susţinător 
al lui Brân cuşi după stabilirea la Paris?

I.J. - În 1963 am 
publicat primul catalog 
al operelor lui Brâncuşi, 
245 la număr, cu 
provenienţa lor, muzeele 
şi colecţiile în care se 
afl ă şi expoziţiile la care 
au participat. Catalogul 
a fost difuzat în 88 de 
ţări. Am avut parte însă 
şi de critică negativă 
din partea d-nei Carola 
Gideon - Welcker care 
m-a acuzat că am profi tat 
de documentaţia unei 
studente în întreprinderea 
mea; din a lui Sidney 
Geist care a afi rmat că 
el nu crede în ţărănia 
lui Brâncuşi; iar Atena 
Tacka Speer m-a atacat 
pe motiv că nu corespund 
unele amănunte, date, ani 
etc. Cel care m-a acceptat a 
fost René Hughe (directorul 
Muzeului Louvre la acea 
dată, n.n.).

În 1983, când, mi-a 
apărut cartea despre 
Brâncuşi, am trimis patru 
exemplare în ţară, dar 
niciunul n-a ajuns la destinatar, toate au fost oprite de 
securitate. Românii care veneau din ţară mă evitau. Jalea 
m-a rugat chiar să nu mă supăr pe el, dar era periculos să 
se întâlnească şi să stea de vorbă cu mine... La apa riţia 
cărţii mele, librăria Saint-Beuve mi-a cerut douăsprezece 
exemplare, dar nu mai aveam. Ambasada României la 
Paris a comandat şi ea, tot douăsprezece exemplare, ca să 
facă referate după ele activiştii. Celelalte patru pe care le 
trimisesem anterior în ţară au ajuns la Comitetul Central.

La Congresul Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de 
Artă de la Rimini-Italia, din septembrie 1967, mie şi lui 
Petru Comarnescu ni s-a acor dat medalia de aur. Din păcate, 
n-am putut să fi u prezent la festivitate.

Aici se opreşte interviul luat lui Ionel Jianu, ultimul din 
viaţa sa din câte am înţeles, criticul decedând în aceeaşi 
toamnă, la o lună după l-am întâlnit. La transcrierea 
interviului am eliminat amănuntele nesemnifi cative sau 
lucruri disparate care ar fi  rupt fl uenţa interviu lui, precum 
afi rmaţia lui Ionel Jianu cu privire la V.G. Paleolog, pe 
care îl găsea “foarte interesant, dar cu fantezie şi care se 
încăpăţâna să creeze o legendă în jurul lui Brâncuşi”; ori 
informaţia după care în 1953 a colindat ţara în compania 
fotografului Aurel Bauch ca să scoată un album despre 
frumuseţile patriei şi încă altele de prea mică însemnătate.

Limitată iniţial doar la o jumătate de oră, discuţia, ori 
monologul au depăşit în realitate o oră. Către sfârşitul 
întrevederii, Ionel Jianu dădea semne din ce în ce mai mari 
de oboseală, cuvintele deveneau neinteligibile, frazele 
pe care le rostea erau prolixe sau greu de înţeles. Firicele 
de salivă se prelingeau pe la colţurile gurii, iar chipul i 
se transformase într-o mască a suferinţei. Epuizat, a făcut 
semn că doreşte să fi e dus înapoi, în camera lui unde boala 
îl făcuse să se claustreze. Am privit profund impresionată 
şi întristată cum acest om, odinioară dinamic, care servise 
din toată inima cauza sculpturii brâncuşiene se îndepărta în 
scaunul cu rotile pe care îl împingea grijulie fragila lui soţie. 
Înainte de plecare a ţinut să-mi ofere, cu dedicaţie, volumul 
“Un om, o viaţă, un destin. Ionel Jianu” apărut la American 
Romanian Academy of Arts and Sciences. Pe când îmi 
scria cele câteva cuvinte, pe care n-am reuşit niciodată să 
le desluşesc din încâlceala fracţionat-angulară a caligrafi ei 
grav modifi cate de maladia cardiacă de care suferea, am 
observat cu durere cum mâna care se slujise cu abilitate de 
condei întreaga viaţă spre folosul artei, tremura ca o frunză 
în bătaia vântului rece de toamnă.

Şi vântul toamnei lui 1991 l-a luat cu el...

IONEL JIANU

Brâncuşi în conştiinţa lumii. Bibliografi e 
nesfârşită (Editura Orizonturi  universitare, Timişoara, 
2007) este o lucrare documentară („prima de acest 
gen”, după cum precizează autoarea), consemnând nu 
mai puţin de 7500 de referiri bibliografi ce din perioada 
1897-2005, într-o derulare aşadar anual-cronologică 
pe parcursul a mai bine de un secol. Oricât s-ar fi  dorit 
de exhaustivă, „documentarea bibliografi că rămâne 
un proces deschis, departe de a fi  fi nalizat, datorită 
bogăţiei, diversităţii şi extinderii în întreaga lume!”

Scriindu-se enorm despre Brâncuşi pretutindeni în 
lume, cu atât este mai difi cil să urmăreşti periodicele 
şi din ţară, dar şi cele apărute în aproape toate ţările 
de pe cele cinci continente. În general, sunt date 
bibliografi ce referitoare stricto sensu la viaţa şi opera 
artistului de-a lungul unei impresionante vieţi, plus o 
posteritoate destul de rodnică.

Încă de timpuriu, asupra geniului brâncuşian au 
referat, într-o deplină recunoaştere, antenele cele 
mai sensibile ale culturii şi literaturii 
româneşti (de la Al. Vlahuţă, Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga, Ion Vinea la 
V.G.Paleolog, Petru Comarnescu, Ionel 
jIanu, Barbu Brezianu ş.a.m.d.).

Un al doilea moment al recunoaşterii 
statuarei brâncuşiene îl va declanşa – 
pentru un drum lung şi sinuos – lupta 
cu mentalităţile rezervate şi frenatorii 
ale epocii, cu academismul închistat şi 
vetust.

Această „primă operă de gen” este 
totodată o lucrare coerentă, căci autoarea, 
urmărind cu acribie fi şele bibliografi ce, 
poate proba mai bine momentele de 
fl ux şi refl ux în receptarea operei, în 
varii contexte socio-istorice. Acest 
documentar derulat de-a lungul a 107 
ani şi însumând mii şi mii de referinţe 
bibliografi ce a tins, aşadar, desigur, 
către o formulă exhaustivă, dar, cum „documentarea 
bibliografi că rămâne un parcurs deschis” (chiar retro), 
datorită bogăţiei, diversităţii şi extinderii în întreaga 
lume, integralitatea bibliografi că brâncuşiană rămâne 
un desiderat.

„Oricum ar fi  – scrie Al. Mironov, Secretar General 
la Comisia Naţională a României pentru UNESCO – 
viaţa lui Brâncuşi este de o simplitate fascinantă, iar 
opera sa, limpede ca un cristal de stâncă, se situează 
cu adevărat pe cele mai înalte culmi…”

Autoarea a funcţionat un timp în cadrul Primăriei 
Târgu-Jiu şi, în calitate de inginer tehnic, a întocmit 
„un memoriu tenic” privitor la Coloana fără sfârşit 
(„Brâncuşi”, nr. 4/1998, p.6), un material care venea 
să contracareze soluţiile fanteziste privind, bunăoară, 
înlocuirea stâlpului central din pricina…avansatei 
corodări! În acest sens, dr. Doina frumuşelu s-a angajat 
în actul de restaurare încă de prin iarna lui 1998, dar 
într-un mod ca „soluţiile tehnice să nu atenteze la 
integritatea originalului brâncuşian, soluţii care, spre 
bucuria noastră, sunt agreate de factorii responsabili din 
ţară, cât şi de expertizele UNESCO” (din Scrisoarea 

Un documentar de larg orizont

BIBLIOGRAFIA BRÂNCUŞI
deschisă adresată Ministerului 
Culturii – D-lui Ion Caramitru, 
din partea Consiliului Ştiinţifi c 
al Fundaţiei Culturale 
„Constantin Brâncuşi” – Tg.-
Jiu, v. revista „Brâncuşi”, Tg.-
Jiu, nr. 4, decembrie,1998, p.1).

Rezultat al unei pasionante 
munci de răsfoire a colecţiilor 
şi bibliotecilor care deţin 
o documentare aproape exhaustivă, Bibliografi a 
Brâncuşi (format A5,  256 p.) reţine, într-o consemnare 
cronologică, mai toate apariţiile editoriale, deopotrivă 
cu eseurile, studiile şi articolele din periodice româneşti 
şi străine, oferindu-ne un desfăşurător bibliografi c de 
reală valoare.

Pentru o găsire uşoară a fi ecărui brâncuşiolog, ar 
fi  fost utilă realizarea unui Index de nume, poate şi un 

tablou bio-bibliografi c, ca şi un mai 
variat şi bogat material documentar, 
iconografi c, pe lângă unele imagini 
reproduse de factură „pro domo”, 
luate în ultima perioadă din „marea 
gâlceavă” iscată pe seama proiectelor 
de restaurare, amenajare şi punere în 
valoare a Ansamblului sculptural de 
la Târgu-jiu, departe, iată, de a fi  găsit 
formula ideală în materie de restaurare, 
punere în valoare şi amenajare. Lucrarea 
Doinei Frumuşelu devine astfel „un 
indispensabil instrument de lucru 
pentru fi ecare cercetător brâncuşiolog 
din ţară şi de peste hotare” (Aurel 
Turcuş – revista „Coloana Infi nitului”, 
Timişoara, an XI, nr. 65 (aprilie-iunie 
2008, p. 44).

Sunt menţionate toate evenimentele 
omagiale sau comemorative, celebrele 

expoziţii şi simpozioane din 1967 (zece ani de la 
moartea artistului), 1976 (centenar aniversar sub 
egida UNESCO) şi anul 2001 (Anul Internaţional 
Constantin Brâncuşi, când bibliografi a brâncuşiană 
s-a îmbogăţit cu mai bine de 30 de lucrări). Desigur, 
sunt şi unele omisiuni, date şi transcrieri eronate (cum 
aveam să constatăm noi înşine, într-o documentare 
necesară unui amplu studiu critic), însă, în general, 
lucrarea este mai mult decât meritorie, chiar una de 
primă referinţă în materie. Instrument util în cercetarea 
vieţii şi Operei brâncuşiene, monografi a bibliografi că 
a doamnei Doina Frumuşelu acordă un spaţiu destul de 
generos (chiar cu bonomie şi bunăvoire arhivistică!) şi 
gazetăriei propriu-zise, - ori spaţiului virtual, virusat 
de amatorism! - menţionându-se tot felul de articole 
improvizate şi însemnări anodine, unele desigur „de 
senzaţie”, din gazete de provincie efemere, înşirându-
se astfel nume de anonimi  lângă numele unor truditori 
recunoscuţi pe tărâmul brâncuşiologiei). 

Dincolo de acestea, salutam prezenţa autoarei ca 
documentarist avizat în brâncuşiologia românească de 
azi.

Pasărea aceasta – peană de înger
Ridicându-se din călimara 
Zilei de ieri, de azi, de totdeauna,
Înşurubându-se într-o spirală
De bătăi albe…

Frunza aceasta
Susur de amintire preste
Menhirii înierbaţi picotind
A văi posace…

Gândul acesta
Streaşină de altar
În şiroinde anotimpuri,
Ridicându-se ca aburii jertfelnici
Ai râului coborâtor
În granitice hăuri…

Ochiul acesta
De fulgerări stelare

Amiezile
Z. CÂRLUGEA

Pe jumătate adormit –
Chindie chitinoasă în caleşti
Cu clinchete suave…

Păsăruica aceasta
Însetată de o fusiformă dorinţă –
Spintecătoare în abis de ceruri
Cum jucăuşa sămânţă
A bradului în sidefi a rază…

Pe toate se iscăleşte
Un scarabeu
Cu fulgere de vară târzie –
Un tot mai subţiat 
Ochi de clepsidră
Născător de imense sahare…

Adi HELADI
Peştişani-Gorj, sept. 2008
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În 1980 vedea lumina tiparului 
culegerea de Texte şi aforisme 
brâncuşiene, îngrijită de mai 
tânărul pe atunci brâncuşiolog 
Constantin Zărnescu. Între 
timp, respectiva culegere a făcut 
carieră, ajungând în 2005 la ediţia 
a V-a, care,  deşi „defi nitivă”, e 
departe de a clarifi ca chestiunea 
maximelor, aforismelor şi textelor 
atribuite cu adevărat lui Brâncuşi 
şi nu puse în gura acestuia de 
unii memorialişti, interpreţi ori 

cunoscuţi ai artistului.
În ultimul timp, interesul manifestat de o parte a 

cercetătorilor faţă de formulările aforistice brâncuşiene 
este în creştere. Să amintim aici doar de doamnele Doïna 
Lemny şi Sorana Georgescu-Gorjan, a căror intenţie 
mărturisită este aceea de a nu mistifi ca „zisa” brâncuşiană, 
ci de a o reda exact, pe bază de document, aşadar pe 
temeiuri controlabile şi nu din surse…literaturizante (mai 
ales acum, în urma reconstituirii Fondului documentar 
Brâncuşi la Muzeul de Artă Modernă din Paris – Centrul 
„Georges Pompidou”, Biblioteca Kandinsky).

„Nimic nu creşte în umbra marilor arbori”, ar fi  zis 
Brâncuşi în 1907 la despărţirea de Rodin, iar Maestrul ar 
fi  apreciat metafora ucenicului: „În fond el are dreptate. 
Este la fel de încăpăţânat ca şi mine”. Despărţire, desigur, 
programatică şi decisivă în devenirea geniului artistic.

Abia în 1925, pe când gloria artistului era în plină 
forţă dincolo de Ocean, periodicul franco-american 
This Quarter (la care colaborau: James Joyce, Ernest 
Hemingway, Gertrude Stein, Williams Carlos Williams 
ş.a.) îi dedică un spaţiu mai mult decât generos, 
publicându-i trei autoportrete, 43 de reproduceri 
după opere, o istorioară parabolic-moralistă Histoire 
de Brigands şi, pe două pagini întregi, un număr de 9 
aforisme şi recomandări artistice pentru ucenica sa Irina 
Codreanu (1896-1985): From Brancusi / As spoken to 
Irène Codreano / Réponses de Brancusi sur la taille 
directe, le poli et la simplicité dans l’art, quelques-uns 
de ses aphorismes à Irène Codreane.

La 1 iunie 1925, revista Integral de la Bucureşti 
(„organ al mişcării moderne”), condusă de M. H. Maxy, 
Mattis Teutsch, Benjamin Fondane, Ilarie Voronca, Ion 
Călugăru, îi reproduce materialele publicate în „This 
Quarter”.

În 1926, doar şapte din cele nouă aforisme vor fi  
reluate în Catalogul reptrospectivei de la Brummer 
Gallery din New York, alături de 70 de reproduceri ale 
unor lucrări din perioada 1908-1925.

Abia în 1957, interesul pentru textele şi aforismele lui 
Brâncuşi este reactivat de Christian Zervos (directorul 
revistei Cahiers d’Art), în culegerea monografi că 
(„prima monografi e ce i s-a consacrat în Franţa” – Barbu 
Brezianu), apărută în ajunul morţii artistului, publicând 
aici 13 aforisme (reluate apoi de David Lewis în 

„BRÂNCUŞI – cioplitorul în duh”
(Editura „Academica Brâncuşi”, Tg.-Jiu, 2008)

monografi a în franceză apărută în a doua parte a aceluiaşi 
an, la Londra).

Anul următor, în 1958, Carola Giedion-Welcker 
editează la Neuchâtel şi Basel (Elveţia), în franceză şi 
germană, o documentată monografi e, în care reproduce 
şi 20 de aforisme, dintre care ultimul sună ca un 
testament:

„Je ne suis plus de ce monde, je suis loin de moi-
même, plus attaché à ma personne, je suis chez les choses 
essentielles ” - Nu mai aparţin acestei lumi, sunt departe 
de mine însumi, plutesc printre lucrurile esenţiale.

Un ultim trist aforism ni-l transmite Ionel Jianou: 
Quand je serai mort les vautours me dèchireront – După 
ce voi mori, vulturii mă vor sfârteca!

Cam acestea au fost „aforismele” brâncuşiene 
publicate în timpul vieţii artistului, alături de care, conform 
bulgărului de zăpadă rostogolit, s-a născut o adevărată 
literatură confesional-gnomică, datorată, desigur, în parte 
memorialiştilor admiratori, prietenilor şi cunoscuţilor, 
chiar unora care s-au lustruit cu numele lui Brâncuşi (a se 
vedea: Barbu Brezianu, Uitate aforisme, 
în „Recitindu-l pe Brâncuşi / En relisant 
Brancusi / Reading Brancusi”, Editura 
VOG, Bucureşti, 2001, pp. 11-12, 91-
92, 177-178).

Să amintim apoi interesul pentru 
„zisa” brâncuşiană cultivat în scrierile 
sau mărturisirile unor binecunoscute 
nume, de la V.G.Paleolog, Petru 
Comarnescu, Peter Neagoe, Petre 
Pandrea, la Miliţa Petraşcu, Malvina 
Hofmann, Claire Giles Guilbert, M.M., 
Ezra Pound, Paul Morand, J. Epstein, 
Jean Cassou, Ionel Jianu, Tretie 
Paleolog, Athena Tacha Spear, Sidney 
Geist, Friederich Teja Bach…

Revenind la cartea în discuţie, vom 
observa că Brâncuşi – cioplitorul în 
duh / Le ciseleur de l’âme / The Spirit 
carvez (Editura „Academica Brâncuşi”, 
2008, 184 pagini) constituie a doua ediţie, coordonată 
de profesorul Ştefan Stăiculescu, având ca bază 
„Aforismele şi textele lui Brâncuşi” a lui C. Zărnescu, 
care semnează de astă dată şi o mai amplă introducere 
„Brâncuşi – Concepţiile şi conceptele sale, văzute în 
aforisme şi texte”, spulberându-se astfel mitul privind pe 
„le paysan du Danube” şi văzând în Brâncuşi un artist-
fi losof, cum de altfel şi e, adică în ambianţa gândirii 
ideatice, esenţializate, speculative.

Dincolo de mereu discutabila provenienţă a unor 
„zise” brâncuşiene, noua ediţie realizată de prof. Ştefan 
Stăiculescu are meritul de a ordona aforismele cunoscute 
(şi atribuite în totalitate sculptorului) de până acum sub 

forma unui dicţionar de concepte, cu retroversiuni în 
franceză şi engleză. Iată câteva structurări alfabetice: 
Absolutul, Abstractul, Acţiunea, Adam şi Eva, Adulterul, 
Arta, Artistul, Artistul Brâncuşi; Bărbatul şi Femeia, 
Bărbatul modern, Biografi a, Broasca ţestoasă, Bucuria, 
bunicii; Caracterul, Călătoria, Căutarea, Chiolhanul, 
Cocoşul, Codul etic, Colaborarea, Coloana Infi nitului, 
Creaţia, Crezul, Cuminţenia Pământului,; Detaşarea, 
Domnişoara Pogany, Dragoste, Dumnezeu…; Esenţa, 
Eul; Femeia, Fecioara; Filosofi a, Fiica, Forma; 
Frumosul; Gloria; Iertarea, India, Infi nirea, Iubirea…; 
Împăcarea de sine, Înţelepciunea, Înţelegerea; Leda, 
Lemnul, Logodnicii, Lucrările brâncuşiene; Măiastra, 
Michelangelo, Minunile Naturii, Monumentul, Munca; 
Naturaleţea, Nebunii, Nou-născutul; Oltenii, Onestitatea, 
Opera de artă; Pasiunile, Păsările, Peştele, Piatra, 
Pilda, Piramida, Poezia pură,Polisarea; Rânduiala 
oamenilor, Rodin, Românii şi România, Rugăciunea; 
Sărutul, Sculptura, Simplitatea, Societatea, Sacrul, 
Soţii, Spiritul, Sufl etul; Tatăl, Tăcerea, Tăietura directă, 
Timpul…; Umbra, A urca; Venus din Milo, Viaţa, Vinul, 

Virtuozitatea; Zborul…
După cum se vede, intenţia realizării 

este aceea de a surprinde un anumit 
„COD ETIC ŞI ESTETIC” în zicerile 
lui Brâncuşi (după cum apreciam noi 
înşine într-un scurt „Cuvânt înainte”): 
„o întreagă concepţie despre lume şi 
viaţă, despre artă şi societate, toate 
într-un spirit viguros, natural, autentic 
şi esenţial, ce l-a caracterizat mai 
întotdeauna pe acest socratic prince-
paysan universal, recunoscut îndeobşte 
drept părinte al sculpturii moderne” (Un 
cod etic şi estetic brâncuşian, pp. 9-11).

Desigur, alcătuirea cam didacticistă 
este oarecum şi arbitrară, căci a introduce 
„gândirea” aforistică brâncuşiană 
într-un ghid conceptual alfabetic este 
discutabil şi oarecum inoperant pentru 
brâncuşiologi, dar benefi că şi pilduitoare 
pentru marele public, căruia de fapt i se 

adresează lucrarea. Prin reducţie, puţine ar fi  titlurile 
(generice) sub care s-ar aduna textele şi aforismele 
lui Brâncuşi: Societate, Viaţă, Artă, din care pot fi  
„despletite” multiple aspecte referenţiale, varii concepte, 
idei, păreri…

Vădind o pasiune îndelungată faţă de viaţa şi opera 
brâncuşiană, colindând meridianele pentru a  vedea 
lucrările la faţa locului, profesorul Ştefan Stăiculescu 
se dovedeşte perseverent cu sine în promovarea acestui 
cod etic şi estetic, militând pentru o cât mai complexă 
şi profundă înţelegere a vieţii şi operei marelui sculptor, 
în general pentru popularizarea geniului brâncuşian, din 
această perspectivă, în spaţiul românesc şi universal.

Există, în personalitatea 
artistică a poetului Nicolae 
Dragoş, foarte bine pusă 
în evidenţă, şi o vocaţie 
a spiritului fabulistic, ba 
chiar o faţetă a ludicului, 
ambele trădând nu numai 
un exerciţiu stilistic ci şi o 
nevoie organicist-proteică 
de exprimare a eului liric.

Ultima călătorie a lui 
Ulise (RAO, Bucureşti, 
2008) este povestea lui Ulise 
- „neam cu Zdreanţă / Cel cu 
ochii de faianţă” – şi a mai 
micului Nero, colocatari 
vigilenţi ai ogrăzii: „Deci, 
fac rugă tuturor,/ S-ascultaţi 
povestea lor,/ Prin aceste 

versuri scrise / Despre Nero şi Ulise.”
Ulise este „un smoc de păr” găsit, seara, înr-o staţie de 

metrou. Luat acasă, el devine stăpânul răsfăţat al curţii, 
autoritar faţă de micuţul Nero care i se alătură, dimpreună 
cu Bobiţa al cărei „mieunat banal / E de fapt un recital”. 
E, în toate, o poezie care aminteşte de universul mărunt, 
al „boabei şi fărâmei”, din poezia lui Arghezi (la care se 

NICOLAE DRAGOŞ: „Ultima călătorie a lui Ulise”
(Ed. RAO, 2008)

fac, desigur, câteva referinţe), cu întâmplări de fi ecare 
zi. Ulise şi Nero sunt, în ciuda ilustrelor nume cultural-
istorice, drăgălaşi şi zbanghii din cale-afară, descoperind 
lumea jucându-se… E, altfel zis, o societate în care câinii 
şi pisica Bobiţa „colaborează”, ca în fabula consacrată 
(Polemică strămoşească), ierarhiile păstrându-se, totuşi, şi 
în domesticitatea ogradei…

Ulise şi Nero, convieţuind într-o fabulă de ogradă, 
descoperă pe rând fenomene şi realităţi: anotimpurile, 
fl orile grădinii, fl uturii, vrăbiile, porumbeii (remarcabilă 
psihologia acestora în maniera observaţiei infantile şi etice). 
Şi totul se petrece într-o perpetuă distracţie şi zbenguială, 
până târziu când „în anul Treisprezece / i-a venit vremea 
să plece” (Baladă pentru Ulise): „Urma, fără să-ntârzie, 
/ Ultima călătorie / Pe care bietul Ulise / O trăise poate-n 
vise.” (La umbra unui stejar). Regretat şi plâns de confraţi 
cât şi de întreaga natură (chiar autorului îi cade o boabă pe 
obraz!), Ulise l-a lăsat pe Nero într-o copleşitoare mâhnire: 
„Uli prins în chinuri grele, / S-a călătorit spre stele…”.

E atâta prospeţine imagistică şi expresivă în aceste 
versuri încât ai impresia că te afl i în faţa unei memorabile 
opere, în care ironia şi umorul vin să articuleze o viziune 
ludică de ansamblu, o compoziţie de mai largă cuprindere, 
episoadele lirice înlănţuindu-se cu o fi rească şi naturală 
completitudine. Deşi Arghezi se simte prin preajmă, 
Nicolae Dragoş reuşeşte să-şi impună frumoasa poveste, 

putându-se vorbi aici de o referenţialitate postmodernă prin 
care variabila îşi dobândeşte propria-i independenţă faţă de 
model…

Căci, spre deosebire de viziunea argheziană, avem a 
face, de astă dată, cu un ciclu mai amplu, poetul desfăşurând 
aici o narativitate episodică, structurată tematic. „Portretul” 
lui Ulise este unul surprins în devenirea lui identitară, plin 
de culoare şi de un farmec aparte, ca şi al confratelui său 
mai mic, căţeluşul Nero. Drăgălăşenie, gingăşie, răsfăţ, 
zbenguială  „serioasă” şi „gravă”, toate sunt caracteristice 
acestui univers animalier, - din care lipsesc copiii!, - creionat 
în linii sigure, cu multă empatie jucăuş-umoristică, dar şi cu 
o rară disponibilitate la ironie şi haz.

Să amintim şi colaborarea interactivă dintre texte şi 
ilustraţiile maestrului Mircia Dumitrescu, care aduc 
indubitabil un spor artistic imens, graţie căruia Ultima 
călătorie a lui Ulise se recomandă drept una din cele mai 
frumoase cărţi de poezie pentru copii. Aşadar, o admirabilă 
povestioară ce poate încânta toate vârstele… Căci, în fond, 
povestea lui Ulise, a lui Nero şi a Bobiţei nu este decât 
imaginea unui habitat domestic de toate zilele, cu sugestii şi 
ecouri referenţiale etice şi estetice mai largi…

Z.C.
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La 12 aprilie 1956, la Muzeul de Artă din Bucureşti se 
deschide, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, prima 
expoziţie retrospectivă în Europa şi în România a lui 
Brâncuşi, cuprinzând doar 13 lucrări din cele 18 existente 
în ţară. Organizată de Mircea Deac (pe atunci director la 
Direcţia artelor plastice din Ministerul Culturii şi Artelor) 
şi M.H.Maxy, directorul Muzeului), retrospectiva Brâncuşi 
din primăvara lui 1956 venea să atenueze întrucâtva 
atmosfera negativă creată de cartea profesorului G. 
Oprescu şi totodată opinia Academiei „de a nu se accepta 
moştenirea lui Brâncuşi, la care un cuvânt greu ar fi  avut şi 
G.Călinescu.”1

Organizată în biblioteca palatului regal (care va deveni 
biroul preşedintelui Consiliului de Stat), fără invitaţi, 
cataloage sau afi şe, expoziţia Brâncuşi „s-a deschis în 
anonimat având mai mult caracter muzeografi c intern”.2

Deşi Camil Ressu îi trimisese sculptorului o scrisoare de 
invitaţie în ţară, acesta refuză să dea curs acesteia. A fost, 
apoi, trimis Eugen Jebeleanu însoţit de grafi ciana Florica 
Codrescu, pentru a discuta cu Brâncuşi („ca să dreagă 
busuiocul”, scria cineva), dar era deja prea târziu, după cum 
vedem din profi lul schiţat de aceasta, care ni-l arată pe artist 
bolnav la pat, tumefi at la faţă şi aproape de nerecunoscut, 
în toamna lui 1956.

Toată această precipitare a ofi cialilor se producea la 
„vestea că Brâncuşi intenţiona să devină cetăţean francez 
şi că va lăsa moştenirea sa fabuloasă ca valoare a lucrărilor 
Muzeului de Artă Modernă din Paris.” S-a căutat, în grabă, 
o nepoată la Peştişani, „pentru a fi  prezentată la Paris drept 
moştenitoare legală a lui Brâncuşi.” 3

În ciuda acestei agitaţii propagandistice de recuperare, 
Brâncuşi – îngrijorat de soarta operelor sale – devenise 
cetăţean francez încă din 15 iunie 1952 (data publicării noii 
sale cetăţenii în „Journal Offi ciel”, la 9 octombrie primind 
„cartea de identitate”). Cu toate acestea, soarta operelor 
şi atelierelor sale cam dărăpănate era total incertă şi îl 
îngrijorează din ce în ce mai mult (primise încă din data de 
28 mai 1952 o notifi care din partea Assistence Publique), 
ceea ce îl determină să se adreseze noului director al Musée 
National d’Art Moderne, Jean Cassou.

Având cunoştinţă, desigur, că Brâncuşi intenţionase mai 
de mult, iar acum chiar reuşise să obţină cetăţenia franceză, 
ofi cialităţile de la Bucureşti au reacţionat disproporţionat 
şi excesiv.  Mai întâi, Ansamblul de la Tg.-Jiu, - îndeosebi 
Coloana (poreclită „sula lui Tătărescu”), -  realizat în timpul 
guvernării Tătărescu, la solicitarea Ligii Femeilor Române 
din Gorj în frunte cu „Marea Doamnă a Gorjului interbelic” 
Arethia Tătărescu, nu era privit deloc bine de noile autorităţi, 
hotărâte să şteargă urmele vechiului regim burghezo-
moşieresc. Propuneri privind demolarea Coloanei care 
străjuia la marginea oraşului – deci cea mai vizibilă dintre 
componentele Ansamblului – se poartă între autorităţile 
centrale şi locale încă din primăvara anului 1949. Iată, spre 
exemplu, adresa criminală înaintată forurilor centrale de 
activiştii locali, afl ată în fondul documentar al Arhivelor 
Statului Târgu-Jiu:

„REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
COMITETUL PROVIZORIU JUD.GORJ I
SECŢIA ARTĂ ŞI CULTURĂ
Nr 2876
Mai, 17 1949

CĂTRE,

MINISTERUL ARTELOR ŞI INFORMAŢIILOR
SERVICIUL ARTE PLASTICE

BUCUREŞTI

În şedinţa din 16 Mai 1949 ţinută cu colectivul 
agitaţiei şi propaganda P.M.R. s’a hotărât ca să se 
desfi nţeze monumentul construit de Gh. Tătărescu 
din romburi subt formă de stâlp cu înălţimea de 29 
m.’, din material de fontă despre care am dat note mai 
amănunţite anterior conf. unei adrese trimise de Dvs. 
referitoare la monumentele publice.

Vă rugăm a decide şi a ne comunica la timp.

SUBINSPECTOR CULTURAL,
C. Ionică

Referent,
D. Dragotă”4

1  Mircea Deac, Fără rame, fără socluri – istoria unor date 
reale și a izvoarelor subiective, Ed. Medro, București, 2004, p. 
143.

2  Ibidem.

3  Ibidem.

4  În perioada 1946-1948 primar a fost ceferistul Vasile 
Andrei, căruia i-a succedat în anii 1948-1949 Nicolae Jerdea.(Cf.: 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, Târgu-Jiu – 600. Repere de ieri 
și de azi, coordonator Titu Pânișoară ș.a., Editura Măiastra, Tg.-
Jiu, 2006, p. 20).
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12 aprilie 195612 aprilie 1956
Neluându-se, însă, „măsurile” cuvenite, impenitentele 

autorităţi locale revin asupra chestiunii. Astfel, printr-o 
adresă din 7 martie 1951 trimisă Ministerului Afacerilor 
Interne de Sfatul Popular al Oraşului Târgu-Jiu, se cerea 
„cuvenita aprobare pentru dărâmarea ei, materialele feroase 
rezultate putând fi  preluate de Of. D.C.A. din localitate”! 
„Moştenite de la vechile regimuri burghezo-moşiereşti”, 
operele brâncuşiene de la Tg.-Jiu – „aşezate fără nici o 
estetică pe raza oraşului şi fără să aibă un rol bine defi nit 
pentru culturalizarea poporului” – erau în mare primejdie 
de a fi  distruse.5

Sosită la M.A.I. la 17 martie 1951, adresa va fi  trimisă 
la 20 martie la Comitetul pentru Cultură şi Artă, care 
temporizează situaţia până la 30 iunie 1951, când se trimite 
forului competent de decizie – Academia R.P.Române 
(Comisia Ştiinţifi că a muzeelor, monumentelor istorice 
şi artistice). Academia, pasând răspunderea, o retrimite 
Comitetului pentru Artă, care la 5 ianuarie 1952 răspunde 
Academiei că s-a analizat propunerea demolării Coloanei 
şi „s-a ajuns la concluzia că această lucrare, putând fi  
considerată ca o operă decorativă, inspirată din formele 
artei populare din regiune, poate fi  menţinută ca atare.” 6

Desigur, Brâncuşi era la curent cu ceea ce se întâmpla 
în ţară: declararea artei sale ca „decadentă” de către însuşi 
forul suprem al culturii şi ştiinţei – Academia Română  
(discutându-se „cazul Brâncuşi” în două şedinţe succesive), 
barbara încercare de demolare a Coloanei Infi nitului şi, 
desigur, campania de minimalizare şi defăimare a artei 
sale, prin unele apariţii editoriale (între acestea din urmă 
menţionăm cartea lui G. Oprescu, apărută în 1954 la ESPLA 
– Sculptura statuară românească, scrisă în colaborare cu 
Remus Niculescu şi Eugen Schileru, în care era denunţată 
„infl uenţa nefastă a decadentismului apusean asupra 
dezvoltării unei personalităţi care făgăduia şi putea atât 
de mult”, ba chiar „înstrăinarea lui Brâncuşi de viaţă şi de 
om, de adevăr şi de frumuseţe, pierderea lui în paraginile 
aride ale formalismului, împletirea naturalismului cu 
abstracţionismul uscat şi inuman”! În ciuda „publicităţii 
gălăgioase”, „interesul pentru Brâncuşi a scăzut”, constata 
ideologic la acea vreme G. Oprescu, cel ce câţiva ani mai 
târziu, într-o conferinţă despre Brâncuşi ţinută la Sinaia, 

5 În perioada 1950-l952, la conducerea oraşului s-au 
aflat: Rãdulescu Gheorghe şi Floroiu Gheorghe – ca 
preşedinte şi respectiv secretar, mai întâi ai Comitetului 
Provizoriu al oraşului Târgu-Jiu, iar prin Decizia nr. 1 din 
10 martie 1952 au fost numiţi preşedinte şi respectiv sec-
retar ai Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului 
Târgu-Jiu. În aceastã perioadã postul de vicepreşedinte a 
fost vacant, iar în comitet mai erau 6 membri (Dosar nr. 
13/1950, fi la 33).

Începând din 1952, preşedinte al Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al oraşului Târgu-Jiu: Drãghici Iancu 
(pânã în noiembrie 1960); secretar: Petre Popeangã pânã 
în iunie 1959, când aceastã funcţie o preia Ijeac Emil. 
(Dosar 43/1954 şi Dosar 1/1960, fi la 40). V. supra, p. 20.

6  Z. Cârlugea: Tănasie Lolescu, șeful Lojei Masonice din 
Peștișani, mărturisește: «Eu am tras cu tractorul de coloana 
Infinitului», revista „Brâncuși”, serie nouă, Tg.-Jiu, VIII, nr. 4(24), 
august 2007, pp. 60-62.

vorbea despre artist „cu emoţie şi cu lacrimi în ochi”. 7

Acuzat, aşadar, în mod ofi cial, de „abstracţionismul 
decadent” al operei sale (refl ex al „dezumanizării” la care ar 
fi  ajuns arta formalistă!), Brâncuşi avea cunoştinţă, desigur, 
de această odioasă campanie de denigrare orchestrată 
de regimul comunist, care găsea în operele acestuia un 
amestec enigmatic de straniu şi comic: „Până azi Brâncuşi 
s-a menţinut pe linia aceluiaşi abstracţionism decadent. 
Afundându-se într-un primitivism preistoric şi stilizând 
la extrem, sculpturile sale lipsite de conţinut devin nişte 
enigme, uneori stranii, alteori comice.”

O tendenţioasă imagine caricată era aruncată şi asupra 
ansamblului de la Târgu-Jiu, căci, scrie acelaşi G. Oprescu, 
„Coloana infi nită, care ar fi  trebuit să comemoreze pe ostaşii 
căzuţi în primul război mondial, nu e decât un fel de stâlp 
de cerdac ţărănesc, dar care nu susţine nimic, înălţându-se 
fără rost în nesfârşit, capabil, însă, prin adăugarea la infi nit 
a unităţilor în care se poate descompune, să dea impresia 
că poate ajunge până la cer…”!

Acum lui Brâncuşi îi era clară ideea că toată această 
campanie, orchestrată împotriva lui de către regimul de la 
Bucureşti, era şi un răspuns faţă de hotărârea sa, luată în 
1952, de a solicita cetăţenia franceză… Devenit cetăţean 
francez în toamna lui 1952, aşadar, ideea de a lăsa moştenire 
statului român lucrările sale devenise inoportună, desuetă… 
Încercările ofi cialilor de a-l contacta şi de a-l determina să 
facă această donaţie (scoţându-i în faţă o „moştenitoare 
legală”, nepoata de la Peştişani!) dau greş, în vreme ce 
opera sa se bucură în aceşti ultimi ani (1952-1957) de 
o recunoaştere generală pe mapamond.Lucrările sale 
participă la expoziţia de la Musée National d’Art Moderne 
din Paris (ce va fi  itinerată la Londra la The Tate Gallery), la 
Melbourne şi New York (Solommon Guggenheim Museum 
of Art), la Huston (Museum of Fine Arts), la Sao Paulo 
(Museo de Arte Moderna), la Philadelphia Museum of Art, 
la Yverdon şi Zürich ş.a.m.d.

Lucrările lui Brâncuşi vor fi  incluse apoi pe Lista 
monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R., aprobată 
de Consiliul de Miniştri prin Hotărârea nr. 1160 din 23 iunie 
1955. Este, desigur, mai mult un joc de imagine al regimului 
comunist, care reuşeşte în 1955 ca România să fi e primită în 
ONU, iar în 1956 în UNESCO.

În condiţiile în care, tot mai bolnav (în ianuarie 1955 
îşi fracturase piciorul în atelier, ceea ce a necesitat câteva 
luni de spitalizare, până în mai), prezenţa în apropierea sa 
a soţilor Natalia Dumiutrescu şi Alexandru Istrati devine 
tot mai necesară. Atelierul din Impasse Ronsin, prin 
care trecuseră paşii atâtor artişti, colecţionari şi prieteni, 
devenise aproape o legendă, proiectându-l pe artist, pentru 
unii memorialişti şi analişti, într-un mit ezoteric şi iniţiatic, 
sapienţial, milarepian. 

Dar planurile de modernizare a oraşului de pe Sena 
ameninţă şi mica oază a artiştilor veniţi de aiurea în capitala 
artei moderne şi a tuturor promisiunilor.

În situaţia somării repetate venite din partea societăţii 
de sistematizare Assistance Publique, care declară pe 
toţi locuitorii din Impasse Ronsin „ocupanţi ilegali” ce 
vor trebui să plătească de acum încolo, în locul chiriei, o 
amendă8, Brâncuşi se hotărăşte încă din februarie 1956 
„să rezolve problema atelierului”, de vreme ce acţiunea de 
demolare a tuturor atelierelor baracate din Impasse Ronsin 
de către Assistance Publique era pe punctul de a se produce. 
Artistul îl roagă pe Jean Cassou să intervină, însă, „lucrările 
de construcţie se pornesc împrejurul atelierului sculptorului 
care, asemenea unei insule, va fi  cruţat până la moartea 
sa”.9

La 9 aprilie, în prezenţa lui Salles (director la Musée 
National d’Art Moderne), Brâncuşi le face cunoscută 
hotărârea de a dona statului francez întregul conţinut al 
atelierelor sale: lucrări, mobilier, unelte…

La 12 aprilie 1956, în prezenţa notarului Muzeului 
Franţei şi a unui cleric, Brâncuşi îşi dictează testamentul, 
numindu-l ca executor testamentar pe dr. Pascu Athanasiu 
de la Institutul Pasteur, iar ca „singuri moştenitori” pe 
Natalia Dumitrescu şi Alexandru Istrati. Donează „pentru 
totdeauna” Muzeului de Artă Modernă întregul conţinut 
al atelierelor sale din Impasse Ronsin, „cu excepţia 
numerarului care va reveni moştenitorilor mei” (se zice că 
acesta se ridica la peste două milioane):

„Donaţia este făcută – se preciza în testament – 
înţelegând că Guvernul Franţei va construi la Musée 
National d’Art Moderne un  atelier care va conţine lucrările 
mele, terminate şi neterminate, precum şi mobilierul şi 
sculele.”

7  Mircea Deac, op. cit., p. 142.

8  Al. Buica, Brâncuși – o biografie, Artemis, București, 2007, 

p. 538.

9  Idem, op. cit., p. 539.

Continuare în  pag. 8

Constantin Brâncuși, bolnav, în toamna anului 

1956 - Desen de Florica Cordescu (Jebeleanu)

Coperta  revistei ”Tânărul scriitor”
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Care să fi  fost răspunsul lui Brâncuşi la necugetata acţiune 
ideologică a regimului de la Bucureşti? Artistul „înţelege 
manevrele autorităţilor” (îmbiat fi ind şi de americani) care 
„speră să-i anexeze numele”, prin intrarea în posesiune 
a eventualei donaţii. „Cu vânduţii de la Bucureşti nu am 
ce discuta, ei au vândut poporul român ruşilor. Prefer 
să rămân şi să mor în Franţa” – i-ar fi  răspuns Brâncuşi 
recentului vizitator, ambasadorul român Mircea Bălănescu. 
Cf. Brezianu, Brâncuşi în România, p. 13……..

La 12 aprilie 1956, când la Bucureşti se deschidea 
„prima expoziţie retrospectivă în Europa şi în România 
a lui brâncuşi” (M. Deac), în aceeaşi zi de 12 aprilie, la 
Paris, Brâncuşi îşi dictează testamentul în faţa autorităţilor 
franceze (martorul artistului fi ind: Roland de Reneville), în 
chiar locuinţa sa din impasse ronsin.

Acesta este răspunsul artistului şi 
el va rămâne pecetluit prin testament 
pentru totdeauna… 

În toamna anului 1947, tinerii 
Alexandru Istrati şi Natalia 
Dumitrescu sosesc la Paris ca bursieri, 
devenind vecinii, în Impasse Ronsin, 
ai lui Brâncuşi. Calitatea de români 
şi, desigur, o cumsecădenie lipsită de 
interes va duce la o specială relaţie cu 
artistul.

Recomandaţi lui Brâncuşi, 
pe la sfârşitul lui octombrie, de 
tânărul sculptor român George 
Teodorescu, aşezat şi el în Impasse Ronsin din întâmplare, 
tinerii pictori bursieri se vor bucura încă de la început de 
simpatia sculptorului. Le dezveleşte câteva opere din 
încăperi, precum Pasărea, Leda, Coloana, Marele Cocoş, 
Domnişoara Pogany, Principesa X, Negresa blondă, Nancy 
Cunard ş.a., întrebându-i din ce parte a ţării vin şi ce vor 
să facă. Aşa afl ă că tinerii compatrioţi, bursieri ai statului 
francez, urmează studiile la Ecole Nationale des Beaux-
Arts, la clasa lui André Lhote, dorindu-şi cariere de artişti 
în metreopola de pe Sena.

De-a lungul toamnei, tinerii artişti îl vizitează adesea, se 
împrietenesc de-a binelea, iar prin ianuarie 1948 Brâncuşi 
le facilitează instalarea într-un atelier vecin, la nr. 4. 
Comportamentul plin de respect şi afecţiune al tinerilor 
soţi atrage după sine atenţia binevoitoare a sculptorului, 
care-i invită nu de puţine ori la cină, acesta vizitându-i, la 
rândul său, cu multă plăcere. În atelierul de la nr. 11, rămas 
vacant prin plecarea scultorului boem George Teodorescu 
în Argentina, se va muta ucenicul lui Brâncuşi, Constantin 
Antonovici. Atelierul avea geamurile sparte şi se afl a la etaj, 
dar Brâncuşi îi va veni în ajutor la lucrările de reparaţii ale 
acoperişului şi pentru sumare amenajări.

Între timp, soţii Istrati o duc din ce în ce mai greu, 
ajungând să caute prin resturile menajere… Privindu-i 
cu o compasiune solidară, le cere categoric, cu o fl acără 
sfredelitoare în privire: „Rămâneţi aici, lângă mine!” 
„În acel moment noi am înţeles că soarta ne vorbea”, vor 
mărturisi mai târziu aceştia.10

Sculptorul îi va ajuta să amenajeze atelierul şi ca spaţiu 
de locuit, căci „atelierele” din Impasse Ronsin nu erau decât 
un fel de barăci situate într-un loc mai retras şi parcă uitat 
de lume faţă de modernizarea arterei în care dădea şi, în 
general, a întregului cartier.

Cu timpul, multe din grijile „gospodăriei” vor trece pe 
seama soţilor Istrati (în aprovizionarea, masa şi, desigur, 
ajutorul efectiv dat sculptorului în realizarea unor lucrări, 
precum postamentul la Peştele, care va fi  trimis la New Y
ork                                                     aşezat pe un disc 
de oţel inoxidabil, sau Marele Cocoş, o machetă în ghips 
al unei lucrări monumentale). Să menţionăm că tinerele 
ajutoare fuseseră dotate cu saboţi de lemn, halate şi bonete, 
echipamentul obişnuit al sculptorului în atelierul albit de 
praf şi plin de cioburi de piatră…

Prins într-o asemenea muncă susţinută, Brâncuşi va fi  
vizitat de tânărul sculptor japonez Noguchi, care bucurându-
se de o bursă plecase într-o călătorie de studii în jurul lumii 
pentru a vedea raportul sculpturilor în relaţie cu spaţiul 
ambiental. Starea de spirit a artistului din această perioadă 
nu era, însă, una chiar senină, lipsită de probleme. Devenind 
irascibil faţă de multe aspecte cotidiene, în special faţă de 
lucrul nu tocmai bine făcut, ba chiar arătându-se intolerant 
faţă de unii vizitatori, Brâncuşi trăia, la peste cei 70 de 
ani, siguranţa propriului gust artistic, sancţionând prompt 
sufi cienţa, amatorismul, lipsa de interes a celor ce-i călcau 
pragul, mai mult din curiozitate decât din pasiune pentru 
artă…

Cu toate acestea, tinerii Natalia şi Alexandru se vor 
bucura de sprijinul şi îndrumările lui Brâncuşi (şi nu numai 
ei). Artistul participă, în această perioadă, cu diferite lucrări, 
la multe expoziţii în Europa şi USA: la 25 octombrie 1955 

10  Nouă ani alături de el, în Omagiu lui Brâncuși, Editura 

revistei „Tribuna”, Cluj, 1976, pp. 12-14.

se deschide la Guggenheim Museum o „retrospectivă 
Brâncuşi”, cu 59 de sculpturi, zece desene şi guaşe, iar 
la 1 ianuarie 1956 o nouă „retrospectivă” se deschide la 
Philadelphia Museum of Art. La 25 ianuarie Museum of 
Modern Art din New York achiziţionează lucrarea Socrate.  
„Preocuparea cu opera sa este din ce în ce mai accentuată, 
direct proporţională cu numărul expoziţiilor care-i prezintă 
lucrările.”11 Deşi lucrările sale începuseră a fi  expuse şi în 
ţară, la Galeria Natională ori Muzeul de Artă, interesul lui 
Brâncuşi se îndreaptă spre National Gallery şi Metropolitan 
Museum of Art din New York, ba chiar spre vestitul 
Solommon Geggenheim Museum of Philadelphia. Mai mult 
chiar, dacă  la New York i s-ar pune la dispoziţie un spaţiu 
(„un garaj sau o clădire”), artistul ar fi  de acord „să-şi mute 
toate lucrările acolo în ideea unui «mic Muzeu Brâncuşi»”12. 
Cu americanii s-a împăcat atât de bine (nelăsându-l, ar fi  zis, 
să moară de foame), încât i-ar surâde dobândirea unei noi 
cetăţenii…

Natalia Dumitrescu şi Alexandru Istrati îşi amintesc 
cum, generos, artistul le dădea bani pentru a-şi cumpăra 
diferite materiale şi chiar pânze folosite (care trebuiau însă 
curăţate), ţinându-i totuşi departe pe tinerii camarazi de marii 
artişti (Picasso, Braque, Chagall, Severini, Giacometti, Arp, 
Corbusier, Pevsner ş.a.). În Atelierul maestrului „domneau 
calmul şi echilibrul”, acesta devenind un adevărat „sanctuar 
în mijlocul oraşului”, deşi aşezat într-o fundătură de pe Rue 
Vaugirard asemănătoare unei uliţe de ţară, unde Brâncuşi 
locuia de mai bine de patruzeci de ani…

Deşi cu vârsta s-au rărit şi momentele de ospitalitate 
oferite de artist, în propriu-i atelier, diverşilor prieteni şi 
vizitatori, acesta nu încetează să lucreze şi să expună în Franţa 
şi străinătate… Nu aleargă după glorie, vine aceasta după el! 
– dar Brâncuşi rămâne în continuare preocupat, şi pe măsură 
ce înaintează în vârstă, de soarta operelor sale, mai ales că 
este notifi cat în repetate rânduri de Assistance Publique 
(prin somaţia de la 28 mai 1952 sculptorului i se cere să 
elibereze atelierul până la 1 octombrie). Brâncuşi intervine 
pe lângă preşedintele Senatului, Gaston Monnerville, fi ind 
conştient însă că mai devreme sau mai târziu buldozerele 
noii sistematizări vor intra şi în Impasse Ronsin.

Toate aceste griji îi împovărează şi mai mult anii 
bătrâneţii, Natalia şi Alexandru fi indu-i aproape în toţi 
aceşti ani, atât ca ucenici cât mai ales ca ajutor imediat şi 
sprijinitori ai bătrâneţii. Deşi bolnav ori în convalescenţă (în 
urma fracturii de la picior, din ianuarie 1955), aripile geniului 
său nu încetează să-şi arunce umbra şi dincolo de Ocean, la 
Pittsburg, unde ar vrea să ridice Marele Cocoş, o lucrare 
monumentală din oţel inoxidabil, iar la Chicago, pe malul 
lacului Michigan, o Coloană locuibilă din oţel inoxidabil 
înaltă de 200, 300, ba chiar 400 de metri…Corespondenţa 
purtată cu ofi cialii americani (publicată de Friedrich Teja 
Bach în lucrarea-album „Constantin 
Brancusi. Metamorphosen Plastischer 
Form”, 1987) ne arată un artist în 
mare glorie nu atât plin de sine, cât 
dominat de o voinţă de creaţie pe care 
starea sănătăţii nu-i permite s-o pună 
în practică…

În aceşti ultimi ani ai vieţii, 
Brâncuşi este vizitat de David Lewis 
şi Carola Giedion-Welcker, viitorii 
monografi şti.

Expoziţia de la Bucureşti, care se 
deschide, doar pro forma, la 12 aprilie 
1956, îl lasă rece, de vreme ce tocmai 
în acea zi, cum s-a arătat mai sus, 
Brâncuşi îşi întocmeşte testamentul 
în prezenţa ofi cialilor francezi de 
la Muzeul de Artă Modernă, lăsând 
statului francez întregul conţinut al 
atelierului care va exista la moartea 
sa, cu condiţia ca acesta să-i fi e 
reconstituit în cadrul amintitului 
muzeu. Natalia Dumitrescu şi 
Alexandru Istati, numiţi „moştenitori” 
absoluţi, vor intra, conform prevederii 

11  Al. Buica, op. cit., p. 511.

12  Exhibition Comittee, 1 iunie 1950 – cf. Temkin, Brancusi 

and His American Collectors.

testamentare, în posesia remunerarului existent la data 
decesului…

La 16 martie 1957, după 50 de ani de locuire neîntrerupătă 
în Impasse Ronsin, artistul îşi dă duhul, după o cădere la pat 
de câteva luni. I-au fost aproape până în ultimele clipe ale 
vieţii tinerii săi moştenitori, care, după ce corpul defunctului 
va fi  părăsit atelierul, acesta a fost sigilat, în vederea 
inventarului şi îndeplinirii dispoziţiilor testamentare.

Puţin timp după aceea, revista Paris Meci publică o 
fotografi e enormă înfăţişându-l pe decedat pe patul din 
atelier, îmbrăcat în alb, cu o bonetă pe cap şi înconjurat de 
crenguţe înfl orite. 13

Abia la 30 martie 1962 va fi  inaugurat la Palais de 
Tokyo, în cadrul Muzeului Naţional de Artă Modernă, 
atelierul Brâncuşi, în prezenţa lui André Malraux, ministru 
al Afacerilor Culturale. Să reţinem că sălile de la subsol ale 
locaţiei erau oarecum improprii, lipsite de lumina şi spaţiul 
ambiental  de care se bucurau lucrările sale în atelierele din 
Impasse Ronsin.

Reamenajat apoi într-un corp 
independent de muzeu la Centrul 
Pompidou, într-o locaţie realizată 
după planurile arhitectului Bouilhet, 
atelierul va primi sprijinul moştenitorilor 
testamentari, într-o nouă formulă. 
Inaugurarea va avea loc la 27 iunie 
1977. Însă, după inundaţiile din vara 
anului 1990, atelierul va fi  transferat 
în depozitele Centrului Pompidou, 
rămânând aici până ce o locaţie specială 
va fi  realizată de arhitecţii muzeului, 
Renzo Piano, Bernard Plattner şi Ronie 
Self, cu acoperiş de sticlă şi mai apropiată 
de dimensiunile şi ambianţa atelierului 

original. Inaugurarea „noului” atelier are loc în aprilie 1997, 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înfi inţarea Centrului 
„Georges Pompidou”.

În 1990, Alexadru Istrati încetează din viaţă şi va fi  
depus în aceeaşi criptă în care se odihnesc osemintele 
lui Brâncuşi, unde în 1997 vine să li se alăture Natalia 
Dumitrescu…Brâncuşiologii nu-i vor ierta acesteia faptul 
că „blocase studiile brâncuşiene aproape o jumătate de 
secol prin reţinerea abuzivă a unei mari părţi a fondului de 
desene şi corespondenţă” (cf. Al. Buican, op. cit.). La 12 
ani de la moartea sculptorului, Natalia Dumitrescu va tipări, 
într-o ediţie ilustrată de ea însăşi cu 24 de desene, fabula lui 
Brâncuşi „Histoire de brigands”, într-un tiraj de doar 75 de 
exemplare…

Nedepunând toate documentele de arhivă rămase în atelier 
după moartea artistului, Musée National d’Art Moderne le-a 
intentat procese celor doi moştenitori testamentari, Natalia 
Dumitrescu şi Alexandru Istrati, pentru abuziva încălcare a 
dispoziţiilor testimoniale.

În 1987 apare monografi a-album a acestora Brancusi, 
cu un „Studiu introductiv” de Paul Hulton, aşadar după 
îndeplinirea termenului de prescriere, iar fondul documentar 
nepredat intră în posesia unui nepot al Nataliei Dumitrescu, 
Theodor Nicol, stabilit în Canada, care abia în 2001 îl va dona 
Muzeului. Aceste documente de arhivă vor fi  valorifi cate 
în volumele documentare La Dation Brancusi. Dessins 
et archives (Paris, 2003) şi Brâncuşi inedit. Însemnări şi 
corespondenţă românească (Bucureşti, 2004).

Mircea IERUBA

13  Cf. Chelimsky, „A Memoir of Brancusi”, The Arts, Iunie 

1958, p. 21.

Urmare din pag. 7

Fragment din Testamentul lui Brâncuși, 12 aprilie 1956

+ 16 martie 1957+ 16 martie 1957
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Brâncuşi
„Constantin Brâncuşi a încetat din viaţă în noaptea de sâmbătă spre duminică. 

Avea optzeci şi unu de ani. Statele Unite şi ţara lui natală, România, îi prezentaseră, 
cum am arătat recent tot în paginile noastre, opera prin expoziţii retrospective. 
Parisul, unde Brâncuşi trăia de vreo cincizeci de ani, nu l-a omagiat, prin muzeul 
de Artă Modernă, aşa cum ne aşteptam. Sperăm să găsim acum, în capitala 
noastră, ansamblul care ne va da, în sfârşit, posibilitatea de a-l cunoaşte. Pentru că 
celebritatea lui Brâncuşi a fost şi este încă clandestină.

Se cunoaşte, în fapt, mai degrabă numele lui decât opera. Sculptorii îşi dispută 
rarele cărţi consacrate lucrărilor sale. Brâncuşi trăia în legenda artei moderne. Când 
va ieşi din ea va ocupa primul loc în istoria sculpturii actuale. În ochii tuturor.

L-am văzut în urmă cu două luni, culcat, în atelierul lui din fundătura Ronsin, 
asaltată de buldozere. Brâncuşi nu mai lucra de câţiva ani. Respira cu greutate, întins 
sub enormul glob care îi domina patul, unde părea un înţelept afl at în meditaţie, un 
subiect pentru Carpaccio, Mantegna, Dürer sau Rembrandt.

În spatele unei uşi înguste se afl a atelierul, unde sculpturile se aliniau pe socluri 
pe care, când mai era în putere, le privea făcând să se rotească. Se afl a acolo un 
ansamblu de forme pure, de o puritate ascetică: coloane? ouă?, forme aerodinamice? 
Nu!

Volumul acesta de aur ori de bronz era o pasăre. Fără aripi, fără gheare, fără 
ochi sau cioc, dar era o pasăre, mai mult decât o pasăre: pasăre pură. „Simplicitatea 
nu este un scop, spune Brâncuşi. Dacă o atingi, e fără să vrei, apropiindu-te de 
sensul real al lucrărilor.” Şi el n-a încetat niciodată să caute acest adevăr. Forma se 
năştea din această căutare.

Privitorului grăbit acest adevăr putea să-i pară simplu, dar sculptorul nu 
ajunsese la el decât pe-ncetul. Plătise pentru el. Îi simţise încercările.

Se trece repede pe lângă un Brâncuşi. Aşa cum se întâmplă şi în librărie, privirea 
se agaţă mai degrabă de volumele goase ale romanelor, decât de broşurile cu teoreme. 
E de-ajuns însă să te opreşti puţin ca să nu te mai simţi ispitit să te uiţi la altceva. 
Această simplicitate naturală propune o lume pură, fără accidente, fără infi rmităţi, 
fără greşeală, lumea astronomilor şi a matematicienilor. Sculptură perfectă a unei 
lumi perfecte. Sculptură ideală a unei lumi ideale.

Infl uenţa lui Brâncuşi a fost considerabilă. Şi rămâne aşa mereu. Cu toate 
acestea e puţin loc pentru efecte de originalitate în lecţia pe care o propune opera 
lui. Dar o serie de sculptori tineri au sesizat-o şi, impresionaţi de atâta puritate, vor 
să se dedice şi ei acestei asceze, acestei vieţi care nu se face sesizată decât prin detalii 
subtrile, prin semne secrete. Unii dintre aceştia au pierdut orice vitalitate căutând 
mai degrabă forma decât sensul real al lucrurilor. Alţii însă ştiu, din fericire, să fi e 
vii şi să realizeze lucrări frumoase.

C. V.”

Cine se ascundea sub aceste iniţiale, dorind să rămână într-un anonimat discret decât 
unul din apropiaţii sculptorului…Omagiul venea, desigur, din partea unei persoane care-l 
cunoscuse foarte bine pe artist, fusese martorul afi rmării sale în lume, ştia de „expoziţiile 
retrospective” organizate în USA şi România, arătându-se dezamăgit că Musée National 
d’Art Moderne, căruia Brâncuşi îi donase, prin testamentul din 12 aprilie 1956, lucrările ce 
se vor găsi în atelier după moartea sa, aşadar tocmai Parisul în care trăise peste 50 de ani, 
„nu l-a omagiat”! Sub iniţialele C.V. se ascundea cineva care considera Parisul „capitala 
noastră”, ce va scoate pe Brâncuşi din „celebritatea clandestină”. Căci, odată ieşit din 
legenda în care trăise, Brâncuşi „va ocupa primul loc în istoria sculpturii…”

Ce intuiţie exactă avea acest anonim, - colaborator al revistei „Les Letres francaises” 
care mai făcuse şi altădată referire la Brâncuşi, - vorbind despre „simplicitatea naturală” a 
operei, de „idealitatea” şi „perfecţiunea” unei lumi „ideale” şi „perfecte” întruchipate de 
„lumea pură” a statuarei brâncuşiene…

Persoana în cauză îl vizitase, aşadar, în vremea bolii pe artistul căzut la pat: „Culcat, 
în atelierul lui din fundătura Ronsin, asaltată de buldozere”… Aşa îl găsiseră şi cei care 
i-au călcat pragul în acele zile de patimă, în care octogenarul era ţintit la pat, cu faţa 
tumefi ată şi barba răvăşită, dar cu ochii încă vii, expresivi: Eugen Jebeleanu şi grafi ciana 
Florica Codrescu (în toamna lui 1956), care-i face şi câteva portrete, dar în săptămânile 
de dinaintea morţii: soţii Dida şi Scarlat Calimachi, W. Siegfried. Regizoarea Marietta 
Sadova îl informează asupra Ansamblului artistic de la Târgu-Jiu, pe care îl vizitase în 
vara trecută, liniştindu-l că operele sale au fost clasate ca monumente artistice ocrotite 
de Stat… Aşa l-a găsit şi Mircea Bălănescu, care din ianuarie 1956 preluase postul de 
ministru plenipotenţiar la Legaţia Română din Paris. Adresându-i invitaţia de a vizita 
România, diplomatul mărturiseşte că a primit din partea Maestrului o reacţie dură: nu 
are ce discuta cu „vânduţii de la Bucureşti”, care „distrug ţărănimea” şi „au vândut pe 
români ruşilor” (Cf. Pavel Ţugui, Dosarul Brâncuşi, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 
129). Acelaşi diplomat consideră „falsuri grosolane” alegaţiunile unor publicişti „potrivit 
cărora C. Brâncuşi ar fi  oferit, în 1956, guvernului român donaţia averii sale de la Paris”! 
Reprezentantul statului român mărturiseşte că „n-a avut niciodată mandat să discute cu 
Brâncuşi problema averii sale de la Paris” (Ibidem, p. 130).

Revenind la necrologul din „Les Lettres francaises”, vom observa că autorul apreciază 
infl uenţa considerabilă a lui Brâncuşi în arta modernă şi că „rămâne puţin loc pentru efecte 
de originalitzate în lecţia pe care o propune opera lui.” Fapt înţeles şi asumat de tinerii 
sculptori, dornici a se dedica „acestei asceze”…

Cui aparţineau, aşadar, aceste impresii şi consideraţii atât de exacte referitoare la 
valoarea operei brâncuşiene, la esenţialitatea acestei estetici? În doar câteva zeci de de 
rânduri se condensa un omagiu peren, dar şi una din cele mai profunde înţelegeri a operei, 
deopotrivă cu intuiţia asupra preeminenţei acestuia în „istoria sculpturii actuale”.

*
Urmărind legăturile lui Brâncuşi cu compatrioţii din capitala Franţei şi cu lumea 

artistică de aici, vom observa şi legăturile sale cu mişcările de avangardă, chiar cu 
„părintele dadaismului” Tristan Tzara, dar mai ales cu publicaţiile româneşti de avangardă 
(Contimporanul lui Ion Vinea şi Marcel Iancu, Integral iniţiat de Max Herman Maxy, 
Corneliu Michăilescu şi Victor Brauner). Dintre avangardişti, trebuie amintit la loc de cinste, 
având în vedere afecţiunea dintre familia acestuia şi Brâncuşi, şi ILARIE VORONCA 
(redactorul revistei avangardiste în număr unic: 75 H P, inventatorul „pictopoeziei” 
împreună cu Victor Brauner. Din scrisorile adresate de Voronca sculptorului – publicate 

CINE E AUTORUL NECROLOGULUI BRÂNCUŞIAN?
În nr. 663 din 21-27 martie 1957 (pag. 11), în publicaţia „Les Lettres francaises” din Paris apărea un emoţionant articol-necrolog semnat C.V.:

la pp. 369 în lucrarea Brâncuşi inedit. Însemnări şi corespondenţă românească (Ediţie 
îngrijită de Doïna Lemny şi Cristian-Robert Velescu, 
Humanitas, 2004) putem deduce prietenia apropiată 
dintre acesta, autorul volumului Plante şi animale 
(1929), ilustrat cu desene de însuşi Brâncuşi, 
adresându-i-se Maestrului cu „très, très cher et 
admirable AMI” (carte poştală trimisă în mai 1929 
din Veneţia).

Pe aceeaşi carte poştală, soţia poetului, Colomba 
Voronca (sora poetului Mihail Cosma /  Claude 
Sernet) îi transmite sculptorului „le plus chaleurx 
souvenir”.

În scrisoarea din 18 iulie 1929, poetul Ilarie 
Voronca îi scrie, în franceză, despre venirea sa în 
România, unde a avut probleme de sănătate (dar 
luptâdu-se, zice, şi cu „criza”), dar şi despre dorinţa 
de a se reîntoarce grabnic la Paris şi de a fi  din nou 
împreună în atmosfera caldă a atelierului. La 4 
noiembrie 1929, poetul îi face cunoscut sculptorului 
că a fost opertat de apendicită şi că Minulescu i-a cerut 
desenele pentru a le expune la Salonul de gravură şi 
desen. În fi nal, salutările Colombei Voronca: „Soţia 
mea îţi trimite cele mai calde salutări: şi eu îţi strâng 
bărbăteşte mâinile cu cea mai mare dragoste şi mai 
eternă admiraţie”…

La 14 februarie 1932, Voronca îi face cunoscut 
sculptorului că a vizitat-o, împreună cu soţia sa 
Colomba, pe „nepoata Dvoastră Dra Brâncuşi”, care 
„s-a bucurat foarte mult de darurile primite”. Este 
vorba de Jana Brâncuşi, căreia unchiul îi trimite frecvent de la Paris sume frumoase de bani 
pentru a nu duce grija studiului.

„Cu câtă dragoste, Colomba şi eu, ne amintim de admirabila seară petrecută cu 
Dvoastră. Ce păcat că nu mai putem veni atât de curând să mâncăm muşchiuleţ uns cu 
usturoi, să bem zeamă de murături, să stăm de snoave şi de clacă.”

Înainte de plecarea la Bucureşti, soţii Voronca trecuseră prin Impasse Ronsin („am venit 
împreună cu soţia mea”), dar nu-l găsiseră acasă pe artist. Îi lasă o carte de vizită să sune la 
Vaugirarg 07/99, în caz că ar avea „un comision” pentru nepoata de la Bucureşti.

La 6 februarie 1956, Colomba Voronca (domiciliată în 2Rue de la Gaulte d’Or Paris”) îi 
adresează mai vechiului prieten o emoţionantă scrisoare, în care aminteşte de „evenimentele 
tragice petrecute în ultimii ani”, exprimându-şi dorinţa de a-l vizita după atâta timp (op. 
cit., pag 369):

„Cher Monsieur Brancusi,

Je me rapelle à votre bon souvenir, car il y a si longtemps que je n’ai plus eu la joie 
de vous rencontrer. Il y a eu hélas tant d’événements tragiques ces dernières années, et la 
vie nous joue des drôle de tours. Je pense souvent à vous avec beaucoup d’emotions, et 
je voudrais avoir la joie de vous rencontrer. Puis-je me permettre de vous téléphoner et 
d’aller vous dire bonjur une fi n d’après midi. Pêut-être oui. Et jusqu’alors recevez mes 
souvenir respectueux et affectueux.

Colomba Voronca”

Rămasă văduvă de la 5 aprilie 1946, Colomba Voronca se va lupta şi ea cu greutăţile, 
ceea ce nu-i mai permite să-l viziteze pe sculptor, deşi îşi aminteşte cu vie emoţie de el. 
Auzind, desigur, că Brâncuşi e bolnav, îşi exprimă epistolar dorinţa de a-l vizita şi de a 
regăsi, în atmosfera atelierului, bucuria de altădată. Familia Voronca se stabilise din 1933 
în Franţa. În anii ocupaţiei naziste, Ilarie Voronca ia parte la mişcarea de rezistenţă, iar după 
eliberare este numit director al emisiunilor în limba română la Radio Paris. La 5 aprilie 
1946 se sinucide, lăsând-o îndurerată pe soţia sa Colomba pentru totdeauna.Amintirea 
„miliardarului de imagini” (E. Lovinescu), mort la 43 de ani, îi rămăsese dragă sculptorului, 
care citise cu emoţie deosebită „Les chants du mort” (1947), o traducere a acestuia din 
culegerea de folclor a lui Constantin Brăiloiu. Să amintim şi conferinţele lui Ilarie Voronca 
despre literatura şi arta românească ţinute la Sorbona şi Radio Paris…

Devenită şi ea colaboratoare la unele publicaţii franceze, Colomba Voronca era o femeie 
cultivată, receptivă şi foarte exactă şi directă în aprecierea valorilor. De aici necrologul 
emoţionant în care surprinde exact dimensiunea, valoarea şi însemnătatea inaugurală a artei 
brâncuşiene. 

Autorul acestui necrolog semnat „C.V.” nu poate fi , deci, altcineva decât COLOMBA 
VORONCA, bună prietenă, ferventă admiratoare şi îndurerată compatrioată.

Cezar BRAIA-BARASCHI

NB. Nu se ştie cum un reporter de la Paris-Meci a pătruns în atelier şi, în zilele ce au 
urmat, a apărut în această revistă un senzaţional articol, însoţit de fotografi a din pagina 
precedentă, care îl înfăţişează pe Brâncuşi pe patul de moarte (Chelimsky, A Nenoir of 
Brancusi, „The Arts”, iunie 1958, p. 21).

Poetul Ilarie Voronca,Poetul Ilarie Voronca,
soţul Colombeisoţul Colombei
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 Pag. 11

Cuplu, desen apt să 
lumineze zone tainice 
ale imaginarului 
brâncuşian, a devenit 
accesibil cercetătorilor 
operei artistului abia 
în anii mileniului 
III, adică după ce, în 
perioada 1957-2003 
– cât timp amintitele 
documente de arhivă 
au stat ferecate în 
lăzi private – pe plan 
mondial se elaborase 
mai toată literatura de 
specialitate consacrată 
„ i n v e n t a t o r u l u i 
sculpturii moderne”. 
Materialele puse 

recent în evidenţă prin volumul „La Dation...” vin să 
impună revizuiri ale comentariilor consacrate, minându-
le în anumite privinţe verosimilitatea. Întrebarea este: mai 
poate cineva, acum, să clintească rutinile, adică să răzbată 
cu vocea sa printre opiniile deja sedimentate ale sutelor de 
cărţi şi miilor de articole despre Brâncuşi deja existente? 
Bunăoară, previzibile reacţii de respingere (sau măcar 
inerţii de percepere) sunt de aşteptat în chiar chestiunea 
valorizării exegetice a desenului Cuplu, aşa cum urmează 
să-l interpretăm: nu doar în sine, ci totodată şi mai ales 
ca o şansă neaşteptată de a reconstitui originarea formală 
şi ideativă a uimitoarei sculpturi Adam şi Eva, lucrare 
enigmatică din planul major al creaţiei brâncuşiene.

 C u p l u , 
desenul în creion 
care ne-a parvenit 
fără vreo altă 
menţiune şi fără 
semnătura autorului, 
a fost executat de 
Brâncuşi pe o coală 
de format mare (35,3 
x 23,2 cm) ceea ce 
probează că este 
vorba efectiv de un 
studiu premeditat, şi 
nu de o lejeră schiţă 
întâmplătoare. E 
vorba de un studiu, 
nu de un simplu 
desen, deoarece se 
vede limpede cum 
creionul lui Brâncuşi 
revine deliberativ 
asupra unor contururi 
trasate iniţial, 
t r a n s f i g u r â n d u -
le, schimbându-
şi gândul sau lăsând ochiului posibilitatea de a citi „în 
coadă de peşte” anumite zone ale confi guraţiei. În „La 
Dation...” desenul este prezentat ca datând, cu o vădită 
marjă de probabilitate, din perioada anilor 1916-1920. 
Reproducerea lui e însoţită de un scurt text explicativ, 
datorat alcătuitoarelor Catalogului, Marielle Tabart şi 
Elsa Bouillot. Redăm, în traducere, această descriere 
de o frază, de altfel singura încercare de până acum 
de a-l lua în seamă: „Figura stilizată a unei femei în 
costum românesc (înrudită guaşei Femeie în albastru, 
în picioare, 1917, colecţie particulară) este asociată 
desenului unei sculpturi enigmatice, în care suprapunerea 
formelor – sfere dantelate în interior, încoronate printr-
un cap geometric – aminteşte de cea a cuplului Adam şi 
Eva, cu părţi cioplite separat, în stejar, între anii 1916 şi 
1920 şi reunite în 1921”. Demarăm comentarea desenului 
Cuplu pornind de la această singulară prezentare a lui; 
nu atât pentru a-i evidenţia neajunsurile – destule, după 
cum vom vedea –, cât pentru faptul că fraza citată atinge 
totuşi, în felul său, problemele esenţiale pe care le ridică 
interpretarea riguroasă a ignorantului desen.

Urmare din pag. 1

 P r i m u l 
neajuns al descripţiei 
existente: Se afi rmă 
că Brâncuşi, în prima 
parte a desenului, 
creionează imaginea 
stilizată a unei 
femei îmbrăcate 
în port tradiţional 
r o m â n e s c . 
Afi rmaţiei i se 
ataşează o susţinere 
(o motivaţie) care 
însă – apreciem 
– nu are valoare 
demonstrativă, ci 
mai degrabă un 
efect contrar, decredibilizând ideea după care silueta 
feminină din desen ar fi  îmbrăcată în tipul de costum 
popular din ţara sculptorului. Prezentatoarele Tabart 
şi Bouillot caută să confi rme că femeia din Cuplu ar fi  
româncă (ori costumată ca atare) evocând comparativ 
personajul solitar reprezentat de Brâncuşi într-o altă 
lucrare a sa, Femme en bleu, ca şi când imaginea din 
urmă – e drept, mai realistă ca tratare – ar fi  probatorie 
pentru caracterele portului românesc. Or, cele două 
femei din lucrările brâncuşiene puse în relaţie nu au în 
comun decât faptul că amândouă sunt reprezentate stând 
în picioare! În rest nimic în măsură să justifi ce apropierea 
comparativă. Îmbrăcămintea tradiţională românească, cu 
normele ei riguroase, nu este de tip „foaie şi taior” şi 
are, atât la femei cât şi la bărbaţi, drept dominantă albul 
– şi nu albastrul. În plus, pe cap, Femme en bleu poartă 
– atipic pentru portul naţional familiar lui Brâncuşi – o 
pălăriuţă sofi sticată, închipuită de cine ştie ce modistă 
bătrână, iar în jurul gâtului o pretenţioasă blană de 
vulpe, argăsită cu tot cu bot şi urechi (după cum se poate 
deduce dintr-o altă guaşă ce o înfăţişează pe aceeaşi 
doamnă, şi unde artistul conturează ironic, în amănunt, 
fi zionomia uscată a animăluţului). Nu negăm nici o clipă 
corectitudinea afi rmaţiei prezentatoarelor franceze cum 
că silueta din prima parte a desenului Cuplu ar înfăţişa 
un trup înveşmântat în stil etnografi c carpato-dunărean. 
Contestabilă e doar trimiterea lor comparativă menită 
să le acrediteze spusa. Dar, în această situaţie – iată 
problema de substanţă care se naşte – pe ce temei, totuşi, 
şi-au avansat ele judicioasa opinie? Sau, privind din alt 
unghi: cum se poate ca fără rudimentul unei demonstraţii, 
fără etalarea vreunei dovezi să consideri afi rmaţia în 
discuţie drept corectă? O argumentare edifi catoare în 
sensul spusei celor două specialiste în opera lui Brâncuşi 
abia că rămâne de întreprins – şi o vom face pe larg –, 
acum ne întrebăm asupra bazelor afi rmaţiei din Catalog. 
Nu putem răspunde, la obiect, decât că Marielle Tabart 
şi Elsa Bouillot, competente în sugestivitatea artei 
brâncuşiene, în apartele caracter reductiv al liniilor şi 
volumelor sale au intuit aerul românesc al personajului 
din desenul Cuplu (alura unei mândreţi feminine de la 
Dunăre). Aşa cum recomanda artistul însuşi, ele s-au 
uitat la desen până ce „au văzut” particularismul lui 
global, aparţinând de morfologia unei culturi distincte. 
Trimiterea la Femeia în albastru a fost adăugată – 
presupunem „post-festum” –, o coborâre de convenienţă 
în ilustrativ, din planul întreţinerii nemijlocite cu 
sintetismul exprimării brâncuşiene. Se poate spune că 
Marielle Tabart şi colega sa, în desenul Cuplu, au avut 
spontan sentimentul costumului românesc, independent 
de orice confi rmări de amănunt, asemănător modului în 
care, în genere, în compoziţia sculpturală Adam şi Eva 
putem întrezări prototipul femeii (pe biblica Eva) fără a şti 
şi cum. Oricât de departe ar merge Brâncuşi cu reducţiile 
şi remodelările sale formale, aparţine de magia expresivă 
a artei lui să rămână – cum, necum – aluziv mimetică. 
E o constantă: sculptorul nu-şi pierde tematismul sub 
seducţia invenţiilor formale, pentru bunul considerent că 
„cioplirea lui directă” e programatic gândită ca avansare 
în profunzimea realului, în profunzimea lumii obiectelor 
care ne înconjoară, percepute sensibil. Sculptura 
Cocoşul, de pildă, pe care enciclopediile o recomandă 
ca reprezentativă pentru arta abstractă, păstrează până 
în forma ei fi nală o subtilă acroşă, o acroşă de vrajă la 
realitatea galinacee, acroşă pe care rămâne s-o însimţim, 
oricât lucrarea desfi de servitutea reproducerii anatomice 
imitative, spre a vizualiza liber „spiritul” unei asemenea 
vietăţi. Cade în sarcina exegetului artei lui Brâncuşi să 
identifi ce în chip elocvent, totdeauna, şi să fructifi ce 
critic elementul mimetic disimulat, în fi ecare dintre 

entităţile plastice ale artistului, ori în detaliile acestora.

 Al doilea neajuns al descrierii de catalog a 
desenului Cuplu: Surprinde, în textul citat, abordarea 
diferită – parcă cu alţi ochi – a părţilor din stânga şi din 
dreapta ale schiţei. Trecându-se la descrierea celei de a 
doua confi guraţii conturate acolo, prezentarea crează un 
echivoc, datorat probabil unei neglijenţe de redactare. 
Anume, – cel de al doilea întreg plastic (din dreapta, 
cum privim schiţa) este descris drept „desenul unei 
sculpturi”, în vreme ce anterior se vorbise, pur şi simplu 
de desenul unei femei. Ar fi  trebuit consemnat limpede 
că studiul în creion, cu cele două confi gurări alăturate 
ale sale, reprezintă în totalitatea lui un desen de sculptor, 
executat vădit, de la un capăt la altul, în scopurile unei 
transpuneri ulterioare a formelor plastice imaginate, 
din bidimensional, în tridimensional. Pe fondul ideii 
generice că un sculptor vede sculptural şi atunci când 
desenează, ar fi  trebuit spus tranşant că părţile studiului 
de pe hârtie reprezintă deopotrivă două personaje cuplate 
prin alăturare, două trupuri omeneşti, unul feminin (în 
stânga) şi altul masculin (în dreapta), costumate fi ecare 
altfel, dar dincolo de diferenţele de tratare formală care 
le individualizează, „jumătăţile” desenului sunt gândite 
anticipativ brâncuşian în chip unitar, ca posibile şi 
congruente sculpturi viitoare. Există o compatibilitate 
plastică de ansamblu a celor două „jumătăţi”, în pofi da 
faptului că trupul din stânga e mai lizibil ca fi gură umană 
(întrucât are ochi, nas şi gură), în timp ce confi guraţia din 
dreapta pare mai mult o juxtapunere de module plastice 
subliniat geometrice. La locul potrivit, în partea secundă 
a acestui eseu, vom urmări în mod expres să punem în 
evidenţă participarea la naturalitatea unui trup omenesc 
costumat a fi ecărui asemenea detaliu geometric, adică 
să denotăm „reminiscenţa mimetică” aferentă fi ecărui 
fapt de tratare plastică a celor două personaje schiţate 
alături, pornite să evadeze – dar nu fără să lase urme 
– din planul concreteţii fi inţiale în incantatoriul plan al 
abstractismului sculptural brâncuşian.

 În fi ne, o a 
treia neglijenţă 
de descriere a 
desenului Cuplu 
în Catalogul 
din 2003: felul 
neclar în care 
singulara frază 
de prezentare 
găseşte cu cale 
să facă trimitere 
la Adam şi Eva, 
m i r a c u l o a s a 
sculptură cert 
intitulată astfel 
de către autorul 
ei, Brâncuşi. 
Bănuiala că ar 
fi  de semnalat 
anumite înrudiri 
formale între 
desenul de 
sculptor Cuplu 
şi compoziţia 
în spaţiu Adam 
şi Eva (desigur, 
u l t e r i o a r ă 
d e s e n u l u i ) 
r e p r e z i n t ă 
c a t e g o r i c 
indiciul cel 
mai important 
pentru o 
v a l o r i f i c a r e 
e x e g e t i c ă 
semnificativă 
a studiului 
bidimensional 
în discuţie. Însă 
în catalogul „La 

Dation...” asocierea de interes explicativ a desenului cu 
sculptura – parcă iscată prin farmec – Adam şi Eva (sau 
Eva şi Adam, cum rectifi ca V.G. Paleolog) rămâne o 
punte interpretativă precară câtă vreme e restrânsă doar 
la constatarea unei potriviri între „dantelarea” proprie 

CUPLU – UN DESEN 
GENERATIV AL SCULPTURII

ADAM ŞI EVA

Cuplu - schiţă în creionCuplu - schiţă în creion

Femeie în picioare, în Femeie în picioare, în 

albastrualbastru

Portret de femeiePortret de femeie

Adam și EvaAdam și Eva
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celei de a doua părţi a desenului şi mai târzia cioplire 
dantelată a lui Adam, ca parte a compoziţiei sculpturale 
Adam şi Eva. Teza noastră este că întregul desen Cuplu 
trebuie omologat ca fază insolită (prima fază) de 
imaginare brâncuşiană a sculpturii Adam şi Eva. Până 
acum istoriografi i de artă au etalat interpretativ, ca etapă 
preliminară de concepere a „sculpturii duble” în discuţie, 
defi nitivate în 1921, doar faptul că o vreme părţile ei 
au fi gurat în atelierul artistului fi ecare de sine stătător, 
ca Adam  şi ca Evă, cioplite în lemn de esenţe diferite, 
în reprezentări trupeşti integrale (chiar dacă puternic 
abstractizate). Abia în cele din urmă entităţile distincte, 
retezate anume într-un atare scop, au fost reunite în 
„sculptura dublă” care ne-a rămas. În etapa actuală a 
cercetării documentare se impune brâncuşiologiei să 
promoveze, iată, desenul Cuplu ca ipostază încă mai 
veche, originară a deliberării creatoare brâncuşiene 
pe arhetipala temă a perechii bărbat-femeie. Sculptura 
independent cioplită Eva şi sculptura independentă 
Adam, în reprezentările lor integrale, au relevanţă de 
verigă explicativă intermediară, între reprezentarea 
cuplului uman din studiul în creion şi reprezentarea sa 
fi nală, din asamblarea Adam şi Eva. E nevoie, aşadar, 
să explorăm metodic desenul Cuplu ca „premoniţie” a 
sculpturii afl ate azi la The Solomon R. Guggeenheim 
Museul din New York, în interesul comentării alcătuirii 
ei, ce nedumireşte lumea de aproape o sută de ani, în 
interesul decodării enigmei sale morfologice. Astfel, 
pentru a vădi unitatea de tratare plastică brâncuşiană a 
jumătăţilor de sus („Eva”) şi de jos („Adam”) din întregul 
„sculpturii duble” Adam şi Eva devine imperios să ne 
întoarcem la desen. În desen, după cum s-a semnalat, 
liniile care dau contur imaginii unei femei nu-i vânează 
acesteia anatomia; sunt prin excelenţă linii preocupate de 
surprinderea sculpturalităţii unei costumaţii, preocupate 
– emoţional şi anamnetic – de identitatea tradiţionalului 
port feminin românesc. Dar, dacă aşa stau lucrurile, 
ne putem întreba: cât timp prima parte a studiului în 
creion confi gurează o femeie în costum românesc, – să 
stea ea oare, în acest desen (vizăm acum partea dreaptă 
a lui), lângă un bărbat gol sau – să zicem – îmbrăcat 
„nemţeşte”? Este logic să admitem că jumătatea a doua a 
desenului conturează la rândul ei un personaj – un bărbat, 
perechea femeii din stânga – îmbrăcat de asemenea în 
port popular românesc. De altfel, aerul „balcanic” al 
staturii masculine încifrate aici de Brâncuşi este încă 
mai sesizabil simpatetic (pentru cine are organ perceptiv 
şi oarecare cultură etnografi că) decât cel al costumaţiei 
femeieşti. Studiul în creion, cu cele două părţi ale sale, 
comportă prin aceasta o naturală coerenţă stilistică. Iar 
ceea ce trebuie net subliniat este că Brâncuşi explorează 
plastic, în dreapta foii, încă o dată, nu o anatomie – un tors 
masculin – cât sculpturalitatea unei costumaţii bărbăteşti 
ancestrale. Metodologic, explicarea unghiularităţilor 
din partea inferioară a compoziţiei Adam şi Eva, ca şi 
alte detalii puternic geometrizate ale reprezentării, nu 
sunt invenţii formale pure, ci îşi au cheia morfologică în 
ţinuta vestimentară, familiară lui Brâncuşi, a unui ţăran 
de la Dunăre. Însă pentru a demonstra efectiv acest lucru 
(şi nu a-l afi rma doar ca fapt de intuiţie) se impune să 
deschidem un nou capitol al comentariului de faţă.

 Spre a 
surprinde psihologia 
momentului când 
sculptorul a avut 
predispoziţia, adică 
– vorba lui – „s-a 
afl at în starea de 
a face” desenul 
Cuplu – să apelăm 
la datele pe care le 
poate oferi biografi a 
sa. Care vor fi  
fost împrejurările 
personale ce au 
condus la execuţia 
schiţei? După cum 
am consemnat în 
privinţa datării 
lucrării, catalogarea 
se pronunţă cu 
destulă nesiguranţă: 
cândva, pe parcursul 

anilor 1916-1920. Oricum, în căutarea climatului 
subiectiv brâncuşian care a condus la crearea Cuplului, 
pornim de la această aproximare temporală. Este perioada 

înnegurată de la sfârşitul primului război mondial. 
Brâncuşi, la Paris, în reduta spirituală a atelierului 
său, trăia ecourile confl agraţiei ce ridase adânc chipul 
Europei. (Pentru atmosfera din epocă se poate consulta 
cu folos lucrarea lui Al. Buican „Brâncuşi, o biografi e”). 
Se derula cea mai lungă perioadă în care sculptorul 
nu mai putuse pleca să-şi vadă patria. Veştile din ţara 
extenuată de jertfe, al cărei cetăţean rămăsese artistul, 
ajungeau cu difi cultate. Trăia tragedia neamului său mai 
mult din distorsionări ziaristice şi date generale. Mai 
nimic despre ai lui... Se spune că în acea perioadă, din 
gândul la cei morţi departe, pe câmpurile de luptă, ar fi  
creat Brâncuşi notoriul motiv al Coloanei fără sfârşit, 
motiv cu valenţe simbolice (în cheia tradiţiei româneşti) 
de stâlp al ridicării sufl etelor la cer. Şi deodată căzu – 
cu un decalaj temporal care vârsta specifi c mâhnirea – 
vestea că mama murise. Se stinsese departe, în mizeria 
războiului, mult îndurătoarea Maria, cea care, cândva, 
îşi tot aduna acasă băiatul ispitit de măiastrele altor căi 
existenţiale. „Mamei i s-ar cuveni un monument” – va 
fi  străbătut atunci atelierul aripa unei intenţii, căreia 
artistul îi va simţi adierea şi mai târziu, mărturisind-o 
când va veni să se plece la simplul mormânt ţărănesc al 
muicii, de la Hobiţa.

 Sculptorul a privit 
îndelung puţinele 
fotografi i de familie pe 
care le adusese cu sine 
la Paris. Una – singura, 
de altfel – o înfăţişa pe 
cea care îi dăduse viaţă, 
în picioare, îmbrăcată în 
caracteristicul port popular 
gorjenesc, alături de două 
surate costumate identic. O 
alta îl reprezenta pe fratele 
său, Grigore Brâncuşi, cu 
familia. Bărbatul stătea, 
de  asemenea, în picioare, 

lângă femeia lui, toate persoanele fi ind îmbrăcate, 
natural, după cutuma milenară a locului. Atunci şi-a dat 
seama Constantin cât de puţin se păstrase, ca mărturie a 
spiţei lui omeneşti, din trecerea pe pământ a părinţilor. 
(Vreo înfăţişare a tatălui, mort mai demult, nu exista). 
A luat fotografi a de grup cu mama – neavând alta –, 
a forfecat-o astfel încât din poziţia ei de margine în 
grup să poată trece în mijlocul imaginii, a acoperit cu 
haşuri tot ce se mai putea vedea în jurul ei, reliefând-o 
astfel, solitară, în portul alb, pe un fundal întunecat, ca 
de peşteră. A centrat noua imagine reuşată pe un carton 
mai mare, parcă mânjit de ploi, cu funcţie de paspartu 
şi a prins colajul în perete cu o pioneză. Sâmbăta 
seara, „fi ul risipitor” Constantin nu uita să aprindă în 
preajmă o candelă... Legatarii testamentari ai artistului, 
în monografi a lor „Brâncuşi”, reproduc documentul 
descris cu legenda: „Portrait de la mère de Brancusi. 
Photographie rehaussée à la guache par Brancusi, 1919 
(?)”. Este anul afl ării tristei veşti despre trecerea în 
lumea de dincolo a celei intrate astfel, pe totdeauna, în 
nevăzut...

Uşoară, maică, uşoară
De-ai putea să mergi călcând
Pe seminţele ce zboară
Între ceruri şi pământ.

(Grigore Vieru)

 Din dorul mamei, trăit în anii războiului, 
din contemplarera meditativă a pozelor de acasă pe 
parcursul celui mai lung segment temporal al „desţărării” 
(înstrăinării) artistului, credem că s-a alimentat climatul 
subiectiv al nevoii brâncuşiene de a închipui plastic 
perechea din schiţa Cuplu. Propunem ca ipoteză şi 
tehnică de lucru, să urmărim mai îndeaproape statuara 
înveşmântare a cuplului femeie-bărbat desenat în acea 
vreme, în paralel cu ţinuta vestimentară din fotografi ile 
celor de acasă, valorizate psihomental de artist tot 
atunci.

 Ei bine, liniile confi guratoare ale costumului 
feminin din desenul Cuplu sunt vădit izomorfe celor din 
fotografi a şi Portetul mamei lui Brâncuşi. Mai mult decât 
liniile proprii ţinutei vestimentare a Femeii în albastru, la 
care s-a făcut trimiterea. Izomorfi smul poate fi  constatat 
atât în partea superioară a reprezentării, unde conturele 
cotizează la simplitatea curbelor ideale, cât şi în partea 
inferioară, unde liniile cad vertical, toate rezumând 

în felul lor croiala şi 
piesele portului popular 
din imaginea mamei 
artistului. Fără îndoială, 
vestimentaţia feminină 
rememorată cu emoţie 
de creionul lui Brâncuşi 
nu este exclusiv aceea 
a mamei din fotografi e. 
Tipologic, poate fi  tot 
atât de bine a atâtor alte 
trupuri de femei din 
locurile de baştină ale 
sculptorului. Acest port 
– despre care s-au scris 
în timp mii de pagini – 
e opţiunea vestimentară 
consacrată a unei întregi 
comunităţi etnoistorice, 
„fenomen originar” al culturii căruia i s-au identifi cat 
ascendenţele, mergând cu două milenii îndărăt, în ţinuta 
femeilor din Carpaţi reprezentate pe Columna traiană 
din Roma. Desenând, Brâncuşi nu caută să surprindă, 
propriu-zis, individualitatea modului de a se îmbrăca a 
cuiva concret, nu ancorează într-atât în particular. Face 
şi asta, dar sărbătorind estetic, de fapt, sculpturalitatea şi 
frumuseţea generică a portului popular caracteristic unei 
ştiute de el vieţuiri umane naturiste. Citind altminteri, 
prea terre-à-terre imaginea, băgăm interpretarea într-o 
înfundătură. Să ne amintim de spusa artistului în legătură 
cu Sărutul, temă sculpturală obsesivă a creaţiei sale, 
despre care un mediocru critic de artă străin credea că îl 
înfăţişează pe însuşi tânărul Brâncuşi în transă erotică cu 
o amantă mai înaltă ca el. Prin Sărutul – precizase, însă, 
artistul – nu am urmărit să redau o pereche anume, ci 
adevărul înalt al iubirii tuturor perechilor  omeneşti  care 
s-au perindat pe pământ...

 Desenând schiţa mare a Cuplului, Brâncuşi 
recheamă astfel, în vizibilul artei, făptura pierdută a 
mamei ca modalitate implicită de a valoriza femeia în 
genere, comemorată cu emoţie în rostul ei de parte a 
unei perechi întemeietoare de neam. Nu doar înfăţişarea 

mamei va fi  bântuit atunci 
universul interior al artistului. 
Din sedimentările fondului 
aperceptiv, din rezerva de 
miracole fi inţiale acumulate, 
pentru tot restul vieţii, în anii 
copilăriei şi tinereţii în plai 
românesc, în subiectivitatea 
desenatorului, involuntar, se 
va fi  actualizat şi amintirea 
femeii iubite cândva, în 
braţele căreia va fi  trăit prima 
oară feeria fructului oprit. 
Eva aceea a lui Constantin 
s-a numit Stela: o ţărăncuţă 
din Slatina Olteniei. În fânul 
ei de acasă (ca Gérard Philipe 
în fi lmul „Fanfan la Tulipe”) 
se îngropa adolescentul cu 
draga lui –, de unde i s-a tras 

şi pierderea slujbei de băiat de prăvălie, la mama fetei. 
Amintirea Stelei pierdute va însoţi mereu, colorându-i 
răzleţirea de ţară. Uneori, va simţi nevoia să o evoce şi 
altora. Aşa, în solitudinea anilor de senectute, neavând 
cui vorbi despre răscolirea în el a episoadelor paradisiace 
ale tinereţii, o va ruga (subterfugiu) pe soţia pictorului 
american Reginald Pollack, vecină de atelier, să vină să 
stea lângă el ca să caute împreună, interminabil, un „cui 
cu capul lat” prin  ruginite cutii de tablă – şi să-i asculte 
depănarea poveştii...

 Esteticianul Tudor Vianu, într-o interpretare a 
poeziei „O, mamă...” a lui Mihai Eminescu a psihanalizat 
semnifi cativ fenomenul de aglutinare posibilă, de 
confl uenţă emoţională, în textul poetic, a dragostei unui 
bărbat pentru mama sa şi a dragostei lui pentru femeia 
iubită, pe fondul lipsei amândurora. De la intensa trăire 
poetică a vedeniei mormântului bătut de ploaie al 
mamei („O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi 
/ Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi”) litania 
în versuri trece abrupt – contrariant pentru unii – la o 
caldă adresare in absentia către femeia iubită: „Când voi 
muri, iubito, la creştet să nu-mi plângi...”. Aşadar nu-i 
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un sacrilegiu să afi rmi că desenând perechea din Cuplu 
pe fondul resuscitării, în interioritatea lui Brâncuşi, a 
dispărutei lui mame, chipul acesteia s-a putut amalgama 
cu chipul iubitei (a „jumătăţii” sperate cândva), pierdute 
şi ea în timp. Sublimă indistincţie de planuri afective sub 
semnul etern al Evei!

 Va fi  de mi-
rare dacă vom 
spune acum 
că putem 
d e m o n s t r a 
vizual, ca ni-
ciodată, cum 
arăta Stela 
lui Brâncuşi, 
copila sa pe-
reche, de 
la Slatina. 
(Con-ven im, 
în acord cu 
poziţia artistică 
a sculptorului 
însuşi, că fi zio-
nomia exactă, 
t r ă s ă t u r i l e 

exacte ale feţei contează mai puţin.) Iată cum arăta, – 
ca în fotografi a alăturată, preluată dintr-un album de artă 
populară, cu tot cu explicaţia de acolo: „Zona Slatina. 
Femeie în costum cu zăvelci, comuna Şerbăneşti, 
începutul secolului XX”. Ajunge să alăturăm imaginea 
etnografi că selectată celei a Evei cioplite în lemn de către 
artist, ca să realizăm intropatic cum o asemenea asociere 
comparativă impune ochiului prin inefabilul asemănării 
lor; bate simpatetic oricare altă asociere, dintre cele puse 
în cauză până acum de către exegeza de artă. Relevante 
cu precădere, în reprezentările confruntate, sunt capetele 
părţilor de sus, în formă de calote sferice prelungite pe 
spate: învelitoarele capului. Din modul cum e purtat, un 
asemenea acoperământ al capului are puterea să exprime 
un întreg ethos, deodată cu boarea specifi că a feminităţii, 
făcând parcă cumva nenecesar un chip dedesubt, pe care 
să citim caracterul ori atitudinalul femeii înveşmântate 
astfel.

 Încă mai denotativă e alăturarea euristică triplă: 
fotografi a femeii 
din Slatina – schiţa 
femeii din desenul 
Cuplu – sculptura 
în lemn a Evei. E 
recognoscibilă, în 
toate cazurile, aceeaşi 
calotă a capului. 
Se pot urmări, de 
asemenea, ipostazele 
succesive ale 
aspectului generos, 
ca de balon gonfl at al 
iei (corespunzătoare 
b u s t u l u i ) 
c i r c u m s c r i i n d 
imperial în curbura 
sa umerii, partea 
superioară a mânecilor. Aşa, „stratosferică” (aeriană) 
arată şi femeia în bluză românească pictată de Henri 
Matisse (vezi reproducerea), şi tot astfel – marcă a 
decorativităţii portului carpatic – apare performant 
expandată bluza frumoasei domnişoare Eileen Lane, 
irlandeza pe care sculptorul, prin anii ’20, a adus-o cu el în 
România. S-a ales atunci domnişoara cu un rând de haine 
tradiţionale, cusute după datină şi purtate la sărbători de 
chiar fetele şi femeile din neamul lui Brâncuşi. Trăgeau 
nădejde, neamurile de sânge, să-l vadă însurat... Oare 
ce pulsiuni reprimate  în  taină l-au făcut pe Constantin 
s-o fotografi eze pe Eileen îmbrăcată aşa, într-o noapte 
fantasmatică, la lumina joasă a unui bec, în atelierul lui 
parizian?

 În ce priveşte partea inferioară a îmbrăcăminţii 
femeieşti supuse aici observării comparative, utilizarea 
fotografi ei femeii din Slatina confi rmă vizual pe deplin 
datele din fotografi a mamei artistului, detaliile potrivindu-
se încă mai bine şi clarifi când total „corespondentul 
mimetic” (înţelesul) conturelor simplifi cate, organizate 
statuar, ale personajului feminin din desen. Astfel, fâşiile 
verticale scurte, dispuse simetric în marginile (stânga-

dreapta) ale registrului inferior conotează neîndoielnic 
jumătăţile de jos ale mânecilor iei (recte ale mâinilor 
ţinute pe lângă corp). Fâşiile de lungime medie, cuprinse 
simetric între cele scurte, corespund poalelor albe ale 
costumului popular, faldurilor lui. În fi ne, fâşia centrală, 
de cea mai mare extindere pe verticală (peste care, în 
desen, se suprapun uşor drapările poalelor) corespunde 
„zăvelcilor”, – dreptunghiuri mobile de ţesătură ataşabile 
zonelor din faţă şi din spate ale costumului popular. În 
fotografi a femeii din Slatina, la fel ca în desenul Cuplu, 
se vede clar cum asemenea benzi decorative (şi practice) 
de material, lucrate în fi r mai gros şi mai greu, coboară 
decise şi neted până-n pământ, depăşind cu mult poalele 
înfoiate şi conferind maiestate trupului care le poartă. 
Este încă un detaliu ce personalizează costumul femeii 
române.

 Veţi accepta, doamnă Marielle Tabart, pilda unei 
asemenea mândreţi feminine. Imaginaţiei lui Brâncuşi 
ea putea să-i apară pe drept cuvânt, ca parte a unui 
emblematic tandem bărbat-femeie, a unei perechi în 
măsură să exprime generic condiţia umană a vieţuirii în 
doi. Milenar decantata vestimentaţie carpato-dunăreană 
– rezervaţie a frumuseţii universale – vorbeşte exemplar 
prin ea însăşi despre natura femeii, despre „eternul 
feminin” ca ofertă şi promisiune complementară în 
cadrul cuplului căzut în istorie. Să consemnăm că după 
instaurarea monarhiei în ţară, reginele şi prinţesele 
României (una se pare că l-a ajutat pe Brâncuşi să intre 
în atelierul lui Rodin) au introdus portul popular la curte, 
în protocolul monarhic. De fapt ele nu făceau decât să-i 
confi rme ofi cial acestuia defi nitoriile valenţe princiar-
ţărăneşti: o asemenea vestimentaţie descinde direct din 
imemorialul plan mitic autohton, din străbunele noastre 
basme cu Ilene Sânziene şi dalbe fete de împărat pe 
care din veac, nici un fi u al pământului nu le închipuie 
costumate altfel. Stă în fi rea omului carpatic ca la toate 
sărbătorile sale, când timpul profan al vieţuirii parcă e 
anulat, îmbrăcându-şi hainele tradiţionale, să se cuprindă 
implicit într-un sentiment anistoric al existenţei, în 
dimensiunea sacră a sărbătorescului, când oricine se 
simte în adâncul fi inţei un „prince-paysan”, cum însuşi 
Brâncuşi se credea... Să mai consemnăm şi faptul, nu 
lipsit de potriveala lui, că Aretia Tătărescu, perechea 
primului-ministru al ţării şi comanditara (ea!) a celei mai 
de seamă realizări plastice a „inventatorului sculpturii 
moderne” se îmbrăca în port popular, după datină. Aretia 
Tătărescu era totodată, în anii când Brâncuşi se apropia de 
bătrâneţe, preşedinta Ligii Femeilor Gorjene, organizaţie 
aplecată asupra tradiţiei, în atelierele căreia se promovau 
patriarhalele noastre motive de costum şi de covoare, 
cu eterice măiastre ondulate în fi rul de lână şi crengi 
„manierist” stilizate de arbori cosmici. E mai mult decât 
o fi gură retorică să spunem că, în parte, din banii obţinuţi 
prin comercializarea ţesăturilor populare ornamentale 
ale atelierelor Ligii a fost subvenţionată celebra Coloană 
fără sfârşit de la Târgu-Jiu, stâlp de uniune mirifi că a 
baştinii lui Brâncuşi cu cerul, ori Poarta sărutului de 
acolo.

 Să trecem acum la descifrarea confi gurării 
brâncuşiene a celui de al doilea personaj reprezentat 
în desenul Cuplu ca pereche solidară femeii descrise. 
Urmându-ne procedura interpretativă, – să comparăm 
imaginea fotografi că a ţăranului Grigore Brâncuşi, fratele 
sculptorului, cu bărbatul din desen (disimulat în propriul 
său decorativism) şi, desigur, cu rezultanta plastică fi nală 
a căutării artistului, sculptura Adam. Vom fi  de astă 
dată mai eliptici, considerând cititorul deja abilitat cu 
principiul nostru de lucru.

 Interesează mai puţin examinarea părţii de sus 
a fi gurii masculine desenate, parte rămasă de altfel, 
după repetate creionări, nerezolvată, „în studiu”. Ce se 
poate desluşi aici mulţumitor e doar gâtul „socratic” 
al bărbatului schiţat (cf. Sculptura Socrate a aceluiaşi 
autor), compus prin juxtapunerea a trei ovale („vertebre”) 
cuasiidentice. Reformulată plastic, coloneta „vertebrelor” 
reapare, amplifi cată, şi în lemnul sculpturii Adam 
(varianta integrală), aici promovată vizual ca să exprime, 
prin contragere stilistică tipic brâncuşiană, întreaga zonă 
de sus. Însă toată această parte superioară, – atunci când, 
în cele din urmă, se va produce defi nitivarea sculpturală 
a lui Adam prin asamblare cu Eva – va fi  înlăturată ca 
prisoselnică, devenind un soclu oarecare. Adam, retezat, 
va câştiga o magică sugestivitate gen pars pro toto.

 Coborându-ne în zona mediană a creionării 

verticale pe care 
o analizăm –, 
neîndoielnic că ea 
corespunde bustului 
unui bărbat. (Că e 
vorba de bustul unui 
bărbat, un indiciu 
colateral îl afl ăm în 
consacratul limbaj 
simbolic: conturul de 
ansamblu al bustului 
în discuţie, în 
geometria lui simplă, 
e de forma unui 
pătrat cu colţurile 
teşite, în timp ce 
bustul „Evei” schiţate alături, după cum am văzut, e de 
forma unui cerc. Or, între fi gurile geometrice simple, 
percepute ca ideograme, cercul marchează cerul şi 
femininul, în timp ce pătratul marchează pământul şi 
masculinul. Pătratul înscris în cerc normează o unitate 
ideală: coincidentia oppositorum.) Dar de unde ar putea 
să provină ideea liniilor zimţate cuprinse ornant în careul 
pieptului masculin? Confruntarea registrului mediu al 
desenului cu zona corespunzătoare a imaginii fotografi ce 
a lui Grigore Brâncuşi relevă fără echivoc faptul că aceste 
„dantelări” îşi au corespondentul mimetic în reverele 
pieptarului ţărănesc şi în modul zigzagat cum cade 
piesa vestimentară pe trup, în fotografi a fratelui Gore. 
(Bineînţeles, îmbrăcămintea fratelui creatorului sculpturii 
moderne are o bună reprezentativitate pentru portul 
popular oltenesc în genere.) Dacă în desen, după cum se 
vede, autorul lui nu acordă nici o atenţie schiţării braţelor 
bărbatului (putem încerca doar iluzia că ar ţine mâinile 
băgate în chimir, piesa vestimentară de la brâu) e semn 
că artistul încearcă să vizualizeze „spiritul” bărbatului – 
şi nu altcum, ci exclusiv urmărind şi redând felul său de 
a se purta: pe măsura unui model etnoistoric, imemorial 
instituit. Chimirul din desen e mai arătos decât al fratelui 
Grigore din fotografi e; poate pe considerentul că, perceput 
emoţional, un chimir devine sinecdoca vredniciei şi 
efortului masculin; el „ţine spatele” bărbatului la lucru, ca 
şi la vreme rea („Puşca şi cureaua lată, / Ce bărbat eram 
odată!” – glăsuieşte un cântec popular.) Totuşi, stilistic, 
redarea prea imitativă, în schiţa Cuplu, a acestei piese 
vestimentare nu colaborează îndestul cu restul desenului. 
Reprezentarea ei va dispare complet în fi nala reluare în 
lemn a temei bărbatului prototipal.

 Să coborâm cu examenul vizual în registrul 
inferior al reprezentării personajului masculin din desenul 
Cuplu (jumătatea de la curea în jos a trupului). Compararea 
cu zona corespunzătoare, din fotografi a martor utilizată 
(imaginea reală a unui ţăran în port gorjenesc) relevă din 
nou faptul că, desenând, sculptorul studiază puterea de 

expresie a unei vestimentaţii, nicidecum a unei anatomii, 
după rutina şcolilor de artă. Abia prin întipăririle pe care 
le lasă trupul şi eforturile lui curente în materia hainelor – 
haine adecvate muncilor bărbăteşti şi consacrate printr-un 
întreg stil de viaţă comunitară – artistul caută să vorbească 
de fi rea bărbatului, de rostul lui natural ca partener al 
gingaşei femei de alături. Indicarea, în desen, a părţilor 
anatomice de la brâu în jos este, după cum spuneam, vagă 
şi indirectă, deductibilă doar din mularea cioarecilor pe 
trupul personajului masculin evocat. (Cioarecii desenaţi 
de Brâncuşi pentru ceea ce va ajunge să fi e reprezentarea 
sculpturală a lui Adam sunt pantaloni tradiţionali ai 
portului românesc; confecţionaţi din stofă groasă de lână 
(dimie), se poartă încreţiţi sau lăsaţi pe picior, astfel că 
îndoiturile lor formează caracteristice zigzaguri verticale. 
Zigzagurile acestea, strânse una în alta ca o armonică, 
crează impresia vizuală a efortului fi zic, a condiţiei de 
Atlas a bărbatului). Examinarea cutelor cioarecilor din 
fotografi a fratelui Grigore devine cu totul relevantă pentru 
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identifi carea „corespondentului mimetic” al zigzagurilor 
sintetizate brâncuşian în desen; relevantă atât pentru 
înţelegerea curburilor de profi l exterior al formei 
desenate, cât şi pentru „dantelările” interioare trasate 
în lungul picioarelor personajului masculin. Nu mai 
insistăm. Dacă am insista am putea călători cu trimiterile 
explicative, pe arie balcanică, până în Pind, la horele 
deschise spre vârfuri de munţi ale macedoromânilor de 
acolo îmbrăcaţi sărbătoreşte într-un mod asemănător. 
Sintetizând: zigzagurile şi striaţiile brâncuşiene de 
asemenea orizont generativ ajung în cele din urmă să 
fi e promovate plastic ca elemente structurale defi nitorii 
în reprezentarea în lemn a lui Adam. Finalmente, Adam 
a lui Brâncuşi e o „reducţie fenomenologică” la aceste 
unghiularităţi ale efortului fi zic şi ale apăsării, în sensul 
vorbelor artistului însuşi referitoare la compoziţia sa 
sculpturală Eva şi Adam: „Eva se afl ă sus – iar Adam jos. 
Îndatorirea Evei rămâne perpetuarea vieţii. Încântătoare 
şi nevinovată, ea este fertilitatea însăşi, un boboc care 
se deschide, o fl oare care poartă fructul. Adam – cel de 
dedesubt, este cel care trudeşte din greu şi răscoleşte 
pământul”.

 Numele de Cuplu acordat studiului în creion 
pe care îl interogăm conţine destulă nedeterminare, – şi 
e corect să fi e aşa. Nu indică o pereche umană anume. 
Oricare va fi  fost primum movens al executării desenului, 
e cert că el ajunge să reprezinte nu un tandem concret, 
ci perechea umană imaginată şi gândită sensibil în 
generalitatea naturii sale. De la particular (dintâiul 
impuls al execuţiei desenului) s-a mers propensiv spre 
universal. E calea caracteristică modului brâncuşian de 
a-şi edifi ca temele artei. De fapt, înţelesul statornic al 
sintagmei biblice „Adam şi Eva” acesta este: de cuplu 
uman categorial.

 Se poate sugera măsura transformărilor creatoare 
petrecute pe parcursul realizării desenului. Anume, – să 
observăm că dispoziţia ori intenţia iniţială a artistului nici 
nu a fost să creioneze un cuplu. Foarte probabil, după cum 
am arătat, „starea de a face” desenul a indus-o amintirea 
mamei dispărute departe: doar ea singură, cu lunga ei 
văduvie, ca în fotografi a retuşată de mâna sculptorului. 
Proba, că acesta a fost proiectul iniţial: entitatea feminină 
din schiţa Cuplu ocupă vizibil mijlocul colii de hârtie 
utilizate, semn că numai ea singură urma să locuiască 
pagina albă. Dacă desenatorul ar fi  avut în proiect să 
creioneze din capul locului un cuplu, el ar fi  amplasat 
entitatea feminină ceva mai la stânga, adică ar fi  centrat 
pe pagină perechea, şi nu o parte a ei. Aşa procedează 
îndeobşte reprezentările hieratice cu Adam şi Eva, unde 
axul central al spaţiului disponibil e al pomului cu fructul 
oprit, personajele apărând de-a stânga şi de-a dreapta 
lui. Tot astfel, de-a stânga şi de-a dreapta crucii, stau în 
icoane Sfânţii Împăraţi Constantin şi Elena.

 Studiul în creion Cuplu, aşa cum ne-a parvenit, 
comunică totuşi imaginea unui cuplu. Poziţia excentrică 
a perechii reprezentate ajunge până la urmă să comporte 
o anume semnifi caţie, dar în primul rând e de menţionat 
că o asemenea punere asimetrică în pagină nu a fost una 
premeditată. Poziţia excentrică a cuplului indică pur şi 
simplu faptul că Brâncuşi a început desenul cu schiţarea 
personajului feminin şi că o vreme proiectul artistic 
viza doar atât. Personajul masculin a fost confi gurat 
ulterior, într-o margine disponibilă a celeilaltei fi guri, 
deja realizate. Cum s-ar spune, – spre deosebire de 
opera Demiurgului, care întâi l-a creat pe Adam şi abia 
apoi, socotind că i-ar trebui o pereche, pe Eva, Brâncuşi 
procedă invers: întâi închipui grafi c o entitate feminină 
şi abia pe urmă se gândi că ar fi  echitabil să-i adauge 
simbolic un soţ. (Contururile celor două personaje 
creionate interferează uşor, ori sunt numai tangente în 
zona toracelor, ca şi când „Adam” s-ar zămisli din coasta 
„Evei” – dar constatarea poate fi  o simplă speculaţie.)

 Însă nu ajunge să observăm doar că fi gura 
bărbatului a fost grafi ată după cea a femeii. Foarte 
probabil – am adăuga – execuţia desenului a comportat 
două episoade distincte, separate între ele printr-un 
oarecare interval de timp. Adică schiţa în discuţie s-a 
alcătuit în două etape, între care trebuie că a existat un 
anume răgaz meditativ. E plauzibil  să gândim 
aşa deoarece, fapt este, confi gurarea brâncuşiană a lui 
„Adam” e stilistic mai curajoasă decât confi gurarea 
„Evei”, de parcă altă mână ar ţine acum creionul. E 
sesizabil, în desenarea fi gurii masculine, un grad mai înalt 

de abstractizare morfologică ca şi când între cele două 
creionări desenatorul ar fi  străbătut un drum al clarifi cării, 
câştigând în inventivitate formală şi pertinenţă expresivă. 
Desenarea mai ferm brâncuşiană a fi gurii bărbatului va 
reclama, de altfel, ulterior, pe alte pagini de hârtie, şi 
revizuirea profi lului „Evei” iniţiale, după cum o probează 
desenele de arhivă nr. 26 şi 27 din catalogul „La Dation”, 
– căutări plastice menite să compatibilizeze cât mai bine 
„jumătăţile” Cuplului generic imaginat. Abia după toate 
acestea Brâncuşi va trece la realizarea lui Adam şi a Evei 
în lemn.

 Dacă schiţa Cuplu am numit-o, în intenţia 
ei ascunsă, „desen de sculptor”, să facem un pas mai 
departe pe această direcţie. Apreciem acum că modul 
desenării / structurării fi gurii bărbatului indică deja 
materialul întrevăzut de artist ca potrivit pentru o 
preconizată transpunere în trei dimensiuni a temei 
studiului în creion. Din organizarea prin suprapunere a 
componentelor antropomorfi ce în cauză se poate deduce 
că materialul sculptural inerent urma să fi e lemnul: 
un trunchi de lemn. Sau altfel spus: desenându-l pe 
„Adam” al său, se vede că Brâncuşi deja gândea în lemn. 
Metaforic vorbind, el şi-a schiţat Cuplul cu un creion de 
lemnărie. Observând asta să nu uităm că datorită apelului 
sculptorului (a imaginarului său) la un atare material se 
întâmplă mereu un lucru: cele mai obscure şi mai greu 
de explicat confi gurări plastice brâncuşiene sunt tocmai 
cele concepute în lemn. E semnul elocvent că materialul 
vegetal coparticipă autoritar la naşterea rostirii plastice 
a artistului. Creaţia sculpturală Adam şi Eva o putem 
califi ca aşadar drept o lucrare obscură, asemenea lui 
Socrate, ori Fiului risipitor, întrucât toate sunt realizate 
în lemn. (O viitoare carte a noastră, la care încă trudim, 
se va intitula anume „Brâncuşi obscurul. Comentarea 
sculpturilor în lemn”. Termenul „obscur” trebuie luat 
aici, desigur, nu în accepţiunea de „întunecat”, ci în 
sensul în care vechii greci îi ziceau Obscurul înţeleptului 
Heraclit: E nevoie de un scufundător performant, cum 
numai la Delos sunt – consemna renumitul doxograf 
Diogenes Laertios – ca să se poată atinge profunzimile 
gândirii ermeticului Heraclit...)

 Determinarea dinspre lemn a creionării fi gurii 
masculine din Cuplu se lasă ghicită în primul rând din 
felul cum creşte şi se alcătuieşte pe verticală confi guraţia 
antropomorfă imaginată: asemenea modulării prin 
cioplire, în lungul său, a unui trunchi monoxil. E de 
notat, că schiţarea bărbatului este desfăşurată maximal 
de Brâncuşi pe întreaga înălţime a foii de hârtie utilizate 
(încât ne putem întreba dacă nu cumva forma desenată 
se continuă virtual dincolo de marginile de sus şi de jos 
ale hârtiei), în timp ce „Eva” de alături, deplin defi nită 
dimensional, parcă pluteşte pe pagină. Revenind la 
creionarea bărbatului, numai că între coordonatele 
naturale specifi ce unui trunchi de lemn (raportul 
caracteristic: înălţime mare – lăţime mică), şi nu în 
alt material s-ar putea înscrie / transpune o asemenea 
reprezentare statuară longilină.

 Se ştie, Brâncuşi îşi făcea o intimă plăcere de 
sculptor din vizitarea carierelor de piatră, spre a întâlni 
acolo, în situl lor, diverse tipuri de rocă. Se bucura, 
visa, alegea. Marmura albăstruie şi dungată ca apa a 
Peştelui, cea galbenă a vreunei Păsări solare, marmura 
albă, venată exact pe gâtul reprezentării abstracte a 
unei femei – toate acestea vin dintr-o mistică proprie a 
însimţirii materiei, dintr-o „hierofanie a pietrei” (cum se 
exprima Mircea Eliade), trăire prin care artistul regăsea şi 
recupera ceva din aurorala experienţă spirituală neolitică 
în faţa elementelor naturii. Or, pe fi rul aceleiaşi logici, se 
poate vorbi la fel de bine de o hierofanie a lemnului la 
Brâncuşi. Dacă studiul său Cuplu este desen de sculptor, 
dacă, creionându-l, artistul gândea o viitoare lucrare în 
lemn, atunci e de presupus că încă din această fază a 
generării lucrării Adam şi Eva creatorul bănuia ce fel de 
specie lemnoasă s-ar fi  potrivit executării fi ecăruia dintre 
cele două trupuri. Studiul în creion deja îi putea sugera 
sculptorului – cunoscător al materiilor vegetale încă din 
perioada şcolii de arte şi meserii absolvite în adolescenţă 
– ce cale avea de urmat. Pentru bărbatul său categorial, 
pentru colţurosul şi apăsatul „Adam”, desigur că un lemn 
aspru, rezistent şi îndurător, precum stejarul. În schimb, 
pentru alura de fl oare heliotropă a „Evei” – un lemn mai 
uşor, mai cald, cu carnaţia fi nă, precum cel de castan; 
sau, cum frumos notează Catalogul marilor retrospective 
Brâncuşi din 1995, atunci când comentează compoziţia 
Adam şi Eva: „Ève – un sculpture en bois «féminine»...” 
– lemn de castan. (Din păcate însă, în caseta de prezentare 
a compoziţiei s-a strecurat o inversiune, pentru partea ei 
superioară (Eva), menţionându-se eronat bois de chêne, iar 
pentru partea inferioară (Adam) bois de châtaignier. Mai 
demnă de semnalat rămâne însă scăparea din Catalogul 
„La Dation...” unde, în acea singulară frază de comentare 
a desenului Cuplu amândouă componentele lucrării 
Adam şi Eva, sunt considerate a fi  fost „taillés séparément 
dans chêne”. Sub aspectul materialului lemnos optim, 
tocmai că Brâncuşi nu putea merge pe formula grosieră 
a utilizării aceleiaşi specii botanice pentru reprezentarea 
ambelor personaje ale cuplului său. Natura concretă a 
materialului la Brâncuşi, e totdeauna coparticipativă la 
exprimarea plastică, iar intenţia creatorului nu putea să 
nu fi e aceea de a sugera pe această cale (prin stejar + 
castan) proprietatea cuplului de „unitate a contrariilor”. 
Sau, cum foarte potrivit vorbeşte despre Adam şi Eva 
Ionel Jianu: „La legende biblique n’est qu’un pretexte 
pour réveiller l’âme de la matière et exprimer le vieux 
mystère de la dualité de l’existence, des forces contraires 
qui, par leur reunion, engendrent la vie”.

 Uneori criticii de artă, privitor la sculptura 
dublă Adam şi 
Eva, se grăbesc 
să vorbească de 
infl uenţa artei 
t r a d i ţ i o n a l e 
africane asupra 
s c u l p t o r u l u i 
român, ei etalând 
tocmai anumite 
s i m i l a r i t ă ţ i 
formale, de 
pildă alungirea 
d e t a l i i l o r 
anatomice ori 
j u x t a p u n e r e a 
c o l u m n a r ă 
a registrelor 
compoziţiei (tip 
strămoşi totemici, 
reprezentaţi unul 
în cârca altuia). 
S-a ajuns cu 
eroarea analogică 
până la aserţiunea 
conform căreia, 
global, plastica 
b r â n c u ş i a n ă 
ar cunoaşte o 
întreagă perioadă 
„africană”, consecinţă a unei infl uenţe care „i-a prilejuit 
[sculptorului] întâlnirea cu lemnul”. Nu negăm existenţa 
anumitor concordanţe morfologice între plastica 
antropomorfi că a lui Brâncuşi şi arta primitivă a Africii. 
Nu negăm, de exemplu că gâtul alungit al Socratelui 
brâncuşian poate aminti maniera de alungire neverosimilă 
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a gâtului unui idol cum este cel din Mali, secolul al XIX-
lea, conservat la Muzeul Maramureşului din Sighetul 
Marmaţiei, dar asemenea potriviri nu demonstreazuă 
nicidecum africanismul lui Brâncuşi, ci cu totul 
altceva, mai elementar: înrâurirea, în ambele cazuri, a 
materialului utilizat (lemnul, trunchiul de lemn) asupra 
felului de a confi gura motivul plastic. În ambele cazuri 
rezultatele asemănătoare sunt induse de personalitatea 
aceleiaşi materii utilizate ca suport al exprimării 
sculpturale (adică de lemn, materie îndeobşte uitată de 
sculptorii occidentali ai epocii lui Brâncuşi). Este aşadar 
cu totul impropriu să vorbim de infl uenţa Continentului 
Negru asupra lui Brâncuşi. Comparatismul Brâncuşi-
Africa are sens doar întrucât vine să constate existenţa 
unui „primitivism” comun al xilogenezei formelor 
sculpturale. Efectul xilogenetic poate fi  urmărit la fel 
de bine în medievalitatea lăcaşurilor de cult gotice care 
apelează la lemn, ori în redările în lemn ale chipului şi 
trupului lui Hristos din vechile mânăstiri ale Basarabiei, 
distruse de comunişti.

 Ceea ce evocă pregnant în această ordine de 
idei, creionarea brâncuşiană a staturii masculine din 
studiul Cuplu este cu precădere cioplitura desfăşurată 
axial proprie stâlpilor de casă ai habitatului patriarhal 
românesc. „Bărbatul este stâlpul casei” – spune un 
proverb autohton, însă ceea ce vrem să semnalăm acum, 
priveşte stilul confi gurării plastice a stâlpilor carpatici: 
invarianta decorativităţii lor, de mare apetit geometrizant. 
Pentru cei agasaţi, pe drept cuvânt, de referirea stereotipă 
la stâlpii de casă când vine vorba de Brâncuşi – 
propunem, totuşi, scrutarea pentru o clipă a următorului 
triunghi euristic: morfologia desenării brâncuşiene a 
bărbatului din schiţa Cuplu (1) – stâlpii antropomorfi ci 
ai colibelor sacre africane (fi indcă raportarea la Africa 
încă agresează destule cărţi şi cataloage actuale de artă 
consacrate lui Brâncuşi) (2) – în fi ne, stâlpii ciopliţi în 
limbaj simbolic axial ai caselor noastre de lemn (3). Se 
poate remarca lesne faptul că deşi Brâncuşi, desenând, 
vrea să confi gureze un trup omenesc, el îşi conturează 
forma mai aproape de gestalt-ul unui stâlp carpatic decât 
de acela al stâlpilor totemici de aiurea, exhibaţi exegetic 
de către comentatorii străini din pură jenă de informaţie.

 Se va obiecta, poate, că nu suntem consecvenţi 
în interpretarea noastră, apropiind explicativ desenul 
brâncuşian în discuţie ba de „dantelăria” portului popular 
românesc, ba de confi guraţia geometrică a stâlpilor ciopliţi 
după modele consacrate. O asemenea „oscilaţie” e însă 
admisibilă analitic, câtă vreme ne mişcăm în interiorul 
aceleiaşi „matrici stilistice”, decantate etnoistoric, în 
lăuntrul aceluiaşi nisus formativus (disponibilitate 
artistică zămislitoare 
de forme, proprie unui 
anume inconştient 
colectiv). Brâncuşi, 
desenând forma 
„dantelată” a bărbatului 
său generic putea 
porni de la zigzagurile 
şi ornamentele 
îmbrăcăminţii fratelui 
Grigore, dar creionul 
lui luneca pe hârtie în 
spiritul cuprinzătoarei 
tradiţii geometrizante a 
frumosului românesc. 
„Am avut şansa – scria 
prin anii ’90 eseistul 
Cezar Baltag – să 
contemplu dantelăria 
din lemn (subl.n. – I.P.), 

intitulată Adam şi Eva, la Muzeul Guggeenheim din 
New York şi iar am întâlnit cu emoţie modul de crestare 
a stâlpilor româneşti...” Ispita brâncuşiană de a substitui 
unui trup feminin un şir de calote sferice conjugate 
pe verticală (Eva), ori aceea de a întemeia un discurs 
plastic asupra torsului masculin pe temeiul etajărilor 
de unghiularităţi (Adam) nu-s decât ispite subliminale, 
mereu emergente în plastica tradiţională autohtonă. Stă 
în natura esteziei acestor locuri sub soare să reitereze 
– în materie textilă, în lut, în lemn sau altfel – o zestre 
de valori vizuale abstracte, cărora parcă abia apoi li se 
dă nume conjuncturale: „cârlig”, „scăriţă”, „scrânciob”, 
„coarnele berbecului”, „ciutură”, „mucenici”, „sfădite”, 
„căliţă ocolită”, „trei raze–răzişoare”, „vârtelniţă”, 
„dinţi de lup” ş.a.m.d. Motivica tradiţională a Carpaţilor 
– obstinaţie stilistică remodelantă a existenţei – este 
fastuoasă prin emergenţa ei în actele de creaţie culturală 
până în modernitate, în ciuda ştergerii în timp a numelor 
topoi-lor vizuali. Chiar dacă astăzi categorisim, 
superior-peiorativ, acest mare corpus de semne drept 
„ornamentică”, cine caută să-l cuprindă psihomental va 
avea totdeauna putinţa să-i descopere elevaţia, „spiritul”, 
puterea de a fi  un limbaj. (Fiindcă ne putem întreba: ce fel 
de ornamentică e aceasta? Mircea Eliade, vorbind undeva 
de calitatea portului tradiţional românesc, a cusăturilor 
naţionale, o face în termeni de semantică vizuală. Lucian 
Blaga, într-o scriere de morfologia culturii contemporană 
edifi cării „decorativului” Memorial brâncuşian de la 
Târgu-Jiu, îşi intitulează un capitol asupra invariantelor 
spiritualităţii carpatice „Duh şi ornamentică”. Unui 
capitol al unei scrieri personale de interpretare a motivelor 
arhetipale ale stâlpilor de casă ciopliţi abstract-geometric 
a trebuit să-i zicem „Decorativitate şi sens”...) Constantin 
Brâncuşi s-a format într-un asemenea orizont cultural, în 
care ornamentica populară poseda consistenţă simbolică, 
chiar o luminoasă deschidere metafi zică. Prin desenul 
Cuplu el se vădeşte pornit să se exprime plastic, la modul 
sintetic, în stilul acestui orizont cultural. Fără îndoială că 
aşa se cuvine să-l încadrăm pe artist atunci când, voind să 
reprezinte plastic perechea întemeietoare bărbat-femeie, 
ajunge să exploateze vizual nu anatomiile celor două 
sexe complementare, ci felul lor de a se înveşmânta, 
ornamentica distinctivă şi caracterizantă psihosocial a 
straielor lor. Iată aşadar algoritmul prin care Brâncuşi 
poate să vorbească „brâncuşian” despre mândreţea 
naturii feminine, cea promiţătoare de urmaşi, ori despre 
truditorul bărbat: prin portul/purtarea – consolidată 
etnoistoric – a celor doi.

 Recent, un critic de artă român (nume necunoscut 
bibliografi ilor internaţionale Brâncuşi, dar notoriu în ţară 
prin incontinenta sa afi şare publică), după ce scrisese (în 
„Columna”, 1, 2001) cum că arta sculpturii, istoriceşte, 
este „gen ca şi necunoscut în spaţiul postbizantin şi în 
sfera de infl uenţă a ortodoxiei”, după ce (în „România 
literară”, 51-52, 2003) se referise direct la Brâncuşi 
afi rmând că opera acestuia este „sculptură fără istorie”, 
adică fără descendenţă semnifi cativă din tradiţia 
culturală a României, vine în fi ne să susţină (în „Astra”, 
10, 2007) că Brâncuşi nici nu trebuie considerat artist 
român. Enormitatea e spusă, e drept, prin învăluire: se 

vorbeşte mai întâi – mostră de gândire analogică – de 
cazul artistului Victor Brauner, criticul întrebându-se în 
ce măsură îl mai putem socoti pe Brauner român „când 
acesta a trăit şi a lucrat cea mai mare parte a vieţii lui la 
Paris? Acelaşi lucru este valabil – continuă criticul – şi 
în cazul lui Brâncuşi, care a plecat din ţară la 20 şi ceva 
de ani (de fapt la 28 de ani! – I.P.) şi toată activitatea lui 
este legată de fi losofi a creaţiei, de estetica, de tendinţele 
artei internaţionale”. Cu alte cuvinte, Brâncuşi nu ar fi  
„inventatorul sculpturii moderne” (sintagmă admisă pe 
plan mondial), ci este, vai, epifenomenul „tendinţelor artei 
internaţionale”! Ne-am amintit de această opinie (ca şi de 
altele înrudite, precum aceea după care marca românească 
a artei lui Brâncuşi ar rezida exclusiv în tema Măiastrei) cu 
prilejul cercetării studiului Cuplu, observând că tot nişte 
străini, în succinta lor prezentare a acestui desen, vin să 
semnaleze costumul popular românesc drept paradigma 
generativă a compoziţiei brâncuşiene Adam şi Eva. Mai 
radical şi „de-al naibii” spus: în engramările mentalului 
lui Brâncuşi, în profunzimile imaginarului său, Adam şi 
Eva sunt olteni!

 

Un ultim element pe care desenul Cuplu poate să-l releve 
cercetătorului: în studiu, creionarea viitorului Adam se 
complică deliberativ în marginea sa de sus, prin schiţarea 
unor forme dreptunghiulare, ca nişte intenţii de capitel, 
ori de soclu compus: capul personajului masculin se lasă 
greu ghicit, devenind mai degrabă grumaz. În consecinţă, 
întreaga confi guraţie verticală a bărbatului pare, aluziv, o 
cariatidă, expresia unei morfologii plastice apte să susţină 
ceva. E amănuntul distinctiv ce ne face să bănuim că încă 
din faza primarului studiu Cuplu, în sculptor se va fi  ivit 
ideea eventualei suprapuneri a celor două jumătăţi ale 
tandemului său (deocamdată reprezentate alături), ideea 
combinării axiale a entităţilor bărbat-femeie, în felul 
semnifi cativ vădit ulterior de „sculptura dublă” Adam şi 
Eva. 

                                          ION POGORILOVSCHI  
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Mai ani acum, lumii de pretutindeni i-a ajuns trista ştire 
despre moar tea, fi zică în autoexilul din Italia ce şi-l impusese 
neconstrâns de nimeni, a mare lui poet şi gânditor care a fost 
Ezra Pound; secunda moarte după cea dintâie, civilă, din 1945 
şi departe de patria-i mumă unde, mai înainte si până în toiul 
celui de-al doilea război mondial, îşi în scrisese numele cu 
litere de aur in ana lele culturii, si de aci încolo, cât istoria el 
va dura, nimic neputându-i şterge păcatele nepătate ale minţii, 
de-a pururi fi ind ele deasupra oricărei vină.

 La sfârşitul vieţii, ca şi înaintaşii lui : Shelley, Byron, 
Browning şi alţii, din 
curat entuziasm faţă de 
Italia prea lui scumpă 
prerenascentistă si 
dantescă, printr-un 
greş de optică politică, 
neingenios şi aproape 
iraţional, Ezra Pound 
îşi alăturase entuziastul 
devotament aspira ţiilor 
şi năzuinţelor unuia 
dintre cele mat vrednice 
şi bine dotate popoare, 
rău diriguit, acesta 

luase în loc de busolă şi drept far o enormă băşică goală, um-
fl ată de vorbe ademenitoare, pe un zgomotos buhai - bufon.

Supremul sens al destinelor lumii pronunându-şi verdictul, 
Ezra Pound a tre buit să plătească cu trupul şi cu demni tatea 
libertăţii greşul inimii şi al minţii, fi ind azvârlit printre cei din 
urmă ce şi le  pierduseră de-a binelea.

Despre sculptură şi faţă de Brâncuşi vorbind, Ezra Pound, 
prin 1918, se găsea apropiat de vijelioasa mişcare de artă 
avangardistă Englitera, cunoscută sub numele de vorticism 
(un derivat al cuvântului latin vortex, însemnând vije lie), 
dar pentru unii englezi mai up to date un crez de artă, iniţiat 
de fascinan tul Windham Lewis, şi el un artist, puţin pictor şi 
laolaltă un personaj „al celei mai pasive indolenţe”.

Drept exponent al vorticismului, An glia nu alăturase în 
prima decadă a secolului, decât pe tânărul sculptor francez. 
Henri Gaudier, bursier al unui orăşel din Franţa. Justifi cativ, 
nimeni  neştiind pentru ce? şi cum ? după o scurtă vreme 
oareşicum haină s-a însolit cu o merituoasă tânără poloneză, 
Sofi a Brzesca, al cărei nume va complota de acum mai înainte 
pe al sculptorului. Este ajutat prin vocea  revistei Blast, 
editată de Windham Lewis şi îşi găseşte în Jacob Epstein, 
cel mai preţuit sculptor în Anglia al timpului său, iar 
dincolo de Atlantic, în prietenia protectoare a lui Ezra 
Pound, un ecou favorabil.

Din nefericire pentru sculptor şi artă, tânărul francez 
chemat sub arme la începutul întâiului război mondial, 
va cădea pe frontul de luptă împotriva cotropitorilor ca 
un erou în vârstă doar de 24 ani, ajuns de un absurd ajuns 
de un absurd plumb duşman..

După şchioapa Pace de la Versailleş, Ezra Pound 
se va reîntoarce în Europa în primăvara anului 
1921,  făgăduindu-şi un lung popas dedicat cercetării 
avangardismului încă viu în Montparnasse, cu toate că 
explozivitatea-i se tempe rase prin risipirea ori pieirea 
unora care îl însufleţise în parte.

Murise G. Apollinaire, pierise A, Modigliani. Kirschner 
si Pascin se sinuciseseră. Chagall si alţii făcuseră cale 
în toarsă în tânăra U.R.S.S. ; Marcel Duchamp rămăsese 
în S.U A., iar Blaise Cendrars pierduse braţul drept.

 O nouă generaţie se ivise, cea din Montmartre, 
şi mai îndrăzneaţă, dar şi alături de ceea ce  este peren, 
sănătos şi nepernicios, în cap cu Dada-brouhaha, cu 
Expresionismul, cu Neoplasticismul, Suprarealismul 
si alte erezii ale marei erezie, acum clasicizate. Pontif 
rămânându-i tot mereu tânărul bărbos Constantin 
Brâncuşi — apărăto rul salutarei seninătăţi din cea dintâi 
decadă a secolului, care doar prin el subsista.

 Folosind mijlocirea încercatului său prieten 
James Joyee şi a meritoasei librăriţe, Silvia Beach, o 
energie a tineri lor poeţi si scriitori anglofoni, amîndoi se 
străduiră de a  introduce mai temei nic decât furtiv pe Ezra 
Pound în inti mitatea lui Brâncuşi. În acea vreme, acesta 
făcea fiere trăind în aspră ursu zenie, retras în  “peştera 
cu năluci” cum el  singur îşi numea bârlogul de la nr. 8 
al  fundăturii “tainiţă” Ronsin — ca ur mare la scandalul 
din 1920 — perfid aţâţat împotriva lui şi a portretului Prin-
cipesei X, care nu şoptit, ci cu gura mare fusese denunţat, 
nu  judecatei publicului, ci  Puterii Publice, ce  purta în 
văzul tuturor revolver pe  şold si la îndemînă: cătuşele.

 Întâlnirile cu Ezra Pound avură loc în vara anului 
1921  umbroasă şi răcoroasă prin desişul ca de codru care  era 
spaţiul verde al spitalului Necker. Pentru administrativ, 
porţile se deschideau prin stradela înfundată Ronsin ; înfi ptă 
în pană în vastul teren non edifi candi presărat cu improvizate 
clădiri şi străbătut sub teran de vestite catacombe pe trei laturi 
dând ocol spitalului. O peninsulă a Tă cerii. Iarba şi rugii 
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V. G.  Paleolog
Constantin Brâncuşi şi Ezra Pound

Motto: Dacă-ai ajuns să iubeşti ceva prin mijlocirea înţelepciunii,  este tot ca şi cum, numai după ce ai   binesocotit perfecţiunea.
  Ben Spinoza

poieniţelor năvăleau pe dedesubtul slabului zăplaz până pe 
pragurile atelierelor-hangare, improviza te de un întreprinzător.

 Nesătul de întâia lui întâlnire cu Brân cuşi — nerespins 
de sculptor şi reciproc în sinea lor preţuindu-se. o plăcută 
înţele gere părea a se înfi ripa între ei doi. Poetul-fi lozof nu va 
întârzia a-i cere sculptorului favoarea de a-i mai păşi, pragul. 
De sculptor voios primit, fl ămândul era ospătat cu cocoloaşe 
de mămăliguţă împănată cu bucăţele de telemea de oi şi cu o 
fripturică : un pui pe fund de mujdei şi adevărat ardeiat, aşa cum 
îi era obiceiul de a primi : „pentru a nu-mi tăgădui adevărata 
ţărănie repro bată», spunea el.

 Când Brâncuşi încerca difi cultăţi de exprimare, 
copartenerul său Pound îl ruga să vorbească româneşte, 
asigurându-1 că nimic nu-i va scăpa din ceea ce vroia să spună. 
De multă mirare îi venea lui Brâncuşi care îşi dădea seama că 
Pound „prindea ca din zbor» sensul celor ce el vroia să le spună 
pe nume, neştiind că Pound era un savant poli glot, cu facilitate 
de a sezisa adevăratul sens al oricărei convorbiri.

Ezra Pound, în chiar toamna anului 1920 după 
contactul său direct cu omul si cu crezul acestuia, dându-
şi bine seama de însemnătatea lor pentru istoria artei si 
a directivelor ei viitoare, nu va întârzia să publice un 
larg text ilustrat cu peste 20 fotografi i, care, chiar de pe
atunci va însemna o dată atât pentru bibliografi a operei 
brâncuşiene, cât şi pentru destinul ei.   

 Textul a apărut în importanta revistă avangardistă 
americană “The Little Review”, 8. 1921, la New-York. Este 
în întregime străbătut de preocuparea majoră de a citi opera a 
decurândului său prieten în luminile primite de la acesta, dar şi 
în lumina lui Dante Alighieri şi a premergătorilor săi.

 Lungul compozit din aluzionalul  tex tului din 1921 
despre rădăcinile inspira ţiei şi a factificării în opera lui 
Brân cuşi, departe de a fi un galimatias, nu este decât un 
pumn de seminţe a  gândirii şi mai exact: o înşiruire de 
titluri ale viitoarei de explorat „Idee-Formă”; titluri ce 
toate mişună în căutarea de fixare a dezvoltării unei doar 
foarte mică părticică a întregului, care, de compresat, ar 
putea deveni larg spaţial — şi adânc cât Timpul. Laolaltă 
nu fac, decât să readucă întregul text amintirii noas-
tre neorganizată după câteva zeci de ani, apropiindu-1 
de terţetul scump lui Modigliani, deseori rostit de 
buze învineţite de vin, tulbura melodie cu sens dantesc 
apropiată de el operei magistrului său Brâncuşi:

„...La prova che-l var mi dischiude. 
Fiindcă mi-s probe fapte ce nu-nşală, 
Son l’opere seguite a che la natura. 
Minuni, pe care firea, spre-a le face, 
Non scalda fero, mai ne batte ancuda”
 Nicicând bătut-a fier pe nicovală.
(Dante, Paradisul, Canto XXIV, V» 100—102 ; traci, 

Eta Boieriu, 1956).

Traducerea acestor trei versuri neputând fi uşurată şi 
explicită decât. digresiv ; şi în lumina comentariilor (v 
Şi pe acela Scarazzinian şi următoarele, Divina Comedia, 
Ed. G. Vandelii,  1965).

E. Pound şi-a completat textul din 1921  prin câteva 
aforisme brâncuşiene pri vind sculptura ; urmărirea 
inspiraţiei în factificarea ei materială — bronz, marmură, 
ori lemn însăşi * ; prin calea sim plicităţii ; care elimină 
din material orice accident. Şi în ultim despre ţinta artei, 
care, după Brâncuşi, nu este decât un drum ce mână spre 
tâlcul Formei — şi al puterilor pe care le exercită asu pra 
omenirei acest nobil fragment din ea: Forma. În fac-simil 
este redat apelul sculptorului de a nu se căuta în opera lui 
„formule obscure sau mister. Eu vă dăruiesc doar bucurie 
curata. Priviţi-le până ce o veţi vedea, cei mai apropiaţi 
de divinitate au văzut”. Acest text este continuat cu alte 6  
aforisme culese de Ezra Pound din convorbiri cu magis-
trul, cel mai apropiat convingerilor poetului-filozof fiind 
cel de-al treilea:

„Când nu mai suntem copii suntem morţi”
aforism cu cele mai vaste posibilităţi de dezvoltare şi 

de interpretare.

Echivalentul acestei poetice infantile, element 
protofolcloric, advenit în sub conştientul anistoric al 
întâiului Homo Ludens, este revivifi cat în elementara încă 
psihologie a nevârstnicilor, cum tu turor ne este ştiut. Cine dintre 
noi nu a practicat în întâia tinereţe, impropriu numite „jocuri” 
care nu sunt decât arhai cele exhultări al acelui surplus de ener-
gii vitale, ludice si expresie de gratuită cheltuială de sine — o 
ardere ale orga nelor receptive în echilibrul lor termic comun?

Cine? Cine dintre noi nu a bătut din palme săltând, scandând, 
ritmând, rimând, căutând a se elibera din obicinuielnic şi nu va 
f i  intonat desigur ca Brâncuşi la Hobiţa ferventa lui „altceva”.

Onica, danica
Tre sâlciele
Farmecele
Pui, ţui papagal
Pene albe de curcan
Ieşi afară... căpitan

(varianta culese în 
satul Hobiţa de P. Dragu, 
Vezi „Ramuri”, Craiova, 
nr. 3/1967).

Las deoparte bogatul 
material dispo nibil din 
toate ţările centrului 
Europei si ale apusului ei 
— nedispreţuit de marii 
poeţi moderni. Aş aminti 
numai pe A. Rimbaud, 
care îşi începe cunoscuta 
lui poezie Sărbătoarea 
Foamei cu „comptina” foarte răspândită în Franţa prin 
graţiozitatea ei în aspra fl ămânzeală prerevoluţionară a anilor 
‘89 ai secolului a i  XVIII-lea. Nu ne putem abţine de a o reda 
în parte aci mai jos ;

Ma faim. Anne Anne
Foame-mi Ano! Ano!
 Fuis  sur  tonâne
 Şterge-o pe măgar 
Si j’ai du gôut ce n’est guère
De-mi place n-ar mai f i

Que pour Ia terre et Ies pierres
Decît ţarina şi pietre 
Dinn, din, dina, don ! Mangeons l’air
 Din, Don Danga Don! Vintul să-l mâncăm
Le roc, la terre, lefer,
Stânca, fi erul şi pământul…
  Charbons… etc.

Ezra Pound găsea în opera lui Brân cuşi începuturile 
unei noi civilizaţii spi rituale (ca si puţini câţiva după 
el), o faţetă din realitatea logopoiei, unită cu fanpoieia 
şi melopoieia, după Ezra Pound o troiţă a vecinicului 
poetic, definind şi rezumând poezia a lui A Fi.

Brâncuşi, a cărui preocupare nu era decât aceea 
a desăvârşirii Formei, continuată în faimoasele şi 
insistentele lui ovoide, până la reproş (v. Mieriei 
Georges-Michel, Les Montparnos, 1923, Paris), intuia 
adâncul ştiut al partenerului său american, nevoind însă 
să concedeze cri ticului poet, temător cum era de fire, 
nimic din ce poseda, în afara puternicu lui său Ego.

 Reţinuta atitudine, precum şi stăruinţa lui de 
a nu-şi strămuta personalitatea într-un „ism” străin de 
afirmaţia lui despre el însuşi, ritos pronunţată prin alt 
aforism al lui — de convingere: ,,Eu sunt eu”, fără iz 
de trufie, nu a contrariat şi nici nu a displăcut Iui Ezra 
Pound, con vins că a găsit în Brâncuşi semnul des tinului 
care înseamnă pe marii inspiraţi.

*
Următor terifiantei osânde în ispăşire printre vieţaşii 

minţilor definitiv rătăcite, incurabilii — după comutarea 
ei — Ezra Pound nu se va grăbi ca să-şi părăsească patria, 
impunându-şi însă, fie din dispreţ faţă de semenii care îl 
condamnaseră, fie din răzbunare? ori precauţiune? ori 
ca jurisdicţie supremă a unei autosentinţe? şi-a propus 
o altă osândă care făcea din el un mort printre vii, bine 
susţinută, fără nici o derogare: o absolută muţenie — 
înălţată pe soclul unei invincibile indiferenţe. Nimic 
nemaiputându-l face de a rosti măcar o monosilabă 
şi tot aşa nimic putând să facă să i se mişte cea mai 
neînsemnată fibră din simţurile fiziologice întâlnite, 
ucizându-şi chiar privirea de acum încolo ca sovonită 
sub un negru doliu — rătăcită de ea însăşi.

 Devenise o stană de indiferentă, insen sibil 
totului ce-1 înconjura ori îi ajungea văzului, privirea-i 
fiindu-i stinsă, neaprinzându-se decât rareori la evocarea 
celor ce îi fuseseră scumpe — ne spun mărturii.

 După plata acestei datorii semenilor lui, el se va 
reîntoarce în bătrâna lui iubită Italia, în tovărăşia îngerei 
lui paznice : Olga Rudgen — amândurora alăturându-
li-se devoţiunea contessinei Mary von Rachelwitz. Aici 
el îşi va plimba paşii ca peregrin, pe urmele sacre ale 
prerenascentiştilor lui scumpi, pasiunea lui nestrămutată 
rămânând afi nităţilor elective, găsită în pre- şi post-
contemporanii magistrului său, Danie Alighieri.

*

Ezra Pound
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Atât mintea, cât şi simţirea descărcate de calabalâcul social, 
eliberate de po vară, el le va dedica continuării operei lui, cea 
fără de moarte, pur poetică, ace lor Cantos Pisani pornite din 
adâncurile conştiinţei multimilenare, apanajul nenăscuţilor din, 
memoria Ţărinei care preceda Viul.

 În inegalele Cantos Pisani, căror el le ursea un destin 
părelnic celui al Divinei Comedii, amintirea operei lui Brâncuşi 
şi îndeosebi acea susţinută teorie a zeci lor de Măiestre şi 
Zbor-uri de-a lungul decadelor, sculptorul pentru Ezra Pound 
a rămas, printre „migliori fabbri”, cel mai desăvârşit arte-factor 
al secolului; şi poetul imnează, în unul din „Canti”. Ceea ce 
sculptorul nu realizase în tem plul „Descătuşării de Carnal” 
din Indore, omenirii rămânând doar ofranda spiri tuală de pe 
Via Sacra din Târgu Jiu, inscripţionând ;

Brâncusi’ s bird
Pasărea lui Brâncuşi 
In the hollow of pine trunk 
în scorbura brazilor 
Or when the snow was like sea foam
Sau în zăpada când era ca spuma mării 
Twilit sky leadet with elm boughs
în lumina zilei  mijind printre crengile ulmilor.

Under the Rupea Tarpeia
La piciorul Râpei Tarpeia 
Weep out your jealousies 
Să ne lepădăm de păcate 
To make a church
Ca să ridicăm o biserică 

Or altar to Zagreus
Un altar dacicului Zagreus 
Sun of Semeie
Fiul lui Semeie 
Without jealousy
Curaţi şi fără de prihană
Like the double arch of a windovv
Asemenea unei ferestre cu boltă dublă
Or same great colonnade.

 Laolaltă, aceste 14 versuri şi introducerea lor 
merită o mai amplă analiză posibilă numai prin o prudentă 
adunare a elementelor componente selectate poate  numai 
pe măsura-exclusivă a îndemânărilor electronice de azi.

 Nimic nedesminţind actualitatea mărilor lansate 
de sculptor si de Ezra Pound în scriptul aforistic Brâncuşi 
din 1921:

„Veniţi! vă dăruiesc bucuria sacră a Minţii !”
şi : 
„Priviţi adânc şi îndelung şi vă veţi apropia 

divinităţilor; cei ce au stăruit, le-au întâlnit”.

 In martie 1957 poetul se găsea în Italia, la 
Rimini, când a primit ştirea tristă a încetării din viaţă a 
îndepărta tului său prieten de altădată Brâncuşi.

 Ezra Pound s-a lăsat înduplecat de merituoasa 
lui Olga Rudgen şi de intimissima ei prietenă, contessina 
Mary de Rachelwitz, pentru reeditarea în opuscul şi în 
traducere italiană, a inegalabilului text Brâncuşi din 
1921, pretextându-se şi prilejul inaugurării festive a 

celei de-a II-a Trienală a Artelor moderne, care avea loc 
în toamna aceluiaşi an, 1957, în Milano, prevăzându-se şi 
omagierea şi comemorarea sculptorului.

 Amintirea avantajoasă despre Brâncuşi, poetul 
o sublinia şi gestual cu monosila bicul, său, afirmativ 
Da; Ca totdeauna, când prilej se ivea vorbindu-se despre 
Brâncuşi. Întru întărirea gestului ce se îndrepta cerului 
tot ca pentru a smulge adâncului Firii, un principiu, pe 
cel de temei al ei. Sau ca o silabă a imnului pe care artele, 
prin aleşii ei, nu încetează de a-l intona Eternităţii.

Nu mult înainte de a închide ochii, mai scria :

Brâncuşi seemed to me a saint.
Brâncuşi mi s-a părut un sfânt 
He is fi rst in my list of values 
este primul pe lista mea a valorilor 
In „Guido to Kulcher”
din „Ghidul pentru Kuleher”
I want to see his Table of
Vreau să-i văd a sa „Masă
Silence. A Venetian friend has
a Tăcerii”. Un amic veneţian
proposed to take me to Roumania
mi-a promis să mă conducă in România
to see it...
s-o văd.
(Fig. Masa Tăcerii)
*)
Vezi.
M. M. Summary of some con-

versations with Brâncuşi, „The Arte”, nr. 4, 1923.

Urmare din pag. 15 Constantin Brâncuşi şi Ezra Pound

Eugen Bouşcă (1914-1991) rămâne unul din cei mai 
de seamă pictori ai Iaşilor, a cărui artă este un strălucit 
exemplu de „poezie-gânditoare” – în înţelesul că este 
creată în sufl u cosmic. Atât ca semnifi caţie, precum şi ca 
realizare tehnică, fi ecare tablou  respiră pe orbitele marilor 
sensuri ale vieţii şi ale lumii în general.

 Cu ocazia unei bogate retrospective a creaţiei 
sale, expusă în august 1964, am scris un articol amplu 
unde am încercat să relev acele semnifi caţii perene pe care 
ni le comunică tablourile sale în viziunea maiestuoasă a 
verticalităţii care tinde pasionat către ceruri, amintind de 
arta lui El Greco. Menţionez. dintre  lucrările sale. doar 
ilustraţiile făcute la Luceafărul eminescian, unde fi orul 
metafi zic îşi găseşte o impresionantă expresie plastică.

 Plecat,  după expoziţie,  la Tg.Jiu pentru a vizita 
complexul brâncuşian, Eugen Bouşcă mi-a trimis această 
scrisoare, un document preţios pentru interpretarea 
antologică - în acelaşi timp vizionară şi pasională, de 
mare adâncime - pe care ilustrul pictor o dă Coloanei 
Nesfârşirii.. 

       
Tg.Jiu, 12 august 1964

Domnule Doctor,
 
Apariţia articolului Dvs, despre expoziţia retrospectivă a 

coincis cu plecarea mea către complexul de artă „Brâncuşi” 
. Acum stau pe unul din scaunele din jurul „Mesei Dacice” 
şi încerc să rup tăcerea din jurul acestui monument.

Articolul Dvs. m-a uluit şi m-a speriat. M-a uluit pentru 
că el este ceva atât de profund, încât nu credeam că vreodată 
va fi  transpus altfel decât plastic. Sunt fraze fantastice prin 
puterea lor de expresie sintetică. Şi această limpezime mi-a 
venit în faţa „Coloanei fără sfârşit”, „Coloana recunoştinţei 
fără sfârşit”. 

Şi m-a speriat, căci cu atâta claritate sunt explicate unele 
elemente compoziţionale, rămase pentru mine inconştiente, 
încât evidenţa lor m-ar putea duce, prin accentuare voită, la 
manierism,

Articolul Dvs., desprinzându-mă de faptul că se referă 
la lucrări ale mele, constituie un exemplu clasic pentru 
întreaga critică de artă românească, de felul cum trebuie să 
se conceapă un astfel de articol. Iar prin faptul că el se referă 
la opera mea, el a pus bazele unui nucleu defi nitiv, de la care, 
în mare, nu va fi  abatere, atunci când destinul îmi va îngădui 
să împlinesc această operă până la discutarea ei unanimă. 
Orice ar fi  discutabil în articol ca amănunte, insistenţe în 
explicări, în el există ceea ce este evident acum, în faţa 
ochilor mei din opera lui Brâncuşi. 

Spun acum, în ochii mei, fi indcă acest uriaş complex de 
artă, de celebritate universală, nu a ştiut încă să fi e văzut, 
şi deci cu atât mai puţin explicat, aşa cum aţi făcut-o Dvs. 
pentru opera mea. Dacă complexul Brâncuşi va fi  înţeles 
şi explicat de cineva, care să posede calităţile de analiză 
artistică ale Dvs., atunci nu va mai fi  posibilă exclamaţia 
unui grup de tineri în faţa Coloane fără sfârşit: „e nişte tablă 
!”... 

George POPAGeorge POPA

O scrisoare a pictorului Eugen Bouşcă
În jurul Mesei dacice se aruncă hârtii şi nimeni nu 

înlătură impurităţile, scaunul central este pătat cu catran, 
Sus pe „Poarta Sărutului” cresc buruiene. Şi infi ltraţiile 
trebuie să fi e atât de grave, încât, azi, la 24 ore după 
ploaie, dintre blocurile de piatră continuă să picure apa. 
În jurul monumentelor sunt plantate fl ori pretenţioase ca 
monumentalitate, dar care impietează asupra proporţiilor 
monumentelor, căci fi ecare centimetru contează pentru 
acordul perfect.

Dar ceea ce m-a zguduit profund e Coloana fără sfârşit. 
Privită în inserare e ireal de fantastică. Urmărită de pe 
şosea, îşi detaşează silueta după ondulările Carpaţilor într-o 
asociere desăvârşită. Ce spaimă provoacă numai gândul 
unor clădiri moderne în acea parte !

Privită de la intrarea din şosea, detaşarea ei de pe fundalul 
cupolelor joase ale catedralei, e o capodoperă ce nu poate fi  
explicată, ci trebuie numai văzută şi neîntinată.

Dar ceea ce trebuie înţeles şi explicat privitor la Coloană, 
este infi nita ei viaţă în mişcare. Fiecare pas de apropiere şi 
de ocol al ei, aduce noi ritmuri imense, fantastice, uluitoare, 

melodice, uriaş de simfonice. Soarele trebuie să fi e spre 
apus şi să aurească o faţă, în timp ce umbra e o catifea 
brun-gravă. Privind-o  fără nici o clipă de întrerupere, în 
deplasarea de apropiere către ea, Coloana izbucneşte în 
urcări pe verticală, care mişcări, cu cât ochiul se înalţă 
mai sus, şi pasul se apropie, se accelerează, arcuindu-se cu 
senzaţia unei rachete ce îşi plasează locul pe orbită.

Şi apoi de aproape, rotindu-te în jurul ei, dinspre latura 
umbrită către cea luminată, ochiul e solicitat continuu să 
savurezi uluit. Din îmbinarea neaşteptată a planurilor 
umbrite şi a celor luminoase, care continuu îşi modifi că 
forma şi esenţa compoziţională; e ceea ce un dăruit cu 
calităţile Dvs. de analiză artistică şi înzestrat cu un aparat  
de fi lmat în culori, ar trebui să o facă pentru români, pentru 
arta noastră, pentru cultura mondială.

 S-a făcut noapte şi întrerup aceste rânduri. Dar 
undeva în adâncuri, va rămâne persistând rana unui regret 
pentru o neîmplinire, ca atâtea altele care îşi aşteaptă 
destinul…

*
Am străbătut aproape în fugă, imensul ax, ce desparte 

oraşul Tg.Jiu în două, plasând la un capăt al lui, malul 

Jiului, Masa Dacică, iar la celălalt capăt, dincolo de 
marginea oraşului, Coloana. Sunt iar în faţa ei. În arcuri 
perfect simetrice porneşte ritual, ca încet, încet liniile să 
se diagonalizeze, luând siluete de busturi antice de mândre 
Chore, iar apoi să se accelereze, într-o ritmică perfect 
românească şi să se încheie cu acea cupă deschisă către 
cer, ca o rugă de implorare, braţe destinse ce modifi că 
total cadenţa folclorică a ultimelor segmente. O modifi că, 
desăvârşind-o,   ca expresie sintetică. Şi ea, cu timbru de 
orgă, îşi strigă grav imprecaţia : „Voi, oamenilor, nu aţi mai 
păstrat nimic din ce este permanenţă sfântă a existenţei 
umane ca să ne înţelegeţi frumuseţea ? Dacă da, atunci în 
jur câte  se vor schimba ! ”

Azi dimineaţă, între două trenuri am fugit la Simeria 
să văd de aproape surprinzătoarea stâncă din preajma 
localităţii, la picioarele căreia am afl at şi ruine de la falnica 
cetate. Şi până acolo, trecând prin Simeria, am străbătut 
străzi transformate în adevărate alei de grădini botanice.

Părea că toate speciile de fl ori ale ţării noastre au fost 
plantate pe acele locuri ca să surprindă prin bogăţie şi 
acorduri inedite. Şi aceasta pe sute şi mii de metri. Iar aici la 
Tg.Jiu, pe drumul ce urcă de la catedrală la parc, localnicii 
nu-şi curăţă nici buruienile  dintre plantaţiile neizbutite. De 
aceea Coloana îţi strigă apelul : „Recunoştinţă veşnică! 
Recunoaştere a eternei esenţe umane, dragostea de 
frumos.” E ceea ce trebuie să iradieze în jurul ei şi apoi cât 
mai departe. 

E noapte, şi rândurile se învălmăşesc sub lumina stelelor. 
Dar Coloana te lasă să termini ? Am înconjurat-o din nou, şi 
ea a început iar să vorbească mai uluitor decât până acum.

Din patru locuri privită de pe centrele axelor diagonale, 
în timp ce segmentele bazei au formă de romburi uriaşe 
şi perfect simetrice, partea de sus devine un stâlp cu 
laturi perfect verticale, fără nici un relief, pentru ca la 
cea mai mică deplasare spre dreapta sau stânga de aceste 
puncte, contururile să capete o accentuare zimţată, până la 
transformarea pe bază de orizontale suprapuse a compoziţiei, 
în timp ce de pe axele mediane întreaga coloană îşi păstrează 
compoziţia romboidală, clasică, cunoscută de toţi. E vie, e 
vie şi infi nit de elocventă. Ea singură e un întreg muzeu de 
satisfacţii estetice, fără a mai vorbi, de culoarea adusă de 
patina vremii (cu gândul de spaimă că poate cineva, cândva, 
va voi să o vopsească sau s-o aurească)

Şi revenit la hotel, gândurile nu-mi dau pace până nu le 
dau hârtiei. Abia depăşiţi câteva zeci de metri  de Coloană, 
ea a dispărut în noapte. Ce ar însemna un refl ector, unul 
singur, care, aruncând lumina de jos, ar refl ecta minunile 
apusului de soare în contrast şi mai puternic, sau refl ectoare 
în patru colţuri, dar aprinse pe rând, la interval de zile sau 
de ore care să modeleze continuu noi fi ligrane de lumină pe 
catifeaua nopţii! La fel în ce priveşte Poarta şi Masa…

Domnule Doctor, scuzaţi-mi îndelungata depărtare  
de la linia de pornire şi închei cu gânduri de admiraţie şi 
recunoştinţă pentru clasica  Dvs. realizare.

Eugen Bouşcă
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În 1986, la împlinirea a 110 ani de la naşterea 
sculptorului, unicii săi moştenitori, soţii Natalia 
Dumitrescu (1915-1997) şi Alexandru Istrati (1915-
1991) dau la iveală o parte însemnată din documentele 
arhivei Brâncuşi, într-o carte-album bine alcătuită, 
cu sute de ilustraţii şi poze color, prefaţată de criticul 
suedez Pontus Hulten: Brancusi, Ed. Flammarion, 
Paris, 1986, 34x24 cum, 335 p., 450 ilustraţii alb-
negru şi 50 color.

Încă de la început suntem preveniţi de prefaţator 
(Brancusi et l’idée de sculpture, pp. 8-53) că „în tot 
felul său de a fi , Brâncuşi avea ceva aristocratic, ba 
chiar ceva regesc, precum şi o «splendidă izolare» pe 
care a reuşit într-un fel să o transpună în însăşi opera 
lui.”

Liniile portretului realizat artistului sunt corecte, 
iar materialul documentar va veni să ilustreze 
complexitatea fi rii brâncuşiene, rigoarea şi exactitatea, 
dar şi grija faţă de lucrurile mărunte şi sensibilitatea sa 
faţă de oameni şi evenimente.

Brâncuşi „avea obiceiul să-şi noteze zilnic 
gândurile”, mărturisesc moştenitorii săi, de aici 
multitudinea de însemnări făcute în grabă şi risipite 
printre hârtiile sale. Dovadă stau aforismele găsite, 
presărate acum prin toată cartea, din care rezultă 
o gândire lucidă şi profundă, pe diferite teme, de la 
refl ecţia asupra lumii şi vieţii, la meditaţia asupra artei 
şi rosturilor ei mai adânci. Astfel, portretul unui „artist-
fi losof”, cum i s-a zis ulterior, desprins din mai ampla 
cronologie biografi că, nu e deloc forţat, dimpotrivă 
el vine să expliciteze profunzimea şi complexitatea 
ideatică a operei.

Ampla biografi e scrisă de Natalia Dumitrescu şi 
Alexandru Istrati este de o riguroasă documentare, 
reconstituindu-se an cu an viaţa artistului, convocând 
mărturii, scrisori, însemnări. E multă preţuire 
în minuţioasa reconstituire biografi că, unde nici 
amănuntul pitoresc ori senzaţional nu lipseşte, nici 
impresia de a evoca un destin de excepţie, mereu în 
mişcare, în nelinişti creatoare, şi mai totdeauna egal 
cu sine, rămas credincios unor principii sănătoase de 
viaţă şi unor convingeri estetice ferme.

Relaţiile cu lumea, spaţiul în care trăia dăruindu-se 
ideaţiei creatoare, tribulaţiile peregrinărilor sale prin 
Place Dauphine, rue d’Odessa, rue du Montparnasse, 
înainte de stabilirea în Impasse Ronsin, preferinţele 
muzicale (cumpărarea unui patefon, folosindu-se 
discuri cu turaţia 78, meşterindu-i un difuzor de…piatră) 
şi literare, deprinderea artei fotografi ce din care a făcut 
o adevărată pasiune  puse în slujba revelaţiei aproape 
mistice a operei sale – toate acestea conturează pregnant 
imaginea unei psihologii artistice de geniu, între om şi 
artist linia de demarcaţie fi ind aproape invizibilă. Multe 
din fapte şi întâmplări au rămas în memoria celor ce 
l-au cunoscut exprimând şi o semnifi caţie mai înaltă. 
Iată-l, bunăoară, dezvelindu-i Verei Muhina, care-l 
vizita prin 1928, operele din atelier, promiţându-i că 
îi va da un set de reproduceri fotografi ce. Sau iată-l, 
alături de Léger, Picasso şi Derain, la înmormântarea 
poetului Appollinaire sau la o discuţie mai aprinsă 
cu Cocteau, care se scuza într-o scrisoare cu multă 
delicateţe şi părere de rău („J’approuve complètement 
– sublinia cu regret amicul său – ce genre de choses 
et mon dégout ne porte que sur les culs-boueux qui 
ne comprennent rien de frais ni d’impulsif”). Nu e de 
trecut cu vederea nici solidaritatea cu Tristan Tzara 
într-un moment de contestare a acestuia de către 
o parte din artişti şi publicişti, Brâncuşi notând un 
răspuns absolut la adresa spiritului xenofob: „En art, 
il n’y a pas d’étrangers”. Aceeaşi afectuoasă preţuire 
i-o poartă Satie, Picabia, Duchamp, după cum rezultă 
din scrisorile reproduse ale acestora. Sau articolul de 
adâncă refl ecţie al lui Benjamin Fondane, din 1929, 
mergând pe similitudini şi apropieri surprinzătoare 
faţă de creaţia lui Mallarmé.

Studiul introductiv (completând reconstituirea 
biografi că a semnată de Natalia Dumitrescu şi 
Alexandru Istrati) semnat de Pontus Hulten este 

NATALIA DUMITRESCO, ALEXANDRE ISTRATI,
 PONTUS HULTEN

foarte dens, sobru şi exact. Criticul suedez subliniază 
importanţa acordată de artist spaţiului vid dintre 
sculpturi, dar şi soclurilor şi piedestalurilor de lemn 
sau de piatră, cărora atistul le acorda, la rândul său, o 
maximă atenţie, permiţându-şi şi acea joacă a asocierii 
numită de Friedrich Teja Bach „Kombinatorische 
Methode”. De asemenea, atelierul socotit ca spaţiu 
manifest al artei sale – pe care multe fotografi i (făcute 
chiar de artist) îl surprind în dimensiunile lui reale de 
baracă, dar şi în acea fascinantă, mirabilă transfi gurare, 
trăită de vizitatori în aglomerarea de opere, mobile, 
scule şi materiale…

Imaginile reproduse sunt fotografi i autentice făcute 
de Brâncuşi, - însăşi prezenţa lui fi ind vizibilă uneori, 
- din care putem vedea nu numai faţeta de pitoresc a 
ambianţei de muncă şi locuit, dar şi insistenţa cu care 
artistul îşi punea  operele în valoare, într-un joc nesfârşit 
şi transfi gurator de lumini şi umbre, de contraste şi 
cadraje, de unghiuri şi semnifi caţii, conferind astfel 
operelor sale o adevărată magie a „fi inţării” în lumea 
transfi gurărilor estetice. Să reţinem că artistul care se 
lăsa cu greu fotografi at ori fi lmat devine el însuşi un 
pasionat de magia obiectivului de a fi xa imagini – artă 
pe care o învăţase de la Man Ray şi pe care o stăpânea 
cu desăvârşire.

Iată-l pe Brâncuşi în apropierea Păsării care parcă 
ţâşneşte de pe soclu într-o sete teribilă de spaţii siderale, 
intergalactice! Sau autoportretele de prim-plan din 
perioada 1932-1934, având ca fundal „Coloanele” din 
atelier asupra cărora cad fascicole de lumini şi umbre, 
într-o ambianţă delicată şi intimă, spiritul creator 
concurând efectiv cu acela al creaţiilor sale care stau 
să vorbească, în plutitoarea lor dematerioalizare, în 
scalda transfi guratorie a jocului de lumini…

Toate imaginile fi xate de însuşi Brâncuşi pe peliculă, 
reproduse în acest documentar-album (fi e că surprind 
obiectul în autonomia lui singulară şi expresivă, fi e 
că îl integrează bric-à-brac-ului specifi c atmosferei 
de atelier), au un spor valoric substanţial, căci ele 
ne reprezintă, dimpreună cu toate componentele 
documentare, un Brâncuşi „par lui même”, care lipsea 
desigur imaginii exacte atât de necesară cercetătorilor 
şi comentatorilor de pretutindeni.  

Avem, mai întâi, reproduse în facsimil, documente 
personale importante, pe care Brâncuşi nu le-a 
considerat atât de interesante încât să le specifi ce 
oarecum în testament: actul de naştere, livretul militar 
al recrutului din 1902, unele scrisori de recomandare 
(de care nu s-a folosit!), mai multe încercări de 
autobiografi e scrise în franceză şi română, fotografi i 
mai puţin cunoscute până acum (precum este aceea 
care ni-l înfăţişează desculţ şi în costum de postav 
negru, în tinda casei din Hobiţa, cântând la un contrabas 
lăutăresc destul de mare!), dimpreună cu tot felul de 
chitanţe, bonuri, facturi, adeverinţe de la colaboratorii 
săi (furnizori diverşi şi pietrari). Interesantă este şi 
cartea de identitate a cetăţeniei franceze eliberată 
de Prefectura poliţiei franceze cu no. 3904883 la 9 
noiembrie 1952, purtând amprentele titularului…

Artistul Brâncuşi a avut vocaţia prieteniei adânc 
implantate în sufl etul său. Nenumărate exemple din 
tumultuoasa sa biografi e stau mărturie asupra spiritului 

de caracter, generozităţii, altruismului, solidarităţii în 
suferinţă. Aşa se explică păstrarea de către artist a unor 
mesaje de preţuire şi susţinere primite de la amicii săi 
apropiaţi, precum Douanier Rousseau, Ezra Pound, 
Erik Satie, Tristan Tzara, Jean Cocteau, Walter Pach, 
Marcel Duchamp, Henri-Pierre Roché, chiar de la 
domnişoara Pogany, care, pentru a-i stimula inspiraţia, 
pe când artistul lucra la portretul lui Prometeu, îi 
traduce din opera lui Goethe – Pandora (1911).

O relaţie mai discretă a fost aceea cu Marina, fi ica 
celebrului muzicant rus Şaliapin, - căreia îi face un 
portret expresiv, - de la care afl ăm de buna relaţie a 
sculptorului cu basul scenei muzicale ruseşti…

Foarte interesantă este corespondenţa purtată 
cu „Doamna Prim Ministru” Arethia Tătărescu, 
comanditara operelor de la Târgu-Jiu, oraş numit de 
prefaţator „village” sau chiar „une petite commune 
rurale”! (p.20).

Sunt pentru prima dată scoase la iveală planurile 
făcute de Brâncuşi la Poarta Sărutului şi Masa 
Tăcerii, reproducându-se totodată o imagine de la 
inaugurarea acestora, făcută la 27 octombrie 1938 în 
Grădina publică.

Dacă la Târgu-Jiu artistul a putut să-şe deruleze, 
în mod nestânjent, proiectul arhitectural, acordându-
i-se deplina libertate cerută, nu acelaşi lucru se poate 
spune despre intenţiile de a ridica mponumente la 
Ploieşti (pentru statuia lui Caragiale), la Sibiu (pentru 
un monument al eroilor), la Ciucea (pentru mausoleul 
poetului naţionalist Octavian Goga) ori la Caracal 
(pentru a ridica „monumentul Lecca””, contra sumei 
de 300.000 lei)… Acestea ca şi altele au rămas simple 
proiecte irealizabile…

Importantă rămâne ideea de libertate artistică. 
„Dacă mi se acordă o libertate totală şi destul timp, 
mă voi strădui să imortalizez spiritul lui Caragiale” 
îi scrie Brâncuşi prietenului care-i făcuse propunerea 
şi care-i va reaminti „nerăbdarea cu care aşteptam 
odinioară apariţia articolelor sale”.

Scoţând din calculele sale interesul pragmatic, 
artistul gândea – după cum mărturisesc cunoscuţii săi 
şi amicii – în perspectiva artei adevărate, eliberată de 
constrângeri. Astfel, când în 1952, Gino Severini îl 
invită pe sculptor să participe la Bienala de la Veneţia, 
şoptindu-i că lui i se va decerna „Marele Premiu”, 
Brâncuşi refuză cu demnitate, spunând că „Arp are 
mai multă nevoie”. Era în refuzul său totodată şi o 
recomandare a tânărului sculptor, care de altfel a şi 
fost încununat cu premiul respectiv.

Foarte interesante sunt cele două pagini privitoare 
la planurile Templului Eliberării de la Indore, în care 
artistul desfăşoară o amplă viziune arhitecturală, 
dovedindu-se un adevărat sculptor-arhitect (după 
sau concomitent cu reuşita de la Tg.-Jiu, desigur). O 
scrisoare din 1926 a celebrului arhitect avangardist 
americam William E. Lescaze, privitoare la ideea 
ridicării unei Coloane „habitabile”, vine să confi rme 
geniul brâncuşian, dacă mai era nevoie. Îndemnându-l 
a nu renunţa la proiect, Lescaze îi mărturiseşte 
sculptorului că el „a ajuns la o formă în sculptură pe 
care niciodată n-am atins-o eu în arhitectură…”

Documentele grăiesc destul de semnifi cativ şi 
despre prietenia dintre Brâncuşi şi celebrul arhitect 
Le Corbusier sau Alvar Aalto, ba chiar despre relaţia 
amicală cu mari artişti ai epocii, precum: Picasso, 
Matisse, Arp, Giacometti, Chagall, Laurens, Pevsner, 
Picabia, Delaunay, Magnelli, Man Ray ş.a.

Este reprodus un afi ş al revistei de avangardă The 
Little Rewiev unde, alături de Joyce, Eliot, Hemingway, 
René Crevel, Eluard, Tzara, Aragon, Cocteau şi alţii, 
îşi depune semnătura şi sculptorul Brâncuşi.

La rândul lor, mulţi alţi artişti vor fi  solidari cu 
sculptorul în 1920, când, expunând la Grand Palai, în 
Salonul Independenţilor, Prinţesa X a fost scoasă din 
expoziţie, fi ind considerată o operă obscenă: Pierre  
Reverdy, Cocteau, André Salmon, Cendrars, André 
Billy, Raynal, Yvan Goll, Satie, Picabia, Picasso, Dufy, 

Petru Comarnescu, Natalia Dumitrescu și 

Alexandru Istrati - la Tg-Jiu, 1976
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Laurens, André Lhote, Braque, Juan Gris Larionov, 
Archipenko, Mme Curie, ba chiar compatriotul V. G. 
Paleolog sau dr. S. Marbe (cf. „Le Journal du peuple”, 
25 februarie 1920).

Două povestioare – una cu barza pe care o auzise 
de la mama sa, cealaltă cu un crocodil ce l-ar fi  salvat 
de la înec şi pe care-l considera tabu, providenţial 
– pot fi  citite cu deosebită plăcere, precum şi, ca un 
ecou al experienţei indiene, un început de scenariu 
cinematografi c în patru părţi, din care nu lipsea ideea 
superiorităţii Creaţiei în raport cu condiţia efemeră a 
Lumii, intitulat „Viitorii o sută douăzeci de ani” – în 
care zeităţile indiene Brahma, Şiva şi Vişnu se vor 
confrunta la împlinirea anului 2054. Să reţinem şi 
consemnarea potrivit căreia, prin 1934, Brâncuşi s-ar 
fi  dorit proprietarul unei insule în mijlocul căreia să 
înalţe o Coloană a Infi nitului…

La 19 februarie 1956, în ziua în care sărbătorea a 
80-a aniversare, Brâncuşi afl ă de propunerea Ninei 
Kandinsky de a realiza la Neuilly un Muzeu Brancusi-
Kandinsky, idee iniţial îmbrăţişată, dar ulterior 
refuzată de artist, optând totuşi pentru donaţia către 
statul francez (să reţinem că în acel an i se decernase 
Nataliei Dumitrescu Premiul Kandinsky, un motiv în 
plus pentru întemeierea muzeului respectiv).

Consemnând 
tot felul de idei, 
aforisme, chiar  
creaţii ad hoc, 
artistul s-ar 
fi  gândit şi la 
editarea unei cărţi, 
a cărei copertă a 
fost realizată deja 
în mod destul 
de simbolic; 
deducem că 
lucrarea în cauză 
ar fi  fost una 
au tob iogra f i că 
sau memorialistă: 
în centrul 
e m b l e m a t i c 

al coperţii, pe 
fond auriu, era 

schiţat motivul Sărutului, mărginit dreapta-stânga cu 
majuscule dispuse pe vertical, de citit de sus în jos: DE 
PARIS A NEW YORK şi DE NEW YORK A PARIS. 
Deasupra şi dedesubtul imaginii centrale, cuvintele 
de rezonanţă avangardistă: TONTON A TANTAN 
şi TANTAN A TONTON. Repetat, acelaşi motiv al 
sărutului fi gura într-o friză continuă, mărginind sus şi 
jos coperţile.

Lucrarea-album reproduce, de asemenea, câteva 
guaşe feminine, guaşa cu Rugăciunea în amplasament 
buzoian, o Salomee pe fond roşu, proiectele unor 
opere, autoportretele, cele trei schiţe pentru portretul 
lui James Joyce (faţă şi profi l).

Întregul album, bucurându-se de ireproşabile 
condiţii grafi ce, ne propune un Brâncuşi autentic, 
par-lui même, profund uman, trăind într-un context 
determinat şi cu o înţelegere adâncă faţă de viaţă şi 
lume, un Brâncuşi al cărui destin de excepţie nu e mai 
prejos de relieful uman şi spiritual al operei, dăruindu-
le acestora un sufl u de viaţă curată, restituindu-i-se 
desigur sub forma consacrărilor apogeice înveşnicite 
de-a pururi.
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În perioada anilor 1937- 1938 la iniţiativa Ligii Naţionale 
a Femilor din Gorj, afl ată sub preşedinţia Arethiei Tătărăscu, 
sculptorul Constantin Brâncuşi a amplasat în Tg-Jiu, pe actuala 
stradă a Eroilor, operele sale monumentale, care să cinstească 
memoria eroilor căzuţi în luptele Primului Război Mondial.

În decursul anilor, brâncuşologi din ţară şi străinătate au 
dat operelor Ansamblului Sculptural de la Tg-Jiu mai multe 
interpretări, între care şi unele etnologice.

Voi prezenta succint câteva dintre aceste răstălmăciri, întărite 
de destăinuiri ale lui Constantin Brâncuşi, făcute prietenului său 
Tretie Paleolog şi incluse în cartea „De vorbă cu Brâncuşi” despre 
„Calea Sufl etelor Eroilor”.

Chiar dacă ordinea fi nalizării tripticului monumental a fost: 
Coloana fără Sfârşit (Coloana Infi nitului), Poarta Sărutului, Masa 
Tăcerii, interpretarea etnologică va fi  făcută de la Masa Tăcerii 
spre Coloana Infi nitului.

Despre rostul Mesei Tăcerii, conform cărţii lui Tretie Paleolog, 
sculptorul s-a destăinuit: „Am întocmit masa într-un moment de 
reculegere, în amintirea celeilalte, pe care mama frângea pâinea 
pentru noi şi ne împărţea coliva la zilele de pomenire…”.

„E ca şi cum nici un alt sens n-ar mai avea decât să ne 
amintească de străbuni şi de pâinea lor din care ne-am hrănit… te 
va duce cu gândul la clipa de moarte, dar şi de nuntă.

… Mi-am aşezat Masa la început de drum, la începutul Căii 
Sufl etelor Eroilor. Astfel, oricine va porni de la ea, sa-şi amintească 
de pâinea ce-a primit-o de la părinţi şi de pâinea pe care şi el e 
dator s-o frământe”.

Masa Tăcerii a fost apreciată de mulţi cercetători ca o masă 
ţărănească, de lemn, rotundă şi joasă, înconjurată de scăunele.

Realizatorul tehnic al Coloanei, ing. Ştefan Georgescu-
Gorjean, în consemnarea sa a susţinut explicaţia autentică a 
sculptorului, făcută despre Masa Tăcerii: „Hai să stăm la masa 
fl ămânzilor… masa ţărănească, masa tradiţională rotundă, în 
jurul căreia se odihneau toţi ai casei , care la fel de osteniţi mde 
muncă, sunt la fel de înfometaţi. În jurul acestei mese se întrunesc 
plugarii veniţi de la munca din câmp sau porniţi pe petrecere la 
sărbătorile familiei, la praznice sau nunţi”.

În cartea sa „Brâncuşi, apogeul imaginarului”, Ion Pogorilovschi 
a consemnat şi interpretări etnografi ce făcute operelor sculptate 
de la Tg-Jiu Cercetătorul Eugen Ciucă a considerat că Brâncuşi 
„a simbolizat familia, în masa cu douăsprezece scaune (cercul 
împrejurul căruia se aduna întreaga familie)”.

Masa Tăcerii a fost interpretată şi ca o masă a pomenirii 
eroilor, care la 14 octombrie 1916 au murit apărând oraşul de 
cotropitorii nemţi.

De o masă de prăznuire a morţilor aminteşte şi denumirea de 
Masă a Umbrelor.

Pentru brâncuşologul Constantin Zărnescu, „Masa Tăcerii” 
este o masă de cult, care rămâne goală şi pustie, după săvârşirea 
ritualurilor.

Etnologul Ion Ghinoiu a extins sfera acestor interpretări de 
masă de nuntă şi masă de moarte, considerând Masa Tăcerii ca 
„masă a destinului şi ursitorilor, ce aleg harul noului născut”.

„Poarta Sărutului” a fost catalogată de mulţi cercetători, ca o 
poartă ţărănească.

Ion Frunzetti chiar a concluzionat că „sculptura derivă 
din porţile ţărăneşti, atât prin elementul structiv, cât şi prin cel 
decorativ” (vezi „Semnifi caţia creaţiei lui Brâncuşi”, în Revista 
Învăţământului Superior, nr.3/1966).

Mulţi şi prestigioşi brâncuşologi au semnalat faptul că 
structural şi decorativ „Poarta Sărutului” are elemente ţărăneşti.

Astfel, partea de sus a Porţii a fost asemănată cu o ladă de zestre, 
iar motivele de pe stâlpii ei au fost comparate cu decoraţiuni de pe 
poarta ţărănească (vezi Ileana Bratu, în „Săteanca”, nr.2/1966).

Altă interpretare etnologică a fost cea a Porţii Sărutului ca 
reprezentare a nunţii. Argumentarea s-a făcut prin substituirea 
părţii de sus (arhitrava) ca o ladă de zestre a miresei la care mai 
apare ce element nou dansul, simbol al horei sau al nunţii.

Pe stâlpii „Porţii Sărutului” este săpat cuplul în sărut, ca 
o fi nalitate simbolică a încheierii horei sau nunţii (vezi Ion 
Pogorilovschi, „Brâncuşi, apogeul imaginarului”, pag 34).

Pentru Constantin Zărnescu, „Poarta Sărutului” este un arc de 
triumf al iubirii, sărutului şi contopirii.

Prin fastuoasa şi larga ei intrare se continuă curgerea şi cei 
care intră uniţi prin sărut şi prin lege, curg mai departe, împreunaţi, 
fără de sfârşit.

Brâncuşologul Petre Pandrea a explicat transformarea porţii 
parăzii militare (arc de triumf) într-o poartă a nunţii şi a sărutului, 
prin aceea că pe arhitravă „se întrevăd dansuri de nuntă”, iar pe 
stâlpi „Brâncuşi a reluat tema oului, simbolul genezei universale, 
pe care îl sparge în două şi sugerează îmbrăţişarea şi fertilitatea”.

„Poarta Sărutului” a fost gândită iniţial ca „Poarta Eroilor”, 
„Poartă de Triumf”, „Arcul Eroilor”, materializându-se tema 
morţii eroice.

Petre Comarnescu, ţinând seama de cinstirea eroilor prin 
Ansamblul de la Târgu-Jiu,a consemnat: „S-ar putea vorbi la 
<<Poarta Sărutului >> de amintirea ochilor celor morţi în război 
sau chiar de sărutul pios şi recunoscător al colectivităţii, faţă de cei 
care şi-au jertfi t vieţile pentru ea”.

Etnologul Ion Ghinoiu a apreciat „Poarta Sărutului” ca pe un 
simbol al căsătoriei (nunta),a doua etapă a vieţii.

Coloana fără Sfârşit (Coloana Infi nitului) a fost asemănată 
cel mai frecvent cu stâlpii pridvoarelor de la casele ţărăneşti 
gorjene.

Brâncuşologul V.G. Paleolog a găsit corespondenţe între 
Coloană şi bâtele ciobăneşti. Tot el a concluzionat că şirul formelor 
romboidale ar fi  „un motiv primar pentru toată arta 

Interpretări etnologice ale sculptorilor realizate
de Constantin Brâncuşi la Tg-Jiu

stră- românească”, făcând parte din permanenţa multimilenară 
a specifi cului etnic.

Coloana fără Sfârşit a fost interpretată ca reprezentare a temei 
vieţii.

În acest sens chiar Brâncuşi a susţinut: „Coloana trebuie 
să răsară ca o tulpină din iarbă şi să se înalţe zveltă spre cerul 
vast”.

Mulţi cercetători au asemănat Coloana cu „arbori, având 
creşterea organică spre lumină”.

Petre Comarnescu a considerat Coloana ca „un pom al vieţii, o 
creştere a trăirii, o continuă înălţare a generaţiilor”.

Sculptorul Constantin Brâncuşi şi-a numit opera amplasată în 
Târgul de fân, „Coloana pomenirii fără sfârşit”, ca o reprezentare 
a temei morţii.

Arhitectul gorjean, Octav Doicescu, a răspuns întrebării lui 
Constantin Brâncuşi „Ce zici tu că-i asta?” într-un fel lămuritor 
asupra percepţiei operei: „Cred că-s nişte mătănii, care s-au 
înţepenit spre cer, pe verticală!”.

„Coloana fără Sfârşit”, în accepţiunea „pomenirii fără sfârşit”, 
a fost considerată de cercetători „un stâlp funerar pe care unii 
l-au subordonat ritualului bradului de înmormântare (adică tot un 
arbore)”.

Bradul, în zona natală a lui Constantin Brâncuşi, a fost prezent 
în momentele importante ale vieţii omului: bradul de nuntă 
(al vieţii), bradul de moarte (al trecerii), precum şi ca motiv al 
creaţiilor artizanale ori vestimentare.

Chiar Constantin Brâncuşi în destăinuirile către Tretie Paleolog 
afi rma: „De câte ori n-am auzit din gura femeilor <<Cântecul 
bradului>>, prin care legau lumea celor rămaşi de lumea celor 
plecaţi. Era bradul mortului nelumit (necăsătorit). Era şi bradul 
de nuntă, semn al bucuriei. Două drumuri de trecere. Şi pe trupul 
subţire al acestor brazi se crestau motivele şarpelui.”.

Bradul, în accepţiunea etnologică reprezenta spiritul bărbătesc, 
cu întâietate într-o convieţuire.

Tot Constantin Brâncuşi a lămurit crearea ideii infi nitului prin 
realizarea Coloanei, scară către cer a sufl etelor, fără un capitel 
(sfârşit).

Etnologul Ion Ghinoiu a considerat Coloana Infi nitului 
ca un stâlp funerar, idee întărită de amplasarea (după moartea 
sculptorului) în vecinătatea Mesei de pomenire, concepută tot de 
Brâncuşi.

În accepţiunea autorului cărţii „CULTURĂ ŢĂRĂNEASCĂ 
GORJEANĂ”, Calea Eroilor (Calea Sufl etelor Eroilor) din 

Târgu-Jiu este una a vieţii, fi indcă la gorjeni moartea este 
momentul trecerii omului dintr-o lume într-alta („fi ecare om 
trăieşte o viaţă şi cu a morţii două”).

Această cale a vieţii , mărginită de apă (Jiul), element esenţial 
al existenţei, începe cu Masa Tăcerii, o  Masă a Ursitorilor, care 
jalonează trăirea după naştere.

După ridicarea ursitorilor ea a devenit masa sfi ntei hrăni zilnice 
a ţăranului gorjean, dar şi masă de praznic, de nuntă ori de nuntă – 
moarte a tinerilor jertfi ţi.

Este o masă a timpului, cele douăsprezece scaune reprezentând 
şi semnele zodiacale, cuprinzătoare prin diversitate pentru toate 
naşterile anuale.

Este masa la care au fost ursiţi şi cei care au căzut eroic la 14 
octombrie 1916, în luptele de la Jiu.

Poarta Sărutului este poarta trecerii prin cel al doilea moment 
esenţial al vieţii, care este nunta.

Lada de zestre a miresei, dansul şi sărutul contopit, marchează 
împreunarea prin nuntă („Contur de linii şi puncte/ Au prins 
prin daltă, glasul lor / În zestrea fetei de la munte / Şi un sărut 
contopitor”).

Poarta este la gorjeni locul de întâmpinare a „oastei tânărului 
împărat”, venită cu târnăcop de argint „să scoată fl oarea” şi  să o 
sădească în grădina lui.

Pe poarta mare a casei ieşea mireasa înainte de cununie 
(trecerea de la stadiul de fată la cel de măritată) şi tot pe ea pleca 
omul în lume.

Coloana Infi nitului este şi în interpretarea noastră, inspirată de 
stâlpii caselor gorjeneşti, dar şi de bradul – pereche (soţie) pentru 
cel necăsătorit, element de bază în realizarea nunţii mortului, în 
împlinirea ciclică a vieţii, inclusiv pentru tinerii eroi gorjeni ai 
Primului Război Mondial.

Curăţat de crengi până spre vârf, bradul mortuar ori plopul 
în satele gorjene de câmpie, era denumit suliţă, cu semnifi caţia 
zborului infi nit spre cerul care ne este mereu ţintă de ascensiune.

Masa a doua, numită şi Masa Festivă a fost amplasată o 
perioadă după moartea sculptorului (şi fără a se urma o intenţie a 
sa) în extremitatea estică a Parcului Coloanei.

Conform lui Petre Comarescu, Masa Festivă (pe care mulţi 
o uită) cu încă una asemănătoare şi cu Masa Tăcerii, urmau să 
formeze un triptic al meselor de pe malul Jiului.

Ea este o masă de dimensiuni mai mici decât Masa Tăcerii, iar 
amplasarea ei aproape de stâlpul – Coloană ne face să o asimilăm 
mesei mortului, care era o masă rotundă şi se aşeza în tradiţia 
gorjeană lângă masa de pomană, unde se ospătau viii.

Această masă marchează la gorjeni comuniunea celui mort cu 
aceia în viaţă, iar separarea ei de masa mare semnifi că rolul de 
masă de despărţire.

Am considerat de interes să adaug conţinutului cărţii un articol 
– studiu despre interpretările etnologice ale operelor lui Brâncuşi 
de la Târgu-Jiu.

Cunoaşterea lor sperăm să-i apropie mai mult pe oameni de 
aceste capodopere universale cu care Constantin Brâncuşi ne-a 
făcut cunoscuţi în lume.

  Al. Doru ŞERBAN

Soţii Istrati cu 
Carola Giedion - Welcker

NATALIA DUMITRESCO...
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Sergiu Al-George (13 
septembrie 1922, Tg.-Mureş - 10 
noiembrie 1981, Bucureşti) este 
unul dintre rarii indologi români, 
pasionaţi de spiritualitatea 
orientală (cu preocupări de 
indianistică, sanskrită, tibetană, 
fi losofi e, lingvistică, valorifi cate 
în publicaţii de la Paris şi 
Berlin). Arestat la 18 decembrie 
1958  (implicat în „lotul Noica”), 
medicul (autor al primului tratat 
de foniatrie, ca angajat al Operei 

Române, din 1953) şi indianistul îsi petrece cinci ani şi 
şase luni în închisoare, din care trei ani în lagărele de 
muncă forţată din Balta Brăilei (1960-1963). În perioada 
1971-1973 este lector extern la Facultatea de Limbi 
Orientale din Bucuresti - Sectia Indologie, unde ţine un 
curs de fi losofi e şi civilizaţie indiană. Dintre lucrările 
sale, amintim reuşitele traduceri Istoria Indiei şi Bushido 
(în colaborare cu Nicolae Steinhardt), dar şi  cartea cea 
mai dragă Bhagavadgita, dedicată tatălui său. În ultimii 
doi ani de viaţă Sergiu Al-George scrie admirabila carte 
Arhaic si universal. In 1981 participa la cel mai important 
eveniment stiintifi c al vietii sale: Congresul mondial 
de indianistica de la Varanasi şi susţine o dizertaţie la 
Universitatea din Delhi, avand ca temă cele două mari 
pasiuni ştiintifi ce ale vieţii sale: despre Metaforă şi 
despre Panini. La patru zile de la întoarcerea din India 
(10 noiembrie 1981), se stinge din viaţă, fi ind îngropat 
la cimitirul Bellu. Viaţa i-a fost, asa cum sublinia soţia 
sa, Dorina Bucur,  „o victorie asupra Timpului, Istoriei 
si Destinului”.

*
Printre spiritele eminente ale culturii româneşti asupra 

cărora fi losofi a indică „a exercitat o atracţie evidentă” – 
scria Lucian Blaga, - se numără şi Constantin Brâncuşi.

Nicăieri în Europa – observa fi losoful – gândirea 
indică n-a avut o înrâurire de aceeaşi calitate ca tocmai în 
România, ţinând seama de nivelul, de dimensiunile şi de 
proporţiile interioare ale culturii româneşti.1

Redescoperită de romantici în structura simbolico-
fi losofi că a dimensiunii sale culturale (Eminescu), 
India va constitui, în interbelic, subiectul unor meditaţii 
profunde asupra culturii, atât la nivel eseistic cât şi artistic 
(M. Eliade), „regăsindu-se în opera lui Lucian Blaga, mai 
exact în modul în care a conceput dialectica paradoxală 
dintre revelare şi ocultare, dialectică de esenţă simbolică 
ce informează şi lirica sa.”

Această „dialectică paradoxală a structurilor 
antinomice” va domina şi fi losofi a gândirii simbolice la 
Mircea Eliade, dar şi creaţia sa fantastică.

„În acelaşi an 1937 – scrie Sergiu Al. George – în care 
M. Eliade căuta să facă înţeleasă importanţa Indiei pentru 
valorifi carea gândirii simbolice din folclorul nostru, în 
acelaşi an, deci, Brâncuşi a plecat în India la Indore, 
unde formele sale plastice inspirate din acelaşi folclor 
românesc, urmau să intre în alcătuirea unui monument 
funerar ce era totodată într-o deplină concordanţă cu 
tradiţia sacră a arhitecturii indiene.”

„Abordarea operei lui Brâncuşi din perspectiva culturii 
indiene – scrie Sergiu Al. George în Comentarii indiene 
la Brâncuşi2 – constituie un exerciţiu de a o regândi atât 
prin marile simboluri ale fi losofi ei indiene cât şi prin 
ontologia formei şi a esenţei, aşa cum o teoretizez, dar 
mai ales cum o explorează în mod concret esteticienii 
indieni, protagonişti totodată ai experienţei abisale. Ne 
reîntoarcem astfel la o lume nu numai de dincolo de 
secole, ci de milenii…”

Încercarea aceasta „de a gândi noul cu ajutorul 
vechiului” are raţiuni adânci şi complexe, căci India 
şi Orientul au fost adeseori prezente, cu prestigiul 
milenarităţii lor, în marile reînnoiri culturale ale 
continentului european. Exprimând o imperioasă nevoie 
de autenticitate şi de regăsire a primordialului, arta lui 
Brâncuşi concepe noul „ca o regăsire a unui limbaj nu 
atât original cât originar.”

Marii monografi şti au intuit asemănarea cu arta 
indiană. Bunăoară, Carola Giedion-Welcker reproducea 
imagini din arta buddhistă, iar Sidney Geist se raporta la 
aceeaşi tradiţie artistică atunci când afi rma că portretul 

1  Mahatma Gandhi așa cum l-am cunoscut, în „Saeculum”, I, 

3, 1943.

2  Arhaic și universal, Ed. Herald, f.a., pp. 17-108.

SERGIU AL-GEORGE:

«Comentarii indiene la Brâncuşi»
Domnişoarei Pogany se datorează frecventării de către 
sculptor a celebrului Muzeu de artă orientală Guimet, în 
anii hotărâtori ai începutului de dinainte de 1907, ceea ce 
ar putea explica, zice eseistul, şi plăsmuirea primei opere 
cu caracter simbolic, Sărutul.

O referinţă directă la aceeaşi lume buddhistă ar 
exprima-o Spiritul lui Buddha sau Regele Regilor 
(dubla onomastică mărturisind o familiarizare cu 
mitologia buddhistă, sugerând şi titlul mitic de suveran 
al Universului). Structura etajată a sculpturii terminată 
cu coroana lotiformă ar sugera „în mod net un acces 
la teoriile indiene privind autonomia subtilă a insului, 
concepută tot etajat, ca o înseriere a elementelor cosmice 
într-o ierarhie a transcendenţei ce culminează cu «lotusul 
celor o mie de petale»”.

Totuşi, în ceea ce priveşte arta brâncuşiană, nu ar fi  
vorba doar de simple infl uenţe, ci de acele confl uenţe de 
spirit care solicită totalitatea ansamblului, în cazul unui 
repertoriu de forme simbolice: „Unanim cunoscutele 
contingenţe concrete ale lui Brâncuşi cu lumea indiană, 
cum au fost pasiunea pentru biografi a lui Milarepa şi 
proiectul Templului din Indore, sunt raportabile mai 
degrabă la perspectiva confl uenţelor 
decât la cea a infl uenţelor.”

Prea mult accentuată de unii 
cercetători, întâlnirea cu Milarepa 
„nu putea să decidă în destinul 
operelor sale, deoarece se produsese 
după plăsmuirea principalelor sale 
teme” (aşa cum afi rmă, de fapt, 
şi Athena Tacha Spear, pentru a 
spulbera acele comentarii ambigue 
ce nu excludeau sugestii sursiere).

Consonanţa cu lumea indiană 
poate fi  ilustrată şi de hotărârea de a 
construi acel Templu al meditaţiei şi 
eliberării la Indore, în care Pasărea, 
Oul şi Coloana, imagini obsesive 
ale universului spiritual brâncuşian, 
trebuiau să alcătuiască un ansamblu 
memorial, „într-o surprinzătoare 
concordanţă cu tradiţia arhitectonică 
ce domină nu numai templele dar 
şi mormintele sacre panindiene.” 
Atât de mult l-ar fi  marcat pe artist 
eşuarea acestui proiect, independent 
de voinţa lui, încât aceasta ar explica 
„misterul sterilităţii din ultimii douăzeci de ani”, ba chiar 
„singurele vorbe desluşite” din monologul confuz al 
agoniei…

Mărturisind că, ajungând în India, se simţea ca acasă, 
regăsind aici înţelepciunea milenară a neamului său, şi că 
tot aici ar fi  găsit la paix et la joie, Brâncuşi nu făcea decât 
să exprime acea „consonanţă intelectuală”, în perspectiva 
primordialităţii spirituale, pe care şi Mircea Eliade o 
percepuse la Calcutta. Născut într-o tradiţie „cu puternice 
ataşe în experienţa simbolică a lumii arhaice”, Brâncuşi 
a regăsit, prin arta sa, sensul primordial al lucrurilor, 
spiritul şi litera acestui fond arhaic.

Această comunicare, dincolo de milenii, cu India 
ar privi nu numai două spaţii culturale, ci şi realitatea 
profundă a operei:

„Arta sa presupune nu numai o coborâre spre originile 
comune şi spre resorturile simbolice primordiale, dar 
totodată şi o ridicare spre ceea ce se afl ă implicat în 
acestea, ca ontologie şi fi lozofi e a formei estetice.”

Prezente din preistorie pe întreaga Eurasie, simboluri 
ca Oul, Pasărea, Cuplul, Stâlpul şi chiar Ţestoasa (teme 
dominante în universul plastic brâncuşian) se regăsesc în 
textele vedice, ca participare a lor la câmpul simbolic al 
reprezentărilor cosmologice.

Transparenţa acestor mituri vedice („care a permis să 
se înţeleagă că imaginile actului cosmogonic exprimă în 
fapt marele paradox al trecerii de la unitatea absolutului 
infi nit la pluralitatea şi fi nitudinea lumii noastre”) 
sugerează redobândirea stării de unitate şi plenitudine 
a fi inţei precosmogonice. Chiar Coloana fără sfârşit, 
ca „scară la cer”, ar putea evoca „coloana care a separat 
cerul de pământ în momentul cosmogoniei”, adică un 
sens spiritual pierdut în cultura noastră, dar prezent în 
textele vedice (separarea Cerului de Pământ prin Stâlpul 
Lumii, în vremea Începutului).

Dominată de câmpul unor simboluri cosmogonice, 
arta lui Brâncuşi caută acea naturalitate care constă în 

gândirea alegorică, simbol şi sacralitate. Raportarea 
formei plastice la simbol şi esenţă este, de fapt, o intuiţie 
fi losofi că a primordialităţii, artistul văzând în formele 
existenţei simboluri cosmogonice sau entităţi cosmice, 
esenţa artei brâncuşiene fi ind departe de aparenţa 
empirică.

Încă din 1924, Lucian Blaga a perceput în arta lui 
Brâncuşi acest „recul faţă de empiric”, raportabil la 
tradiţia culturală a vechiului Orient sau de Evul Mediu 
European. Este acea „tendinţă către absolut” căreia Blaga 
îi mai zice şi „stihială”, având drept valori dominante 
simbolicul, abstractul, stiulizatul, altfel zis, un fel de 
a vedea lucrurile sub specie absoluti, ca stil al culturii 
şi al artei atât de vizibil în tradiţia Indiei, în geografi a 
spirituală a acestui continent, în care, ca la Brâncuşi, 
„fi losofi a formei este solidară cu simbolismul cosmic”.

Scriind despre Formă şi simbol, Sergiu Al. George 
constată că întreaga operă a lui Brâncuşi exprimă o 
unitate de ansamblu, care se deduce nu numai din 
„seriile” sau „familiile” identifi cate (precum opera serială 
a „Păsărilor” sau a „Coloanelor”), ci din fi ecare operă 
în parte sau prin „amalgamarea” unor imagini-simbol. 

Astfel, Oul „contaminează” atât 
portretistica dar şi Păsările, apărând 
în diferite morfologii simbolice (în 
Coloana-soclu, la Peştele sau în cele 
două Ţestoase). Din sinteza Pasăre 
– Coloană se va realiza Cocoşul, aşa 
după cum din asocierea Coloanei cu 
Sărutul va rezulta Coloana Sărutului, 
precum şi Stâlpii Porţii Sărutului 
(aşa după cum, în structura religioasă 
indiană însăşi stūpa ar fi   „o sinteză 
între Coloană şi Ovoid”).

Această „lipsă de autonomie a 
formelor” ar grăi despre un repertoriu 
formal cu sens unitar pe care l-ar 
asigura „sinergia tuturor părţilor”. 
Chiar imaginea atelierului, pe care 
sculptorul ţinea să fi e înţeles ca un 
„templu”, ne oferă prilejul de a medita 
asupra unităţii de ansamblu, pe care 
Ezra Pound o înţelegea ca pe „o logică 
a metaforicului, a simbolicului” – 
adevărate „chei în lumea formelor”. 
Unitatea formală presupune şi una 
pe plan simbolic, decodifi care ce ar 

cădea în sarcina hermeneuticii de larg orizont, care să 
dezvăluie intenţionalitatea operei în totalitatea ei.

„Oul, Coloana, Pasărea, Cuplul, Poarta sunt 
principalele imagini ale repertoriului, cărora exegeza de 
până acum – scria Sergiu Al. George – nu le-a surprins 
afi nitatea şi nu le-a restituit coerenţa în ansamblul 
operei”. Între timp, acest „decalaj” a fost , dacă nu 
înlătural, cel puţin redus, prin apariţia unor exegeze la 
obiect, privind opera serială cu analize de profunzime 
ale „morfologiei sculpturale” (a se vedea, bunăoară, 
lucrările lui Ion Pogorilovschi).

Dominante, în arta lui Brâncuşi, ar fi  două simboluri: 
Coloana şi Ovoidul, primul căpătând prioritate asupra 
celui de-al doilea. În India, Coloanei i s-a dezvoltat şi 
decriptat simbolismul fi gurativ într-o măsură mai mare, 
de aceea, în abordarea sa, Sergiu Al. George evocă acest 
simbol ca subordonând alte morfologii, în secvenţe 
speciale: Coloana mitică, Coloana rituală, Coloana, 
cuplul şi poarta, Coloana şi Ovoidul (Templul de la 
Indore).

Ca imagine mitică, reperabilă încă din preistorie, 
Coloana este o axis mundi de care artistul a luat 
cunoştinţă prin intermediul „Coloanei Cerului” din 
folclorul naţional.

Această reprezentare cosmologică universală 
de axis mundi are, în cultura indiană, un semantism 
mult mai complex, activ, dinamic, aşa cum o prezintă 
mitul separării Cerului-Tată de Pământul-Mamă prin 
intermediul Stâlpului cosmic (Rig-veda la Purāna).

Coloana rituală – având calitatea nesfârşirii care 
domină ontologia acestui simbol – invocă un praxis 
simbolic (înălţimea stâlpilor sacrifi ciali indieni, ca 
şi aceea a stâlpilor noştri din ritualurile de trecere, 
reproducând bunăoară talia insului). Astfel, ea este 
o „personanţă” (cum ar zice Blaga) a unei teme etno-
folclorice naţionale, temă arhaică universală care a 
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supravieţuit pe teritoriul nostru ca nicăieri în Europa. 
Brâncuşi este cel ce „a redus în conştiinţa noastră 
culturală” acest simbol ritualic arhaic, sacrifi cial, pierdut 
în masa neutră a tuturor credinţelor, eresurilor sau 
practicilor lumii noastre săteşti.

Brâncuşi a creat, însă, şi o Coloană a sacrului („parte 
din proiectul pentru Templul iubirii„) începând cu motivul 
funciar al Sărutului columnar din 1910 (this columnar 
Kiss, cum o califi ca Sidney Geist), motivul Coloanei 
născându-se odată cu cel al cuplului, fi ind solidar cu 
acesta. Între Sărutul lui Brâncuşi, stela funerară din 
Montparnasse, şi statuetele lamaiste, „elementul major 
comun este fuziunea completă a trupurilor, realizată, 
desigur, cu alte mijloace plastice”. Motivul lamaist al 
cuplului îmbrăţişat (yab – yum) reprezintă expresia 
cea mai concretă a unităţii în dualitate, trimiţând la 
ritualul mitic al îmbrăţişării strânse dintre Cerul-Tată 
şi Pământul-Mamă (cuplul primordial din cosmogonia 
vedică, upanişadică, exprimat prin motivul androginului 
– cuplul-monadă / maithuna). Această împreunare a 
cuplului din iconografi a indiană „este însuşi arhetipul pe 
care-l redescoperă Brâncuşi când, adâncind prin stilizare 
şi abstracţiune tema Sărutului, o reduce în cele din urmă 
la contopirea ochilor în Coloană, deci în emblemele 
aceleiaşi lumini transcendente şi a aceleiaşi realităţi 
absolute.”

Această „magie” de câmp simbolic îl va ţine captiv 
toată viaţa, iar „poarta de intrare în acest câmp pare să 
fi e, aşa cum sugerează faptele, contactul cu arta indiană, 
la muzeul Guimet„.

Această logică a câmpului simbolic a permis „sinteza 
dintre cuplu şi coloană”, precum şi integrarea ulterioară 
a acesteia în sinteza şi mai cuprinzătoare dintre coloană – 
cuplu şi poartă, drumul parcurs de la Sărutul şi Coloana 
Sărutului până la Poarta Sărutului (prilej pentru eseist de 
a face referiri şi la „structura porţilor sacre indiene”, de 
la intrarea în temple, sau la porticurile de acces în incinta 
monumentelor sacre de tip stūpa).

„Sinteza simbolică coloană – cuplu – poartă din 
Poarta Sărutului nu numai că se regăseşte în arhitectura 
sdacră a Indiei, dar este chiar canonizată de tratatele 
de specialitate. Această sinteză de imagini pe care ne-o 
oferă Poarta Sărutului şi porţile sacre indiene reprezintă 
de fapt cea mai explicită transpunere, cea mai completă 
ilustrare plastică a unui simbolism, latent în fi ecare 
poartă, în fi ecare uşă domestică.”

Potrivit afi rmaţiei lui Porphyr „un prag este un lucru 
sacru”, tot astfel „există un simbolism general al porţii 
în sine”, fi e ea sacră sau domestică, simbolism instituit 
prin paradoxiile pe care le suscită această structură 
arhitectonică primordială „permanent prezentă în 
cotidianul nostru”.

Coloana şi ovoidul detaliază ideea Templului din 
Indore, opera neîmplinită a Maestrului, ştiindu-se, după 
mărturiile lui Ştefan Georgescu-Gorjan, că Brâncuşi 
optase pentru forma de ou, tema ovoidului dominând 
acum celelalte elemente arhitecturale componente. 
Din această perspectivă „apropierea dintre stūpa şi 
Templul de la Indore devine mai strânsă: Axa cosmică 
ce străpunge spaţiul închis al ovoidului (…) devine în 
concepţia arhitecturală a lui Brâncuşi însăşi verticalitatea 
luminii…”

Acest ovoid, declarat în reprezentarea lui directă drept 
Început al lumii, „trebuia să-şi regăsească pe pământul 
Indiei plenitudinea semantică a arhetipului. Templul 
urma să spună ceva mai mult din misterul Începutului, 
temă care domină în fapt repertoriul Maestrului.”

Foarte productiv în morfologia imaginarului staturar, 
ovoidul sugerează Oul cosmic, „Germenele de aur” din 
Rig-Veda (adevărată cheie de boltă pentru simbolismul 
religios indian), manifestat sub forma Coloanei 
cosmice.

Imaginea Coloanei lui Brâncuşi este asociată, pe de 
o parte, cu imaginea Cuplului îmbrăţişat (ca în Coloana 
Sărutului), iar pe de altă parte, cu Ovoidul (care apare 
destul de revelator în proiectul Templului de la Indore), 
prezent şi în rotundum-ul secţionat (androginitate sferică) 
ce traduce fuzionarea Cuplului din Poarta Sărutului.

Cât priveşte cazul Ţestoasei (1941-43) şi Ţestoasei 
zburătoare (1943-44), simbolismul mitologiei tradiţionale 
revine, cronologic, în aceste enigmatice forme, ce încheie 
repertoriul formelor brâncuşiene. Este vorba de acea 
„graţie ascensională” întruchipată de această existenţă 
umilă, însă de ecouri existenţiale preistorice. Prezenţa 
acestui animal în majoritatea tradiţiilor grăieşte despre 

un simbolism mitic al unei divinităţi chtoniene.
Figurând în mitologia indiană încă din perioada 

vedică şi postvedică, ca divinitate cosmogonică, Ţestoasa 
se bucură de un statut special, privilegiat, situându-se 
imediat după Vacă. Ţestoasa ar întruchipa esenţa lumii 
născută din apele primordiale, sacrifi când – prin structura 
ei carapacică – cerul de deasupra, pământul de dedesubt 
şi spaţiul de la mijloc, precum în cosmologiile arhaice.

Forma ovoidală pe care Brâncuşi o dă ambelor 
Ţestoase ar sugera natura primordială a acestei fi inţe, 
relaţia ei cu simbolismul Oului cosmogonic, desfăcându-
se în cele două cochilii.

Prezentă în elementele ascensionale ale sacrifi ciului 
vedic sau asociată direct de motivul Stâlpului cosmic, 
Ţestoasa preia în mitologia hindusă atributele zeului 
Indra sau ale lui Vişnu, privind simbolismul stabilităţii, 
al fi xării Stâlpului cosmic sau pur şi simplu al Lumii 
aşezată mitic pe o carapace.

Forma, simbolul şi esenţa sunt componente sintactico-
semantice indisolubile ale statuarei brâncuşiene, 
reverberând o cosmogonie în desfăşurările ei latente, 
în care Ovoidul surclasează şi subordonează motivic 
întreaga morfologie, ceea ce îl făcuse pe Henri Moore 
să afi rme că „Brâncuşi s-a transformat în motivul unei 
singure forme, cea a oului.” Dar, adaugă Sergiu Al. 
George, simbolul trimite la imaginea mitică a Oului 
de aur, aurul fi ind simbol al luminii şi transcendenţei, 
efecte dobândite prin procedeul polisajului atribuit de 
artist doar formelor absolute („le poli c’est une nécessité 
que demandent les formes relativement absolues”). Dar 
forma absolută presupune unicitate nu multiplicitate, de 
aici ecoul cosmogonic al operelor brâncuşiene, statutul 
esenţialităţii lor şi al limbajului originar pe care-l 
încifrează. Foarte interesante sunt aici consideraţiile cu 
privire la tantrism şi la fenomenologia formei în cadrul 
doctrinei indiene a logosului.

Năzuinţa permanentă spre „forma absolută”: de 
cuprindere a tuturor formelor într-una singură, este 
un drum pe care Brâncuşi l-a străbătut cu luciditate, 
exprimându-se de atâtea ori privind intenţia de a releva 
spiritul din lucruri.

Fiecare esenţă, integrându-se unei spiritualităţi 
supreme denumită în textele vedice Suprema Conştiinţă, 
năzuieşte la revelarea absolutului, a Marii Lumini în 
actul intuiţiei pure, în care contradicţiile şi virtualităţile 
universaliilor dispar. Această simplitate a esenţei insufl ă 
„bucuria curată”” şi „pacea” sufl etului (fi nalităţi ale artei 
proclamate de Brâncuşi):

„Din întregul repertoriu brâncuşian, opera ce pare 
să comunice în cel mai mare grad «bucuria cosmică» 
rămâne, neîndoios, Coloana.” Insufl ând un sensus 
numinis operelor sale, Brâncuşi „era conştient de 
caracterul numinos al operei sale atunci când spunea: 
„Coloana mea (…) va fi  una dintre minunile lumii”. 
De aici posibila apropiere de simbolistica străveche a 
Stâlpului cosmic, din Vedele indiene, în care acesta era 
descris ca „o minune în mijlocul lumii”…

Comentarii indiene la Brâncuşi este cel mai temeinic 
studiu care priveşte confl uenţa creaţiei brâncuşiene cu 
cultura şi spiritualitatea vechii Indii.

Cunoscător adânc al tradiţiilor folclorice româneşti 

şi, deopotrivă, al formelor culturale pe care le-a dezvoltat 
de-a lungul câtorva mii de ani spiritul indian, Sergiu Al. 
George s-a plasat de la bun început în punctul de maximă 
exigenţă, reevaluând – pe temeiul unor convergenţe de 
reală deschidere – fondul originar al artei lui Brâncuşi, 
temeinica aşezare a modernităţii sale într-o viziune 
fi losofi că asupra lumii şi existenţei.

Este impresionant de-a dreptul efortul de a pătrunde 
în gândirea creatoare a unei culturi, citindu-i ramifi caţiile 
complicate de mii de ani ale mythosului arhaic, polisemia 
bogatului semantism al eresurilor fondatoare, în general 
acea geografi e spirituală care dă măsura diferenţierii 
şi specifi cităţii sale continentale în aria mai largă a 
Orientului.
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Refl ecţiiRefl ecţii  
  
 • Călătoria, dacă nu este bântuită de neprevăzut, 

se uită repede. 

• A călători – a-ţi risipi îmbătrânirea. 

• Școala te dezvaţă de impulsul primordial, dar nu 

ţi-l anulează. 

• Când te uimești cât ești de deștept, te umilești. 

• O mare prietenie, este posesivă; nu există măsură 

în dăruirea prieteniei. 

• Cârciuma este un cimitir de vise. 

• Mitocanul își calcă în picioare inclusiv umbra. 

• Parvenirea este o răutate cu papion. 

• Și necredinciosul are un altar al lui. 

• Timpul pierdut să-l căutăm în absolut.

  George DRĂGHESCU

Paul Caravia
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Cu o pilduitoare 
perseverenţă şi 
o modestie de 
rară calitate, d-na 
Mariana Şenilă-
Vasiliu (n. 11 iunie 
1944, Câmpeni-
Alba) s-a afi rmat, 
începând din 1980 
încoace, ca un aplicat 
critic de artă şi talentat 
eseist în domeniul 
brâncuşiologiei în 
revistele „Ateneu” 
- Bacău şi „Argeş” 
– Piteşti (cu rubrici 
p e r m a n e n t e ) , 
„Vatra” - Tg.-Mureş, 
„Astra” - Braşov, 
„Săgetătorul” şi 
„Argeşul” - Piteşti…

Mai întâi, M. Ş. 
Vasiliu – ca membră 

a U.A.P. din 1969 – a desfăşurat o bogată activitate artistică, 
în domeniul artelor decorative, optând pentru pictură. A 
expus în ţară, în cadrul unor saloane şi expoziţii naţionale 
de arte  decorative (tapiserie), operele sale regăsindu-se 
la Muzeul de Artă Brukenthal din Sibiu, dar şi la instituţii 
similare din Oradea, Cluj-Napoca, Piteşti, Galaţi, Curtea 
de Argeş, Câmpulung-Muscel… A participat la expoziţii 
internaţionale şi româneşti de arte decorative din Italia, 
Brazilia, Argentina, Venezuela, Mexic, Chile, Cuba, Spania, 
ex-URSS (Moscova, Vilnius), Germania, Siria, Iordania, 
Cehoslovacia, în perioada 1969-1979.

Opţiunea pentru pictură a apropiat-o şi mai mult pe 
artistă de universul operei lui Brâncuşi, dedicându-se, astfel, 
unor însemnări, refl ecţii, interpretări şi articole de atitudine 
privind viaţa şi opera Titanului din Hobiţa Gorjului. Pe la 
începutul anului 1990, „ca om de artă şi condeier”, autoarea 
s-a arătat interesată să afl e „ce era adevărat în acele zvonuri 
care circulaseră cu privire la intenţia lui Brâncuşi de a face 
donaţie statului român sculpturile ce aveau să rămână în 
atelierul său după moarte” şi, desigur, circumstanţele privind 
„motivul refuzului moştenirii de către regimul comunist 
al anilor ‘50”. Pe scurt zis, relevarea unei monstruozităţi 
ideologice: „cine era vinovat de dezmoştenirea ţării de una 
dintre cele mai mari valori artistice universale – Brâncuşi” 
– „ce era doar zvon şi ce era adevăr în toată povestea asta 
colportată, mai pe şoptite, mai în gura mare, de mai bine de 
treizeci de ani.” („Argeş”, nr. 6/300, 2007, p. 26).

În ideea de a verifi ca dacă o asemenea „anchetă” era 
oportună, autoarea s-a consultat cu criticul Radu Ionescu, 
dar şi cu reputatul brâncuşiolog Barbu Brezianu, care 
a aderat „imediat şi din tot sufl etul” la…conspiraţie. În 
prealabil, d-na Şenilă-Vasiliu contactase pe ex-ambasadorul 
nostru la Paris, George Macovescu, care a binevoit să-i 
dezvăluie câte ceva „cu infi nită prudenţă diplomatică”… 
Astfel, afl ăm că, pe când artistul era încă cetăţean român, 
cu doar un an şi jumătate înaintea morţii sale, „Brâncuşi 
s-a adresat ambasadei noastre de la Paris cu oferta de a 
lăsa moştenire statului român tot ce s-ar fi  afl at în atelier în 
momentul morţii sale.” Fără a exista un testament în acest 
sens (discuţia fi ind doar „de principiu”), şeful ambasadei 
parisiene, Alexandru Lăzărescu, raportează Ministerului 
de Externe din Centrală despre „oferta lui Brâncuşi”. Dar 
răspunsul întârzie şi Brâncuşi, văzându-se în situaţia-limită 
de a-şi salva sculpturile de la risipire, a cerut cetăţenia 
franceză! 

Pentru a obţine informaţii cât mai detaliate, jurnalista 
de investigaţie deschide în revista „Ateneu” (deţinând 
aici rubrica Brâncuşiana din martie 1989), începând din 
februarie 1990, serialul-anchetă Ce s-a întâmplat cu 
moştenirea Brâncuşi?

Procedând într-un mod tactic, d-na Vasiliu îl contactează, 
prin redacţia „Ateneului”, pe Mircea Deac, despre care afl ase 
de la Radu Ionescu că ar fi  fost implicat, ca funcţionar al 
Comitetului pentru Cultură şi Artă, în „povestea cu refuzul 
moştenirii Brâncuşi”. Criticul va răspunde solicitării, 
printr-un articol mai general, menţionând „aportul” său la 
promovarea operei brâncuşiene în ţară (era, de fapt, autorul 
primei „retrospective Brâncuşi”, vernisată la 12 aprilie 1956, 
la Muzeul de Arta din Bucureşti, iar în 1966, primul autor au 
unei monografi i tipărite în România după moartea artistului). 
Cu acest articol, publicat în mai 1990, se deschide, în revista 
„Ateneu”, şirul mărturiilor din ancheta sus-menţionată.

Ulterioarele demersuri ale jurnalistei au fost făcute 
pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, care pasează 
„documentarea” cu pricina la Arhivele Statului din Bucureşti 
„care ar putea avea astfel de materiale documentare” (adresa 
nr. 6/698 a Direcţiei Politice de Sinteză, din 16 iulie 1990).

În paralel cu aceste cercetări „de teren”, sunt publicate, 
în cadrul anchetei, şi alte mărturii, printre care răspunsul 
criticului Radu Ionescu, care „nominalizează” în chestiunea 
refuzului moştenirii brâncuşiene pe acad. George Oprescu, 
pe Leonte Răutu (şeful Secţiei de Cultură şi Propagandă al 
CC al PCR), pe Constanţa Crăciun (preşedinta Comitetului 
de Cultură şi Artă al RPR), Mircea Deac (funcţionar pe 

MARIANA ŞENILĂ-VASILIU:

„Ce s-a întâmplat cu moștenirea Brâncuși?”
probleme de artă în acelaşi comitet) şi Paraschiv Pojar 
(interviul cu Radu Ionescu apare în iunie 1990 în revista 
„Ateneu”).

I-a venit rândul, apoi, lui Barbu Brezianu, care 
consemnase lapidar în documentata sa lucrare Brâncuşi în 
România (19…), că la 12 aprilie 1956 sculptorul donează 
întregul conţinut al atelierului său Muzeului de Artă 
Modernă din Paris. Criticul contactează, la rândul său, pe 
George Macovescu, Paul Constantin, Haralamb Zincă, 
Eugen Jebeleanu, Marcu Micu, Paul Dimo, Silviu Brucan, 
care confi rmă „refuzul” ofi cial al statului român, însă fără a 
aduce „probe concrete”.

Sperând să dea de urma răspunsului de refuz („referatul 
negativ”), d-na Vasiliu se adresează Ministerului Culturii 
(direct d-lui Andrei Pleşu), cu speranţa de a afl a „răspunsul-
cheie la această problemă”, care s-ar afl a undeva prin arhive. 
Dar, vai, constată că accesul la arhivele Ministerului Culturii 
este insurmontabil, anchetatoarea fi ind pasată la…Arhivele 
Statului, de unde afl ă că „doar actele administrative ajung la 
ei, restul rămânând în păstrare la Ministerul Culturii”.

„Comentariile sunt de prisos, scrie jurnalista. Este 
evident că toţi îşi pasau cartoful fi erbinte de la unul la altul 
şi mi-l azvârleau înapoi mie.” I se refuză, de asemenea, o 
scrisoare deschisă către ministrul Andrei Pleşu, pe motivul 
că, fi nanciar, publicaţia „era dependentă de Ministerul 
Culturii”… Textul scrisorii va fi  publicat în „Argeş”, nr. 
7/2007, p. 29.

O intervenţie directă la ministrul Andrei Pleşu se soldează 
cu un răspuns califi cat drept „mostră de neangajare şi refuz 
politicos”, dacă nu o…precizare „în dodii”, preopinenta 
fi ind trimisă înapoi la… Arhivele Statului. Considerată, cum 
se exprimase Silviu Brucan, o chestiune „delicată”, refuzul 
ofi cial al moştenirii lui Brâncuşi este menajat în continuare 
de autorităţi, pe considerentul că „este prematură resuscitarea 
ei (cel puţin în unele aspecte)”…

Aşadar, un „complot al tăcerii”, o „discreţie complice”, 
de care se lovise însuşi Dumitru Popescu „Dumnezeu”, 
potentatul comunist şi autor de discursuri ceauşiste, prin anii 
‘70:

„Asupra competenţei şi moralei celor care au condus 
destinele culturii româneşti în anii ‘50 şi ‘70 suntem pe 
deplin edifi caţi, iar reacţiile lor nu ne mai miră. Dar ne mirăm 
stupefi aţi: ce motiv îi determină pe actualii conducători ai 
Culturii să reacţioneze atât de circumspect şi de prudent? 
Ce-i determină să amâne afl area adevărului, când însăşi 
motivaţia schimbărilor din societatea românească a fost 
tocmai libertatea de a afl a adevărul?”

Tatonând şi alte conştiinţe ale vremii (pe bătrânul 
Andrei Paleolog, care-l nominalizase pe fostul ministru 
George Macovescu, dar şi pe fostul ataşat cultural Oancea 
şi, implicit, pe Mircea Deac), jurnalista se deplasează, în 
vara anului 1991, la Paris, într-un periplu artistic, dar şi 
cu intenţia de a-i contacta pe legatarii testamentari Natalia 
Dumitrescu şi Alexandru Istrati, pe Ionel Jianu şi pe nepotul 
lui Preda Paleolog (fi ul legitim al bătrânului V.G.Paleolog), 
Andrei Paleolog, care lucrase timp de zece ani în Ministerul 
Culturii. 

Dintre toţi, reuşeşte a sta de vorbă cu Ionel Jianu, autorul 
celebrei monografi i din 1963, de la care afl ă că Brâncuşi a 
făcut testamentul în prezenţa lui Jean Cassou, a executorului 
testamentar dr. Pascu Atanasiu, sculptorului Lardera şi, 
desigur, a soţilor Natalia Dumitrescu şi Al. Istrati, despre 
care afl ă că „au sustras arhiva”, pe baza căreia, după 30 de 
ani, ar fi  alcătuit volumul Brâncuşi… Cât despre o eventuală 
propunere ce i s-ar fi  făcut, afl ăm că Jebeleanu „a încercat 
să-l determine pe Brâncuşi să doneze atelierul statului român, 
însă Brâncuşi era ca ţăranul temător, nu avea încredere decât 
în persoanele pe care le cunoştea.” (să precizăm, însă, că 
vizita lui Jebeleanu va avea loc în toamna lui 1956).

Apreciată drept „un eşec îndulcitor”, întâlnirea  cu criticul 
Ionel Jianu i-a oferit totuşi publicarea ultimului interviu „cu 
criticul al cărui destin fusese legat de cel al sculptorului” 
(la doar câteva săptămâni, Ionel Jianu moare, iar în toamna 
lui 1991 îi vine rândul lui Al. Istrati, care va fi  înhumat sub 
aceeaşi criptă cu Brâncuşi!).

„Documentul pe care-l căutaţi există, l-am văzut cu ochii 
mei”, îi confi rmă Andrei Paleolog (foarte circumspect faţă 
de noua conducere a Culturii de la Bucureşti), care lucrase la 
Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă până la plecarea 
defi nitivă din ţară. Interlocutorul solicită „discreţie” privind 
provenienţa informaţiei „că documentul există”. Probabil 
„pentru a se evita controversele asupra moştenirii Brâncuşi”, 
cum scrie Mircea Deac (Atitudini deformate, în „Ateneu”, 
mai 1990).

Revenind de la Paris în ţară „dezamăgită” şi încercată de 
un sentiment de „lehamite”, jurnalista reia corespondenţa cu 
Barbu Brezianu, şi el dezamăgit de Andrei Pleşu („s-a băgat 
slugă la trandafi ri”, sic!). Afl ă, de asemenea, din presă, că 
prin 1956, Eugen Jebeleanu ar fi  întreprins un nou „demers” 
ofi cial pe lângă Brâncuşi, numai că acesta ar fi  refuzat să-l 
primească (l-ar fi  dorit pe Camil Ressu, cu care coresponda, 
dar „ei l-au trimis pe Jebeleanu”, mărturiseşte, într-un 
interviu din „Cotidianul”, sora Nataliei Dumitrescu).

Totuşi, artista Florica Jebeleanu, soţia poetului, i-a făcut 
portretul lui Brâncuşi, „bătrân şi bolnav, umfl at la faţă”, 
realizat «pe viu», ceea ce înseamnă că soţii Jebeleanu au fost 
primiţi în atelier, „dar lucrurile n-au decurs aşa cum speraseră  
«regizorii» întrevederii de la Bucureşti”. Nu pentru „măritatul 

atelierului” veniseră aceştia, ci pentru a drege „busuiocul”, 
ceea ce înseamnă „că se petrecuse „un act ulterior vexant”, 
pricinuit desigur de autorităţile comuniste…

„Avatarurile” anchetei – făcută nu pentru „etalarea eu-
lui”, ci pentru afl area adevărului” – continuă cu solicitarea 
adresată d-nei Doïna Lemny, conservator la Centrul „Georges 
Pompidou”, care se ocupă cu moştenirea lui Brâncuşi… I se 
răspunde neted că „Brâncuşi este cu adevărat artist francez 
de origine română, nimeni nu l-a obligat să devină francez” 
şi că „nu există nicio mărturie scrisă referitoare la această 
intenţie – de a da Atelierul României care l-a refuzat”.

Cum „nu putem face o teorie întreagă dintr-un singur 
zvon”, corespondenta se exprimă retoric: „ce sens ar fi  avut 
ca acest atelier să fi e transferat la Bucureşti? […] nu cred că 
atelierul ar fi  fost mai bine pus în valoare în România, unde 
nu ar fi  fost vizitat ca la Paris…”

Indignată că Doïna Lemny – oricâtă „bună credinţă” 
ar exprima - , n-ar înţelege totuşi „importanţa demersului 
meu”, ba mai mult, ar fi  trecut sub tăcere raptul parţial 
săvârşit de soţii Istrati din „arhiva Brâncuşi”, Mariana 
Şenilă-Vasiliu se vede acuzată de „patimă” încrâncenată 
de cercetătoarea parisiană situată „pe alte perspective”, 
convinsă că locul atelierului lui Brâncuşi nu putea fi  altul 
mai potrivit decât Parisul, în care artistul devenise el însuşi: 
„Cât despre intenţia de a fi  donat României Atelierul, logic 
el avea conştiinţa valorii sale universale şi ştia că moştenirea 
lui putea fi  mai bine pusă în valoare în capitala artelor decât 
la Bucureşti sau Craiova.” (Paris, 5 iunie 2001).

Profund mâhnită de acest răspuns (care, văzut de la 
Paris, este, evident, corect) şi dezamăgită de avatarurile 
anchetei „eşuate” din 1990-1993, Mariana Şenilă-Vasiliu  
revine cu o scrisoare deschisă în suplimentul literar 
„Săgetătorul” („Argeşul”, nr. 255/19.02.2002), din care 
reţinem „răspunsurile” punctuale la scrisoarea d-nei Lemny, 
reiterând incriminanta „conspiraţie” a tăcerii în jurul unui 
adevăr de netăgăduit, dar exprimat şi azi sibilinic, precum 
în adresa Ministerului Culturii: „Nu negăm importanţa 
problematicii care vă preocupă, însă în aprecierea noastră 
este prematură resuscitarea ei”!

Ceea ce se recunoaşte ofi cial şi deschis că „problematica 
există”, dar că este „inoportună” / „prematură” elucidarea 
ei…

Desigur, scrisoarea Doïnei Lemny fusese corectă din 
punctul de vedere al specialistului însărcinat punerea în 
valoare a moştenirii Brâncuşi la M.N.A.M. din Paris, dar 
tocmai această tranşantă precizare privind pe „artistul 
francez de origine română Constantin Brâncuşi” o incită pe 
d-na Vasiliu, adică refuzul de a vedea şi din „perspectivă 
românească” problematica (ceea ce ar fi  însemnat pentru 
aceea „d.p.d.v. sentimental”).

Iniţiată în 1990, cu entuziasm, având alături pe Barbu 
Brezianu şi Radu Ionescu, ancheta „a eşuat nu din cauza 
noastră, ci din cauza inerţiei generale şi a deteriorării 
interesului de la cele spirituale sau cele prea mult pragmatic 
lumeşti.” 

Abia peste 17 ani autoarea anchetei afl ă că arhiva 
Ministerului Culturii se afl ă nu la Arhivele Statului, ci în altă 
parte… Nu ar fi  vorba, desigur, de o „eşuare”, ci poate de o 
„amânare a anchetei în cauză, până ce „altcineva mai tânăr, 
mai plin de energie şi entuziasm” ar putea s-o elucideze: 
„Chestiunea adevărului în ceea ce priveşte moştenirea 
Brâncuşi rămâne în continuare o problemă deschisă…”

Întreaga anchetă a fost reconstituită şi publicată de 
autoare în zilele noastre în revista „Argeş”, sub genericul: 
Ce s-a întâmplat cu moştenirea Brâncuşi sau Avatarurile 
unei anchete eşuate, astfel: O întrebare tulburătoare, I 
(„Argeş”, an VI/XLII, nr. 6/300, iunie 2007, pp. 26-27); 
Un brâncuşolog în căutarea adevărului II, (an VII/XLII, 
nr. 7/3001, iulie 2007, pp. 28-29); Periplu parizian. În 
căutarea martorilor, III, (nr. 8/302, august 2007, pp. 26-27); 
O problemă rămasă deschisă, IV (nr. 9/3003, septembrie 
2007, pp. 24-25).

Intenţia mărturisită epistolar de Mariana Şenilă-Vasiliu 
este „pe termen scurt, şi publicarea unui volum intitulat  «Ce 
s-a întâmplat cu moştenirea Brâncuşi?», rezultatul anchetei 
întreprinse după 1990 în colaborare cu regretatul Barbu 
Brezianu şi Radu Ionescu, din păcate dispărut dintre noi şi 
el, acum doi ani.”

„Sper să găsesc în domnia-voastră un cititor aplicat 
care să fi e curios să afl e şi un alt mod decât cel obişnuit 
până acum”, ne scrie autoarea (la „26 septembrie 2008, ot 
Piteşti”).

Da, stimată Doamnă Vasiliu! Găsesc foarte interesantă, 
şi nu numai pentru brâncuşiologi, „abordarea” Dv. 
jurnalistică, năzuind că întreaga „tărăşenie” va fi  spulberată 
cândva de adevărul după care aţi alergat, sfârşind, oarecum, 
prin a vă obosi şi a vă produce „lehamite”. Deşi „în mare”, 
cum se zice, lucrurile se ştiu (chiar noi fi ind contemporani 
cu epoca incriminată şi năravurile ei devastator-ideologice), 
resuscitarea interesului faţă de acest moment extrem de 
important din biografi a lui Brâncuşi merită tot interesul 
specialiştilor şi al bunilor români.

Însuşi faptul de a redeschide „dosarul” acestui episod 
nefericit pentru cultura română este o dovadă grăitoare 
că „interesul” există  (de vreme ce „problematica” însăşi 
există!) şi, odată cu el, ne place să credem, se apropie de noi 
orizontul de aşteptare…

Z.C.
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- Stimată doamnă Sorana, sunteți fi ica  ilustrului 
inginer Ștefan Georgescu-Gorjan, autorul concepției 
tehnice a realizării Coloanei Infi nitului de la Târgu-
Jiu. Vă rugăm să evocați împrejurările în care s-au 
cunoscut Brâncuși și Georgescu-Gorjan. Care ar fi  
fost „liantul” acestei reciproce încrederi ce a dus la 
geniala realizare a capodoperei de la Târgu-Jiu?

- Elementele care au constituit “liantul”  dintre 
Constantin Brâncuși și Ștefan Georgescu-Gorjan sunt 
mai multe.

1. Apartenența amândorura la vrednicul neam al 
oltenilor.

Este bine cunoscută simpatia declarată a artistului 
față de cei născuți, ca și el,  în Oltenia. La rândul său, 
inginerul se mândrea că este triplu oltean, cu tatăl 
originar din Gorj, mama din Vâlcea, iar el însuși 
născut în Dolj, la Craiova.

2. Trainica prietenie de tinerețe dintre artist  și 
Ion Georgescu-Gorjan,  tatăl inginerului.

Ion Georgescu-Gorjan, tatăl lui Ștefan, a fost bun 
prieten și ocrotitor al lui Constantin Brâncuși, mai 
tânăr decât el cu 7 ani, pe care l-a găzduit în locuința 
sa din Craiova, atât înainte de intrarea la internatul 
Școlii de arte și meserii cât și în timpul efectuării ser-
viciului militar, după absolvirea Școlii de Belle Arte. 
În semn de recunoștință, Brâncuși i-a făcut în 1902 
un frumos bust din gips și, după plecarea din țară din 
1904, i-a trimis numeroase ilustrate din drumurile 
sale, semnate “Costache” și adresate “nașului”. L-a 
vizitat în timpul deplasărilor în patrie din 1914 și 
1922, cu prilejul popasurilor sale la Craiova, când i-a 
cunoscut și pe fi ii lui Ion, Fănică (n. 1905) și Georgică 
(n. 1909).  Afecțiunea față de tată se va extinde și 
asupra fi ilor.

3. Cultul față de Brâncuși în care a crescut 
Ștefan.

Ștefan a ascultat de mic povestirile tatălui său des-
pre năzdrăvanul Costache. A afl at cum, angajat la 
bodega Zamfi rescu de pe strada Madona Dudu, la trei 
case de magazinul unde Ion era prim-vânzător, 
Costache cioplise o vioară fermecată, uimindu-i pe 
toți. Împreună cu fratele său, Ștefan admirase frumo-
sul bust al tatălui cu falnice mustăți în furculiță, iar 
mezinul le încercase trăinicia, ciobindu-le ușor. 
Frumoasele illustrate cu timbre din țări străine l-au 
ajutat pe Ștefan să urmărească drumul glorios al ar-
tistului, al cărui exemplu dorea să-l urmeze. 
Adolescentul a obținut rezultate excepționale la Liceul 
Carol, absolvind ultimele două clase  într-un singur 
an, așa cum făcuse pe vremuri și Brâncuși. A intrat în 
competiție cu colegii crescuți cu guvernante, 
însușindu-și temeinic în școală germana și franceza 
și învățând singur engleza, spaniola și italiana.

4. Profesionalismul de excepție al inginerului, du-
blat de un vast orizont cultural.

Ștefan a urmat cursurile Școlii Politehnice din 

INTERVIU 

CU D-na SORANA GEORGESCU-GORJAN
București, secția electromecanică. A audiat în paralel 
doi ani la facultatea de litere cursuri de lingvistică, 
literatură și fi losofi e și a urmărit constant prelegerile 
de istoria artei ținute de Tzigara-Samurcaș. Va excela 
atât în profesia aleasă cât și în asimilarea elementelor 
culturii, mulțumită cunoașterii atâtor limbi 
europene. 

Angajat la absolvire de Societatea Petroșani, va 
efectua 6 luni de practică la Uzinele Siemens-
Schuckert din Viena, va face un stagiu în subteran în 
minele din Valea Jiului și apoi, ca inginer-șef la 
Atelierele Centrale Petroșani, va coordona sectoarele 
de proiectare, turnătorie și construcții metalice. Ca 
profesor la Școala de maeștri minieri și mecanici mi-
nieri și apoi ca autor de manuale s-a străduit să faci-
liteze accesul tinerilor la cunoștințele tehnice de bază. 
A inițiat și un aeroclub pentru fiii minerilor, în 
dorința de a le lărgi orizontul. 

Cu prilejul primei deplasări de serviciu în orașul-
lumină, Ștefan îl va vizita pe Brâncuși în atelierul din 
Impasse Ronsin nr 11. Le va scrie părinților la 26 
decembrie 1934:

“Am fost la Brâncuși cu care am stat mult de vorbă. 
E un adevărat artist, de geniu. “

Tânărul de 29 de ani care scrisese aceste cuvinte 
aprecia corect dimensiunea talentului sculptorului. O 
făcea în cunoștință de cauză, căci era un pasionat 
vizitator de muzee și expoziții și studiase asiduu cărți 
și albume de artă. 

La o nouă vizită, la 7 ianuarie 1935, de Sfântul Ion, 
convorbirile cu tânărul inginer l-au convins pe artist 
că acesta este demn de încrederea sa. Întâlnirile ulte-
rioare, din decembrie 1936 și mai 1937, de la Paris, 
ca și colaborarea din țară din august-noiembrie 1937 
pentru realizarea monumentalei Coloane fără sfârșit, 
au confi rmat această încredere.

- În eseurile sale despre sociologia și metafi zica 
regiunii natale, Petre Pandrea vorbește de o 
“metafi zică a Olteniei” care ar explica multe, inclu-
siv dimensiunea genială a unor personalități. E 
această părere o fabulație sau rezultatul unor pro-
funde meditații în spații socio-spirituale ample?

- Meditațiile lui Petre Pandrea despre sociologia 
și metafizica Olteniei reprezintă rezultatul unei 
cunoașteri aprofundate a regiunii sale natale și sunt 
deosebit de pertinente.

- S-a ținut Brâncuși de această “Pravilă a 
Olteniei”, pe care n-ar fi  uitat-o nici în modul de 
viață de la Paris?   În familia dvs se făceau simțite 
imperativele acestei Pravile? Cum?

 - În cugetările notate de sculptor în materialele 
din arhiva sa nu se regăsesc elementele consemnate 
de Pandrea în respectiva Pravilă. Acestea par mai 
degrabă rodul constatărilor sociologului în privința 
relațiilor de familie la olteni decât cugetări ale artis-
tului. De altfel, Brâncuși nu s-a căsătorit niciodată, 
nu și-a recunoscut fi ul, nu a avut nepoți…

În familia noastră nu s-a discutat despre acea 
Pravilă. Tata a fost însă un vrednic oltean, fi ind un fi u 
devotat, un soț și tată admirabil, un bunic minunat.

- Cine pe cine a ales în realizarea monumentului 
de la Târgu-Jiu – Brâncuși pe Gorjan, Gorjan pe 
Brâncuși, sau Arethia pe Gorjan prin Brâncuși? 
Detaliați-ne, pe baza documentelor ce le aveți, 
această colaborare în diferitele ei etape, până la 
momentul fi nal.

- La sugestia Miliței Petrașcu, în cursul anului 
1934, Arethia Tătărescu, l-a invitat pe Brâncuși să 
ridice la Târgu-Jiu un monument în amintirea eroilor 
gorjeni, căzuți în timpul primului război mondial. 
Sculptorul cioplise începând din 1918 mai multe co-
loane fără sfârșit din lemn și dorea să le monumen-
talizeze. Discuțiile cu tânărul inginer din iarna 1934-
1935 și soluția oferită de acesta pentru o coloană 
metalică de mari dimensiuni l-au determinat pe 
sculptor să-i propună lui Gorjan colaborarea în rea-
lizarea monumentului, ofertă acceptată cu entuziasm. 
La 11 februarie 1935, Brâncuși i-a transmis Arethiei 
prin Milița acceptul de principiu pentru proiect. 
Ulterior va obține acordul soților Tătărescu ca lucra-
rea să se realizeze cu sprijinul tehnic al inginerului, 
la Atelierele Centrale Petroșani. Societatea Petroșani 

a suportat costul realizării Coloanei și al montajului 
ei – 2.500.000 lei. Inginerul a colaborat cu artistul în 
stabilirea dimensiunilor operei, sculptorul a cioplit 
modelul unui modul, apoi a lăsat răspunderea tuturor 
operațiilor tehnice pe seama specialistului.  Coloana 
s-a realizat practic între 15 august și 15 noiembrie 
1937. Metalizarea se va efectua în vara anului 1938, 
sub directa supraveghere a artistului. Costul 
metalizării  și alte cheltuieli au fost suportate de Liga 
națională a femeilor gorjene – 340.000 lei.

- Cum se face că la inaugurarea din 27 octombrie 
1938 nici artistul și nici constructorul n-au fost de 
față? 

- Inginerul era plecat din țară în acel moment. 
Conform relatării doamnei Sanda Tătărescu 
Negropontes,modifi cările repetate ale datei inaugurării 
au produs o neînțelegere care ar explica absența ar-
tistului de la eveniment. 

- După plecarea artistului la Paris, s-au reluat 
relațiile epistolare? În ce punct credeți că dialogul 
Brâncuși-Gorjan a rămas suspendat?

- Izbucnirea celui de al doilea război mondial a 
izolat Franța. Inginerul i-a adresat lui Brâncuși o 
misivă în mai 1943, solicitându-i autorizația scrisă 
pentru turnarea în bronz a bustului lui Ion Georgescu-
Gorjan. Scrisoarea se afl ă în arhiva sculptorului dar 
nu a primit răspuns. Dialogul s-a întrerupt.

- Schimbarea regimului politic a constituit pen-
tru Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu o reală 
primejdie. Boicotate ideologic din punctul de ve-
dere al “realismului socialist”, operele nu au scăpat 
de brutale tentative de distrugere. Ați putea să ne 
detaliați ce sentimente trăia tatăl dumneavoastră în 
acea epocă a proletcultismului?

- În intervalul 1949-1953 tatăl meu a făcut 
cunoștință ca deținut cu universul concentraționar 
din Aiud, Poarta Albă și Mărgineni.  În prealabil i se 
desfi ințase mica editură tehnică în care-și valorifi case 
cărțile de popularizare a științei, iar actul de donație 
a micii sale tipografi i poartă chiar ștampila peniten-
ciarului…. Ca fost editor, nu a mai putut publica im-
portante lucrări de electrotehnică. Abia după 1964 a 
reușit să trimită la reviste materiale legate de colabo-
rarea sa cu Constantin Brâncuși și să ajute la 
restaurările Coloanei din 1965-66, 1975-76 și 1983. 
Ultimii ani de viață i-au fost umbriți de imposibilita-
tea publicării volumului de sinteză Am lucrat cu 
Brâncuși, depus încă din 1977 la editura Scrisul 
Românesc.

- În perioada dezghețului dogmatic, inginerul 
Georgescu-Gorjan s-a interesat de starea Coloanei, 
a calculat și a stabilit operațiuni de întreținere și 
remetalizare. Care era profunda convingere a 
constructorului față de trăinicia Coloanei ?

- Inginerul era convins că în 1937 se lucrase cu 
mare seriozitate, cu un înalt spirit de răspundere și 
cu profesionalismul care a caracterizat colectivul de 
meșteri excepționali și de muncitori cu înaltă califi -
care selectați, asigurându-se trăinicia monumentului. 
Studii ulterioare realizate de specialiști din  țară și 
străinătate vor confi rma acest lucru.

- Ca păstrătoare a Arhivei  Gorjan, detaliați-ne 
ce cuprinde aceasta, dacă ea poate fi  accesată de 
cercetători și de cei interesați.

- Cele mai prețioase piese din arhivă sunt catalogul 
Brummer 1926 cu dedicație și scrisorile din 1937 pri-
mite de tata de la Brâncuși, precum și schița Coloanei 
desenată de artist pe fotografi a amplasamentului. 
Aceste materiale au fost reproduse și comentate de 
tata și de mine în diferite publicații. 

Arhiva mai cuprinde și o fototecă cu imagini din 
1937 și din anii următori. “Filmul” ridicării Coloanei 
a devenit accesibil marelui public, atât prin publicații 
cât și prin expozițiile deschise la Muzeul de Artă din 
Philadelphia – 1995 –, Muzeul Național de Artă al 
României – 2000 – , Muzeul Kalinderu – 2001 – , 
Primăria Sectorului 2 – 2005 –, Muzeul Național 
Cotroceni – 2006 – , Centrul UNESCO din Paris – 
2007 –  . Fotografi ile se afl ă în expunere permanentă 
la Muzeul Național Tehnic  „Dimitrie Leonida”  și la 
Muzeul Universității „Politehnica”. Inginerul Gorjan 
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a donat în 1984 pentru Târgu-Jiu un set de fotografi i 
din 1937, care s-au deteriorat ulterior. Centrul  de 
Cultură și Artă “Constantin Brâncuși” a primit de la 
mine un set de xeroxuri ale imaginilor și un număr 
de publicații cu lucrări ale tatei și ale mele.

În arhivă se păstrează și bogata corespondență 
purtată cu cercetători ai creației brâncușiene. Din do-
sarele de corespondență, au fost publicate integral cele 
dintre Gorjan și Brâncuși, Gorjan și Geist. Au apărut 
și fragmente din corespondența cu Carola Giedion-
Welcker, soții Istrati, Florence Hetzler și Marielle 
Tabart. O valorificare a tuturor dosarelor este în 
perspectivă.

Pe Internet se poate accesa un site închinat 
Coloanei, realizat de fi ul meu, la adresa  http://en-
dlesscolumn.net.

- După dispariția tatălui, ați simțit, desigur, po-
vara numelui și v-ați angajat să duceți mai departe 
amintirea tatălui și a marelui Brâncuși. A fost ușor, 
a fost greu?

- Strădania de a păstra memoria Coloanei mi-a 
oferit prilejul de a menține vie legătura cu spiritul 
înaintașilor, trecând uneori prin momente tensionate 
dar trăind și mari bucurii. A fost difi cilă lupta pentru 
a împiedica distrugerea și clonarea Coloanei, pentru 
a contracara calomniile la adresa constructorului ei, 
dar a fost imensă satisfacția contemplării monumen-
tului repus în drepturi precum și ascultării părerii 
specialiștilor despre trăinicia operei.

- Ați devenit dumneavoastră înșivă o personali-
tate în brâncușiologia românească de azi, cu nume-
roase participări la simpozioane și sesiuni științifi ce, 
la vernisaje și jurizări, în țară și străinătate. Pe 
deasupra, ați editat mai multe cărți, restituind lu-
mii culturale lucrările pe care tatăl dumneavoastră 
nu a mai avut timpul necesar să le publice. Ați putea 
să ne împărtășiți idei și sentimente, păreri și convin-
geri care v-au încercat în toți acești ani, în care v-ați 
străduit să lăsați o imagine clară asupra familiei 

dumneavoastră și raporturilor  cu Brâncuși, căci ca 
deținătoare a arhivei Gorjan aveați nu numai drep-
tul ci și datoria morală de a interveni la anumite 
moment, pentru clarifi carea, pe bază de document, 
a unor chestiuni. Bunăoară, despre ideea unei 
Coloane de 60 de metri la Târgu-Jiu,  ce credeți? 
Venise Brâncuși cu ea și se văzuse excedat de 
posibilitățile tehnice de realizare, sau chestiunea 
rămâne “izvor de vorbe și de ipoteze”?

- Ideea unei coloane cu 29 elemente, de două ori 
mai înaltă decât cea reală, a fost combătută argumen-
tat de tatăl meu, atât în 1977 în presă cât și în manus-
crisul cărții sale Am lucrat cu Brâncuși. De altfel, în 
1938 arhitectul G.M. Cantacuzino a căzut în genunchi 
la vederea Coloanei fără sfârșit de la Târgu-Jiu, iar 
spre amurgul vieții Brâncuși însuși a socotit-o opera 
sa cea mai aproape de desăvârșire. 

După trecerea tatei la cele veșnice la 5 martie 1985, 
am socotit de datoria mea să fac ca lucrarea sa de 
sinteză să vadă lumina tiparului. Am reușit să văd 
publicată  prima parte a cărții în 1988 la Scrisul 
Românesc din Craiova – Amintiri despre Brâncuși – , 
iar partea a doua – Templul din Indor – a apărut în 
1996 la Editura Eminescu. Abia în 2004 la Editura 
Universalia am putut publica integral manuscrisul 
tatei Am lucrat cu Brâncuși, suplimentându-l cu 
corespondența dintre Sidney Geist și Gorjan, din anii 
1965-1979.

Materialele din arhivă și cele știute din discuțiile 
cu tatăl meu m-au determinat să iau poziție fermă în 
problemele dezasamblării și clonării Coloanei, prin 
scrisori deschise adresate autorităților și participarea 
la dezbateri pe această temă. Am redactat studiul is-
toric despre realizarea monumentului, text care a 
fundamentat restaurarea din 1999 și a fost inclus în 
2007 în volumul Fondului Mondial al Monumentelor. 
Am încercat să sintetizez informațiile aduse la zi 
obținute în decursul anilor, publicând numeroase 
eseuri și patru cărți proprii. În demersurile mele am 

fost susținută de convingerea că lupt pentru o cauză 
dreaptă și că sunt, într-un fel, purtătoarea de cuvânt 
a celor care au creat Coloana.

- În ultimii ani ați venit mereu la Târgu-Jiu, par-
ticipând la discutarea unor proiecte de amenajare 
și punere în valoare a parcurilor, Căii Eroilor etc. 
Cum apreciați opera de “restaurare, de amenajare 
și punere în valoare” a Trilogiei sculpturale de aici? 
E și loc de mai bine sau pentru un timp considerați 
lucrările încheiate și lucrurile așezate?

- Am asistat cu mare emoție în decembrie 1999 la 
repunerea modulelor  Coloanei pe miezul de oțel, 
după ce timp de patru ani fuseseră încarcerate în cuști 
metalice, iar stâlpul central fusese lăsat pradă intem-
periilor și ciorilor care-și făcuseră cuib în interiorul 
său. Bucuria de a vedea Coloana din nou în picioare 
nu poate fi  umbrită de problemele puse de metalizare, 
care se vor remedia în timp. Pentru amenajarea par-
curilor și a Căii Eroilor este necesară o documentare 
aprofundată a documentelor de arhivă de la Primărie, 
precum și consultarea atentă a imaginilor de epocă.

- Ce părere ați avea față de ideea, care se discută 
din ce în ce mai cu aplomb, înfi ințării la Târgu-Jiu 
a unui Institut Brâncuși?

- Cred că o astfel de instituție s-ar dovedi inutilă, 
dacă Centrul de Cultură și Artă „Constantin Brâncuși” 
s-ar ocupa cu adevărat de promovarea cunoașterii 
operei sculptorului, publicând  regulat revista 
“Brâncuși” și organizând manifestări care să-i atragă 
pe adevărații specialiști. 

- Vă mulțumim, doamnă Sorana, pentru 
bunăvoința de a ne răspunde la întrebări, 
solicitându-vă, în fi nal, un gând pentru cititorii re-
vistei “Portal-Măiastra”, răspândiți pe multe meri-
diane dar solidari cu geniul brâncușian și cu mo-
desta noastră contribuție în a menține, aici, torța 
aprinsă și legatariatul copleșitor al Trigemenei încă 
viu.  

- Mulțumesc revistei  “ Portal-Măiastra”  pentru 
prilejul oferit cu generozitate de a-mi putea împărtăși 
gândurile cititorilor săi de elită.

DACOROMÂNIA (format A2, 70 pag.), trimestrial 
de cultură ajuns la nr. 40, apare la Alba Iulia, fi ind 
editată de Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru unitatea 
şi integritatea României” (ISSN 1222-8553, www.
dacoromania.go.ro). Se bucură de o largă susţinere, 
inclusiv din partea Consiliului Judeţean şi Primăriei 
Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxe 
de Alba, S.C. Proiect Străjan srl ş.a. Are sponsori şi 
colaboratori pe ing. Stanciu Iulian (Canada), Vasile 
Copaci (USA), Ion Miloş (Suedia), Baruţu Arghezi 
(Elveţia) şi mulţi alţii. Din colegiul de redacţie 
fac parte: prof. dr. Gh. Anghel, acad. Constantin 
Marinescu, profesorii Georgeta Ciobotă, Ion 
Corneanu, Ilie Furduiu, Ion Mărgineanu, Ioan Pleşa, 
Ioan Popescu, ing. Valentin Paşca, ed. Ion Străjan. 
O menţiune pentru fotoreporterul revistei prof. Ilie 
Furduiu şi tehnoredactorii: ing. Daniela Meteş şi Al. 
Nagyi.

„Dacoromânia” nu scapă nici un eveniment, de la Marea Unire, Congresul 
Spiritualităţii Româneşti, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, la diferite 
aniversări, comemorări, evenimente cultural-artistice, publicând ample foto-
reportaje. Foarte interesante sunt materialele documentare despre istoria, cultura 
şi spiritualitatea Transilvaniei, din cele mai vechi timpuri până azi (o notă aparte 
rezidă în valorifi carea cercetărilor şi tradiţiilor daco-romane).

COLOANA INFINITULUI (A2, 64 pag., 
ISSN:1453-8695) este un trimestrial de cultură 
editat de Asociaţia Culturală „Constantin Brâncuşi” 
din Timişoara şi cu sprijinul Consiliului Judeţean şi 
Consiliului Local Timişoara. Fondată de regretatul 
Nicolae Stanciu, revista are actualmente în colegiu 
de redacţie pe Horia Ciocârlie (director), Monica M. 
Condam (redactor-şef), Aurel Matei Bancu (secretar 
general de redacţie), Mariana Strugă, Lavinia Miloş, 
Elena Mira Popescu Beleavcenco ş.a.

Afl ată în al XI-lea an de apariţie (fondată în 
1994), revista valorifi că cu precădere fenomenul 
cultural din regiunea Banatului, structurându-şi 
materia pe numere tematice de largă documentare 
şi notorietate. Asociaţia Culturală are activităţi 

Reviste de cultură
Primim cu regularitate, în anii din urmă, două reviste  provenind din Transilvania şi Banat – remarcabile prin ţinuta şi acurateţea ştiinţifi că, dar şi prin condiţia grafi că de 

excepţie în care se prezintă cititorilor (şi totodată viitoarelor cercetări bibliografi ce).
Ne face plăcere să parcurgem paginile dense, doldora de informaţii cultural-istorice, valorifi când îndeosebi tradiţiile şi potenţialul de valori din regiune, însă cu deschideri 

mai ample, de reverberaţie naţională (câtă vreme subiectele sunt ele însele de interes naţional).
lunare grupate sub genericul „Panteon bănăţean” sau „Ethos bănăţean”, de unde 
şi profi lul revistei dedicat ani de-a rândul unor personalităţi culturale şi istorice 
binecunoscute: Ioachim Miloiu, Dimitrie Ţichindeal, Damian Ureche, Bela Bartok, 
C. Diaconovici Loga, Coriolan Brediceanu, Traian Grozăvescu, Eftimie Murgu, Ion 
Vidu, Victor Vlad Delamarina, Cornel Grofşoru, Corneliu Babu, Nicolae Popescu, 
Paul Iorgovici, Ioan Slavici, Gh. Lupaşcu, Miron Cristea. Foarte interesante sunt 
numerele dedicate lui Constantin Brâncuşi, Ion Vidu, Traian Vuia sau „Ediţia 
specială dedicată Academicienilor Bănăţeni” (an XI, nr. 65, aprilie-iunie, 2008, 
„peste 50 de personalităţi distinse cu înaltul titlu”).

Să menţionăm că, din partea Asociaţiei Culturale „Constantin Brâncuşi” şi a 
revistei, au participat la Simpozioanele de la Tg.-Jiu câţiva reprezentanţi, între care 
amintim pe scriitorul Aurel Turcuş şi pe Aurel Matei Bancu.

PRIETENUL ALBANEZULUI / MIKU 
I SHQIPTARIT (A 2, an IX, ISSN: 1582-
8093) este un periodic editat de Asociaţia 
Liga Anbanezilor din România (www.
alar.ro), având ca director pe prof. Oana 
Manolescu (deputat în Parlamentul României 
al minorităţii albaneze, preşedinta Ligii), iar 
ca redactor-şef pe Marius Dobrescu. Din 
solidaritate gorjenească, remarcăm spiritul 
activ, dinamic, diplomatic chiar al dnei 
Manolescu, angajată în atâtea programe 
şi activităţi culturale şi parlamentare, 
pe plan naţional şi european. „Prietenul 
albanezului” militează pentru o cunoaştere 
cât mai bună a tradiţiilor istorice şi culturale 
albaneze, ale minorităţii albaneze, susţinând 
fenomenul de interculturalitate. Revista 
publică materiale privind activitatea Ligii, 
implicarea acesteia în societatea românească, 
demersurile legislative şi europarlamentare. 
De asemenea, întâlnim unele interesante 
însemnări de călătorie în ţară şi străinătate, 
îmbinând documentul istoric cu impresia turistică, evocari ale unor personalităţi 
culturale şi istorice din Albania, creaţii literare, recenziui, tradiţii şi obiceiuri, 
precum şi un susţinut curs de învăţare a limbii albaneze, materializat până acum 
în zeci de lecţii.

CICLOP

(Z.C.)
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1.Stimate domnule Mircea Deac, v-am 
cunoscut în 1996, cu prilejul lansării la Tg.-Jiu 
a ultimei dv. lucrări-album despre Brâncuşi 
românul, apărută la „Thausib”, în condiţii grafi ce 
ireproşabile. Vă rog să ne spuneţi de când datează 
interesul pentru Brâncuşi şi care a fost momentul 
hotărâtor? Care e contribuţia dv. în domeniul 
brâncuşiologiei?

-Traiectoria receptării lui Constantin Brâncuşi 
şi pasiunea generală pentru arta lui au urmat, crescând 
şi descrescând, dinamica romboidelor Coloanei 

infi nitului. Era fi resc, orice artist îşi găseşte o culme 
în creaţia sa şi locul meritat în rafturile istoriei. 
Când Brâncuşi a sosit la Paris, a abandonat tradiţia 
modelajului şi s-a integrat rapid în cercurile artistice 
care au schimbat gândirea în artă, alături de Picasso, 
Salvador Dali şi alţii. Operele sale au şocat prin 
originalitate, autenticitate, prin inovarea conceptelor 
asupra sculpturii şi, îndeosebi, prin aprofundarea 
surselor şi sensurilor creaţiei. Aceasta nu a însemnat că 
nu a întâmpinat şi o opoziţie acerbă. A trecut prin două 
procese grele la New York şi Londra, i-a fost scoasă o 
lucrare din expoziţia festivă la Paris, a suportat o presă 
defavorabilă cu privire la preţurile lucrărilor sale, iar 
la noi, în Bucureşti, a fost considerat formalist, artist 
decadent, astfel de sentinţe aspre fi ind lansate chiar de 
unii membri ai Academiei. Mai precis, în scris: în cartea 
despre istoria sculpturii româneşti a profesorului Gh. 
Oprescu. După ce am organizat în 1956 cu M.H.Maxy 
expoziţia de la Muzeul de artă, care nu a avut nici 
un succes, nici catalog, invitaţii ori afi şe, desigur nu 
întâmplător. La nivel ofi cial nu interesa popularizarea 
lui Brâncuşi. Acest fapt m-a determinat să scriu o carte 
despre viaţa şi opera sculptorului. Am colindat regiunea 
Jiului după documente şi mărturii, am scris unor muzee 
din străinătate şi am reuşit să predau manuscrisul şi 
reproducerile editurii Meridiane. Aici, editura neavând 
curaj să o publice imediat, o asemenea antrepriză fi ind 
contra opiniilor ofi ciale, a stat în sertare aproape doi 
ani, până în 1966 când începuseră pregătirile, în toată 
lumea, pentru comemorarea a 10 ani de la dispariţia 
sculptorului. 1967 a fost anul de culme al înţelegerii 
şi elogiilor operei lui Brâncuşi. S-a scris enorm. În 
lucrarea mea “Brâncuşi românul” din anul 1996 am 
publicat cea mai completă bibliografi e la acel moment. 
Este uimitor cât s-a putut scrie şi continuă a se publica 
tot feluri de studii şi comentarii. După Lenin şi Picasso, 
Brancuşi este al treilea om despre care s-a scris atât de 

Cu MIRCEA DEAC despre
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mult. 
2.Care a fost atitudinea Statului Român faţă 

de autorul Ansamblului sculptural de la Târgu-Jiu, 
unde s-a hotărât demolarea Coloanei. Detaliaţi-ne, 
vă rugăm, epoca şi împrejurările…

-Statul Român nu a fost şi nici nu este 
preocupat de valoarea lui Brâncuşi. A fost interesat 
doar de nivelul cotei şi, implicit, de valoarea sa 
materială. De aceea a vrut să-i moştenească operele 
şi, din astfel de interese, a acceptat să fi e considerat 
român şi, după moartea sa, să permită publicarea cărţii 
mele şi circulaţia liberă a numelui său. Peste câţiva 
ani, cu ocazia unei expoziţii organizate la Paris, am 
scris ca şi mulţi alţii, asupra valorii internaţionale a lui 
Brâncuşi. Într-un fel nu mă miră atitudinea statului! 
Ce înţelegeau funcţionarii ofi ciali despre semnifi caţia 
artistică atunci când vedeau reprezentarea unui Cocoş 
salutând soarele, a unei Broaşte ţestoase care încerca 
să zboare, a Negresei blonde sau a unui Tors de tânăr? 
Singura lucrare care şi-a păstrat valoarea internaţională 
şi importanţa naţională a fost Coloana de la Tg-Jiu. Pe 
plan internaţional, opera sa a cunoscut o vertiginoasă 
apreciere şi cotă. 

Este fi resc ca în jurul ansamblului de la 
Tg.Jiu, care interesează oamenii de pretutindeni, să se 
creeze legende. Aşa a apărut povestea cu demolarea 
Coloanei. Nu ştiu cât este de adevărată. Nu am găsit 
la primării sau în alte locuri documente sau mărturii. 
Dar un adevăr există. În timpul războiului Coloana, 
care era „îmbălsămată” pe suprafaţa sa cu o poleială 
strălucitoare realizată de o societate elveţiană, constituia 
un punct de reper pentru avioanele de bombardament.

Chiar şi după război ofi cialii au considerat-o un 
punct aerian posibil de orientare şi „în mod salvator”, 
au vopsit Coloana, probabil după ce încercaseră să o 
dea jos, trasă de un tractor. Această vopsea, pe care 
de mai multe ori comisia de artă monumentală a vrut 
să o înlocuiască emiţând propuneri cu diferite soluţii 
şi esenţe chimicale, a constituit, pentru Radu Varia, 
intenţia şi argumentele justifi cării că ar fi  necesar, 
Coloana fi ind considerată ruginită, să fi e înlocuită cu o 
copie… O hotărâre absurdă acceptată prea uşor. 

3.Care sunt persoanele care au cântat în 
struna ideologiei şi propagandei, făcându-i rău 
marelui sculptor şi aducând prejudicii incalculabile 
culturii române? A existat cu adevărat o solicitare 
adresată de artist statului român prin care acesta 
ar fi  dorit să doneze / să lase moştenire, tot ceea 
ce conţinea atelierul din Impasse Ronsin la data 
morţii (lucrări terminate şi neterminate, mobile, 
scule, arhiva documentară etc.)? 

4.În lucrarea „Fără rame, fără soclu” 
(2004), dv. precizaţi că, în funcţia pe care o aveaţi 
în ministerul Culturii, unde aţi rămas până în 1968 
– aţi organizat, la data de 12 aprilie 1956, prima 
retrospectivă Brâncuşi în România, la Muzeul 
de Artă din bucureşti. Ştiaţi că la aceeaşi dată, în 
atelierul său din Impasse Ronsin, Brâncuşi îşi dicta 
testamentul în prezenţa ofi cialităţilor de la Muzeul 
Naţional de Artă Modernă din Paris, datat „12 
aprilie 1956”? Ce ar însemna această coincidenţă 
prea izbitoare – nu cumva un răspuns defi nitiv, 
categoric al artistului adresat Statului român,

3-4. După ce i s-a recunoscut valoarea 
internaţională a urmat o acceptare tacită din 
partea P.C.R., care nu a admis invocarea numelui 
sculptorului Brâncuşi în nici un discurs ofi cial. Din 
cauza confuziilor cu privire la valoarea artei şi a 
respingerii artei abstracte pentru a ofi cializa realismul 
socialist, oamenii obişnuiţi, artizani, mici negustori 
au popularizat operele lui Brâncuşi imprimându-le, 
în mod exagerat şi vulgar, pe variate obiecte: cutii de 
chibrituri, conserve, felicitări, ştofe, ziare etc .etc. 

Înainte de a se stinge din viaţă, Brâncuşi nu a 
făcut nici o declaraţie că ar vrea să vină în România. 
Mai mult, când am făcut mini-expoziţia de la Muzeul 
de artă, în 1956, pictorul Camil Ressu i-a scris lui 
Brâncuşi, rugându-l să vină la expoziţie. Acesta 
fi ind grav bolnav nu a răspuns invitaţiei. Ştiu doar 
că guvernul a trimis pe poetul Eugen Jebeleanu la 
Paris, la Brâncuşi, rezultatul fi ind un desen făcut de 
Florica Cordescu, soţia poetului, înfăţişând portretul 
lui Brâncuşi. 

În perioada aceea au circulat tot feluri 
de zvonuri, solicitări către Brâncuşi, căutarea de 
moştenitori sau refuzul acestuia, nimic concret 
important pentru un cercetător.

5. Ce altceva aţi dori să transmiteţi 
cititorilor noştri? Ce mesaj aţi avea pentru iubitorii 
de Brâncuşi? 

-Cititorii, admiratorii de azi ai lui Brâncuşi, 
trebuie să înţeleagă că totul are un dinamism: timpul 
istoric, evenimentele artistice care se suprapun cu 
rapiditate unul altuia, schimbă aprecierile, după 
cum şi celebritatea sculptorului Brâncuşi pe plan 
internaţional şi-a schimbat poziţia în raport cu noile 
generaţii, el rămânând o fi gură a progresului artistic 
aşa cum sunt Michelangelo, Rodin sau Bourdelle, ori 
Paciurea la noi (un artist a cărui valoare încă nu a fost 
serios analizată). Ori singura operă care şi-a amplifi cat 
puterea de seducţie, continuând să se situeze în topul 
valorilor artistice contemporane şi care continuă să 
atragă admiratori de pretutindeni, menţinându-se pe 
culmea originalităţii şi a semnifi caţiilor umane şi 
chiar fi lozofi ce, este Coloana Infi nitului de la Tg-Jiu. 
(Interesul stârnit seamănă cu interesul fără frontiere 
pentru Portretul Monalisa de la Muzeul Louvre din 
Paris)…

6.Care este părerea dv. faţă de Ansamblul 
de la Târgu-Jiu? Credeţi că actualmente s-a ajuns 
chiar la formula ideală în acţiunea de amenajare, 
restaurare şi punere în valoare a operelor de aici? 

- Această faimă trebuie cu grijă menţinută. 
Cum? Fără stridenţe şi vorbe goale ci în mod ştiinţifi c. 
În primul rând, se impune după părerea mea, limitarea 
accesului dezordonat al publicului la Ansamblul 
sculptural printr-un sistem de îngrădire, poate un clopot 
de sticlă care să acopere Masa tăcerii şi Scaunele, o 
construcţie din sticlă în jurul Porţii sărutului pentru a 
opri năvala nunţilor şi petrecerilor sub această poartă 
unică în lume. Petrecerile transformă Poarta sărutului 
într-un spaţiu dominat de idoli păgâni şi, ceea ce 
este grav, deteriorează spaţiul artistic. Se impune 
interzicerea de asemenea a accesului la Coloana.
Infi nitului printr-o îngrădire spectaculoasă. De ce? 
Asemenea măsuri vor accentua unicitatea, grija 
noastră faţă de opere care nu au egal şi care nu pot fi  
evaluate la bursă, fi ind opere ale geniului uman. Se 
mai impun şi alte măsuri: grija conservării, un personal 
specializat în Întreţinere şi pază, cât şi publicaţii, cărţi 
poştale ilustrate etc. etc. 

7.Credeţi că posteritatea de care are parte 
Brâncuşi în ţară şi străinătate este la înălţimea 
omului care a fost şi în concordanţă cu valoarea 
mirabilă a operei?

-Opera lui Brâncuşi s-a despărţit de mult 
de viaţa sa. Creaţiile sale sunt rezultatul spiritului, 
gândirii, imaginaţiei, curajului şi simplităţii, care au 
caracterizat arta la începutul secolului XX. Viaţa sa se 
pierde în anii care trec, se transformă în crâmpeie de 
legendă, rămâne doar opera. 

8.Care ar fi  cei mai profunzi comentatori 
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ai statuarei brâncuşiene. Încercaţi o ierarhizare 
şi sugeraţi şi alte aspecte mai puţin clarifi cate din 
viaţa şi opera artistului.

-Este difi cil să facem o ierarhizare a celor ce 
au scris despre Brâncuşi. Unii s-au entuziasmat, alţii au 
vrut să se bazeze pe date concrete, alţii au redat opinii 
pur personale cât mai originale, şi aşa mai departe… 
Nici nu este necesar. Nu mă pot opri, însă, să nu citez 
pe primii care au scris despre Brâncuşi, pe bătrânul 
V.G. Paleolog, prieten cu Brâncuşi, şi deşi din această 
cauză a fost subiectiv rămâne primul, apoi pe Petru 
Comarnescu, care a înţeles mai clar ce a însemnat 
arta modernă. După ei vine apoi o listă lungă, cărora 
internetul le oferă posibilitatea informărilor. În 1960 
am început să scriu o carte, Imaginaţie şi simbol. 
Am scris peste 500 de pagini. Dar nu am reuşit să o 
public deoarece nu am găsit o defi niţie clară pentru 
termenul de „imaginaţie”. În această carte aveam însă 
un capitol: Brâncuşi şi sursele arhetipale, publicată 
separat la Editura Junimea” la Iaşi, în 1982. De ce 
amintesc această carte? Fiindcă o consider încă valabilă 
şi nedepăşită de un alt cercetător. Nu este un studiu 
voluminos, ceea ce mă face să gândesc la extinderea 
ideilor dezvoltate în ‘82. E unul din visurile mele şi vă 
asigur că mai am multe visuri gata să se transforme în 
concret… 

9.Ar fi  oportună înfi inţarea unui INSTITUT 
DE CERCETĂRI „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
la Târgu-Jiu? De ce?

-De mult am crezut că s-a hotărât crearea 
unui Institut Brâncuşi la Tg-Jiu Se pierd documente, 
fotografi i, chiar lucrări dispar din ţară. Un Institut 
veghează, cercetează, ierarhizează. Poate, până la 

ridicare unei clădiri moderne, fastuoase, cu săli 
de expoziţii, de conferinţe, cu bibliotecă video, 
poate şi un muzeu (de ce nu se aduce la Tg.-Jiu 
copia în ghips a Rugăciunii, care stă singuratică 
în depozitele muzeului din Bucureşti! Până când 
se ridică Institutul, cred că ar fi  foarte urgent să 
se înfi inţeze o cameră pentru arhiva Brâncuşi, 
care să înceapă să strângă tot ceea ce există 
despre Brâncuşi. Să dau un exemplu: În cei 50 
de ai de când scriu despre Brâncuşi s-au adunat 
documente, scrisori, cărţi, reviste, tăieturi din 
presă, fotografi i, manuscrise, pe care din birou 
le-am coborât în pivniţă. Am vrut să le ofer unui 
muzeu, unei instituţii. „Unde?!”... Şi ca mine sunt 
probabil mulţi idealişti binevoitori. Realizând 
acest Institut, sculptorul Brâncuşi va apărea altfel în 
ochii tuturor oamenilor din întreaga lume şi îndeosebi 
cercetătorilor. După ce vor vedea grandiosul Muzeu 
Brâncuşi de la Paris vor veni să vadă, la faţa locului, 
documentele despre originea sculptorului.

10.În fi nal, v-aş ruga să ne precizaţi dacă mai 
deţineţi material documentar privitor la Brâncuşi 
şi dacă mai intenţionaţi proiecte publicitare sau 
editoriale.

Daţi-ne, totuşi, şi o mărturisire de credinţă, 
ca să înţelegem mai bine gestul dv. editorial 
inaugural din 1966 (carte tipărită în peste 10.000 
de exemplare), precum şi ulterioarele abordări, în 
general – întreaga contribuţie în brâncuşiologia din 
ultima jumătate de secol. Ce credeţi, este pregătit 
Brânncuşi să bată adânc cu luminile operei sale în 
vremea ce va să vină, adică mai adânc în mileniul 
al treilea?  

-Pentru mine Tg-Jiu înseamnă Brâncuşi, 
complexul de monumente Brâncuşi, dar aş adăuga că 

Familia Deac

acest minunat oraş se bucură şi de un alt monument, 
măreţ prin originalitatea lui, prin forţa expresiei artistice 
şi prin sensul său patriotic, ca o mărturisire emoţională 
faţă de istoria zbuciumată a poporului nostru, - mă 
refer la sarcofagul sculptoriţei Miliţa Petraşcu, o glorie 
a sculpturii noastre monumentale. Fără să exagerez, 
este tot aşa de puternic artistic ca şi sarcofagul lui 
Alexandru Macedon, pe care l-am văzut la muzeul din 
Istanbul… Dacă la Tg-Jiu ar fi  şi bustul lui Brâncuşi 
realizat de Miliţa Petraşcu, ca şi alte sculpturi ce 
amintesc de imaginea marelui sculptor, atunci Tg-Jiu 
va deveni o metropolă a artei sculpturale…

 Flacăra pe care o emană arta lui Brâncuşi 
trebuie întreţinută cu atât mai puternic cu cât opera sa 
a intrat defi nitiv în istoria culturii umane. 

11.Vă mulţumesc, domnule Mircea Deac, 
pentru amabilitatea de a ne fi  împărtăşit gânduri, 
idei, sentimente, privitoare la Brâncuşi şi opera sa. 
Vă urăm multă sănătate şi doriri de bine întregii 
familii.

Ianuarie - februarie 2009, Bucureşti 
Interviu realizat de Z. Cârlugea

Dealul
surupat pe alocuri
scoate din aburii
depărtării

o faţă de zeu al Pământului
brăzdată de şuvoaiele
unui plâns ancestral –

un murmur amar al ţărânii
şlefuindu-se în clepsidra
văzduhului,
năpădită de ierburi –
duhuri retrase

COSTIŞELE ROŞII
în catedrala de orgi
zefi rale…
În dogoarea miazăziei
Costişele roşii

dezvelesc o faţă hirsută
de înţelept,
magic încadrat
de Coloanele suitoare
la cer
ale unui templu solar.

Urc pieptiş dealul
în adieri înmugurite

şi deodată
mi se desluşeşte afundul cărării…

În prelungile cute

de creier geologic
o întreagă Poveste
a lunii,
dar şi un hohot
stihial
încremenit
în şuvoaie de lavă…

Zenovie CÂRLUGEA
4 mai 2007, SEBEŞ
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Din impresionanta creaţie artistică a albaiulianului Ion Mărgineanu, ne-au reţinut 
atenţia în mod deosebit volumele apărute în ultimii ani: Se-aude frigul friguind 
(2007) şi Singurătatea se scumpeşte (Editura Semne, 2008, cu o Postfaţă de prof. 
dr. Victor Crăciun), în care resurecţia imaginarului e puternică şi încărcată de o 
expresivitate structurantă aparte.

Ion Mărgineanu este un poet robust în tradiţia liricii transilvane, 
dezvoltând o poezie a chtonicului nu atât ca abstractizare metaforică 
în sine cât ca referenţialitate autobiografi că, ceea ce asigură acestei 
lirici un spor de substanţialitate imagistică şi acel ineluctabil 
sentiment de împovărată amintire a meleagului natal. O „stratifi care 
de singurătăţi” în care „se mai îneacă încă sufl etul luminii”, cum 
frumos sună o dedicaţie…

Neoexpresionist în decantările reveriilor nostalgice, poetul revine 
în Lopadea Veche, satul din margine de Apuseni, încărcat nu atât de 
acel sentiment al înstrăinării cât descumpănit de „paragina” în care 
s-a afundat meleagul natal… Intrarea în satul obârşiei sale (procedeu 
secvenţional amintind de incipitul romanului „Ion” al lui Rebreanu) 
îi dezvăluie, încă de la contactul vizual cu prima casă, imagini ale 
dezolării şi paraginei: „Şi prima casă -/ pită şi sare, / pe obloane 
sparte, aer vânăt -  / Curte surdă, şură orbecăind - / linişte fără plajă 
pe bolovanul cărnos. / Încerci să dai bineţe, / urâtul din pivniţă mârâie …” (15). 
Alături „poarta fl onduită”, „nucul uscat” şi o „cioară gravidă (…) demult expirată”. 
De asemenea, în jur „plopul - / tăiat împrejur, eleşteu ceresc”, o pisică („sinceritate 
infantilă”), cochilia unui melc şi un şarpe târându-se prin colbul drumului („unul 
dintre imperfecţiunile mele”, scrie poetul născut în zodia scorpionului!): „Ne 
salutăm şi ocolim. / Atât!” (20). De la imaginea veteranului de război infi rm se trece 
la „a doua casă - / amestec de tabac şi paie”, apoi la a treia casă, unde „o bătrânică 
ofticoasă” îl întâmpină: „Du-te sănătos, fi ule! / Nu-i acasă de la război. / Nu am apă 
de băut! / Biserica-i pe deal - / Poate mai prinzi ceva slujbă / Că biată de ea e pe 
moarte, ca mine”…

Această „linişte cenuşie” lăsată greu peste sat dezvăluie o imagine violent 
neoexpresionistă: „Uliţa principală / trage mereu pe dreapta - / îmbâcsite garduri, / 
Se reazimă, se strâmbă - / să nu cadă în pârâu - / Se văd colţii unei viituri!” (30).

Timpul a măcinat spornic imaginea toposului natal, încât totul e paragină şi 
înstrăinare, refuz, întâmpinare inospitalieră, dureroasă regăsire. O ploaie aproape 
biblică cade peste Lopadea („burniţează strofi c la Lopadea / tăcerea se îneacă în 
noroi”). Iată „uliţa deteriorată”, cimitirul cu crucile căzute sau bronzate „cărbuni 
aprinşi” şi biserica posacă de pe deal, ce „descoperă / Imensa fraudă dintre morţi 
şi vii.” (84). Iată crucile de hotar, abia descifrabile de vechi amintiri, iată şcoala 
copilăriei, fântâna din spatele acesteia, podeţul de lemn, posacul magazin sătesc, 
Râpa Albă, cerul învolburat de nouri, uliul „stropindu-ne cu sângele albastru al 
cerului”, curcubeul iscoditor şi magic, râul uitător de mărturisiri şi atâtea elemende 

ION MĂRGINEANU sau despre
Largile ocoluri ale acvilei transilvane

de topos natal a căror prospeţine şi văpaie a rămas doar în amintire, poetul oftând 
amarnic: „Numai în pielea întoarcerii / să nu fi i!” (22).

Reîntoarcerea de acest fel nu e deloc o sărbătoare a spiritului, dimpotrivă o 
nelinişte, o îngrijorare, o strângere de inimă: „satul meu Lopadea 
Veche / Mi se-mpiedică de-un deal / Crescut blând după ureche / 
Când amonte, când aval, / Îl mai sâcâie o vale / În călcâi, strănut 
de spine, / Şi tăcerile ovale / Stoarse-n fi rul holdei line. / Risipiri 
de piatră rară / Îl împind de pe coline / Să-l scoată din matcă-afară / 
Doină, dor, val de suspine…” (97).

Aici „nimeni nu aşteaptă pe nimeni!”, revenirea la vatră fi ind, 
de fapt, o veche şi pioasă reculegere: „Trag spre Casa Părintească 
/ Strâmt ademenit de-o cruce - / Cioara gri se face iască - / Pat în 
care vrea s-apuce / Chipul meu, stea nefi rească - / Grea vântoasă la 
răscruce.” (98).

Ochiul „desfundat” al poetului „călărind un drum de ţară” mărginit 
de plopi va descoperi privelişti în paragină, semne aproape şterse 
ale identităţii de altădată, izvoare „sălbăticindu-se”: „Şi SATUL - / 
Singurătate / Care se scumpeşte!”

„Spargerea” satului (de care vorbea Eugen Simion referindu-se 
la „prefacerile” cooperativizării refuzate de un Ilie Moromete) nu se 

datorează, în poezia lui Ion Mărgineanu, unui imperativ istoric , unui comandament 
politic – ci, e pur şi simplu, rezultatul unei iminente „îmbătrâniri”, a unui timp 
care macină existenţe şi oameni, a unei implacabile destrămări aherontice… O 
descompunere lentă, o desemnifi care letargică, o agonie imperceptibilă în propria-i 
matcă, o moarte în lentoarea risipirilor ritmice… Un agent al destrămării care vine 
din interior, din propria-i existenţă. În ciuda acestor involuţii şi destrămante inerţii, 
uliţa cea mare întreabă „deteriorată”: „Şi eu o să intru în UE?”, la care „satul dă din 
umeri”, iar poetul notează cu o ironie amară: „mă fac că nu aud, / Vulturul se-aruncă, 
o ridică între / ghiare / şi-o mută mai aproape de cimitir - / Cum să-şi dea cămaşa de 
pe el / Unor necunoscuţi?” (83).

Şi un catren fi nal, în care interogaţia e doar un pretext pentru o cioraniană refl ecţie: 
„Ce a mai rămas / Din satul meu? / O mână ruptă - / A lui Dumnezeu!”

Cronicarul acestei monografi i lirice – un „Jurnal risipitor” dintr-o zi de „tristeţe 
imaculată” - rămâne autodeclaratul „Ion Nemărgineanu”, care, dincolo de colţul 
de rai al natalităţii transilvane, are în vedere, în câteva piese doar, şi spaţiul mai larg 
al românităţii întregi – Basarabia, Bucovina, Valea Timocului, Cadrilaterul, Banatul 
sârbesc, Ţinuturile Tisei şi Insula Şerpilor, adică întregul „cer al patriei” care „îşi 
poartă la colindat omenia”, fără resentimente revanşarde (86). Poetul e deopotrivă 
vulcan nestins de cuvinte înaripate şi duh naţional în candeli de veghe. Coborâtor 
din mărginimea moţilor, are în sânge legatariatul spiritului transilvan şi împătimita 
graţie a Cuvântului şi Limbii Române, încărcate de harul incendiar şi nemărginit al 
marii poezii…

Z.C.

I
Şi Râpa Albă –
Ochi mutilat al unui înger

II
Şi Fântâna Zmeului –
Piatră împiedicată să mai plece
Prin sat la peţit

III
Şi ciupercile –
Încuiate, otrăvitoare mori de vânt

IV
Şi viile –
Fărâmituri de la Cina cea de Taină

V
Şi pomii –
Călăreţi de aramă tot mai uscaţi

VI
Şi vântul –
Ciurdarul pustietăţii

VII
Şi casa părintească –
Icoană în care nu se mai varsă
Îngeri păzitori

VIII
Şi pârâul Lopezii –

Cavaler alungat din sat
Fiica secetei

IX
Şi părinţii –
Flăcări fără vreascuri

X
Şi şcoala –
Cretă mutată la orş
Să nu mai aibă urmaşi

XI
Şi Biserica –
Semn al Crucii dat în mintea copiilor

XII
Şi mormintele
Pâine pe masa întunericului

XIII
Şi Crucile –
Bici fără glas.

XIV 
Şi preotul –
Liturghie cu puţin vin,
Cu puţină apă –
Paratas de făină sintetică

XV 
Şi Casa Parohială –
Magazie goală în cârje.

XVI
Şi Cuvântul –
Uneori sperietoare de ciori

XVII
Pietrele nu mai vin să-l vadă
Seminţele să-l înţeleagă –
Biserica să-l culeagă

XVIII
Şi eu –
Nici tu Fiu.
Nici tu întoarcere –
Pârâu târându-se într-un sicriu
Împustiire fără stoarcere,
Privire fără oase –
Scenă fără aplauze

XIX
Şi pădurea –
Bonuri false ce trec
Peste pădurari cu zâmbetul

XX
Şi izvorul –
Lecţie de caligrafi e,
sălbăticindu-se
XI
Şi pisica –
 Nod la batistă
Uitat de bunica în geam –

XXII
Şi şoricelul –
Hamalul curiozităţii.

XXIII
Şio viermele
Custodele casei

XXIV
Şi salcia
Tablă de cuiburi tinere
Neştersă
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Metafora, sortilegiu cu ajutorul căruia  omul tentează 
reînnoirea creaţiei prin magia unor transmutări - estetice, 
ontologice, axiologice  ori absolute - utilizate de  diversele arte, 
poezia în primul rând, este în deosebi folosită de Lucian Blaga,  
lirica sa fi ind  o extraordinară risipă alchimică de asemenea 
aurării şi pietre rare.  Ca şi cum nimic nu ar vrea să fi e la fel, 
lucrurile îi vin în întâmpinare ca  să primească o altă haină mai 
plină de  strălucire prin „metafora plastică”, ori să ni se arate 
într-o nouă, „nebănuită” identitate prin “metafora revelatoare”.. 
Versul blagian este o gestualitate ritualică de reîntemeiere 
superioară a vieţii şi, astfel, dăruită altei cunoaşteri.  

 Marele Anonim, prin “cenzura transcendentală”, 
este avar cu misterul pentru a da şansa omului ca, folosind 
“diferenţialele divine”,  să devină co-creator.  Blaga face 
parte dintre poeţii care vorbesc predominant metaforic  întru 
primenirea cuprinsului, mutând totul dintr-o taină în altă taină:

Decât orşice lumină  
mult mai rodnică e taina. 
Dacă vrei, visul să-ţi vină
peste nud întinde haina.

Pasiunea pentru metafora poetico-metafi zică înrudeşte lirica 
blagiană,  dintre moderni, cu poezia lui Rainer Maria Rilke şi, 
pe un alt plan, cu metafora mistică a lui Meister Eckhart, din 
Evul Mediu.  

 Că metafora blagiană este cea a misterului, poetul ne-o 
spune încă din primul vers din volumul inaugural – Poemele 
luminii: “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Fiindcă “a 
crescut hrănit de taina lumii”, Blaga îşi formulează misiunea de 
a spori el însuşi zările tainei, să îmbogăţească “fi orii sfântului 
mister”, aura necunoscutului ce adastă mereu în pragul verbului 
iluminat al celor iluminaţi. 

Astfel, lumina năvălindu-i în piept la vederea iubitei este 
ultima rază din lumina primei zile a Creaţiei. Sub zodia lui 
Nietzsche, poetul afi rmă că jocul, dansul însemnează a elibera, 
a pune aripi dumnezeului din temniţa trupului. Bătăile inimii 
iubitei, lut fi ind,  au răspuns în adâncul pământului, la fel de 
viu ca şi inima. Părul fi inţei dragi este vălul care preschimbă în 
mister cuprinsul lumii. În braţele poetului iubita este un strop de 
rouă îmbrăţişat de raze de lumină, iar în abisul fi inţei ei se afl ă 
Dumnezeu – niciodată văzut mai mare.

Un grai neauzit sunt razele lunii lovind geamurile. În glasul 
străin din pieptul poetului răzbate soarele viu al patimilor 
netrăite a unor tineri morţi de demult. Ca şi Nietzsche, Blaga 
se plânge că are prea multă lumină, şi vrea să vină noaptea când 
va putea să vadă stelele ascunse lăuntric şi pe care nu le–a văzut 
niciodată. Ingenios – şi satisfăcând necesitatea metaforei de a 
fi  verosimilă, este jocul metaforic interactiv dintre râs, cânt şi 
tăcere angajând fi ecare altfel triada – înţelepciunea, iubirea şi 
jocul, în poemul Trei feţe.  Printr-o suită de metafore absolute 
inima este transmutată în axiologii supreme : vasul în care 
Prometeu a furat jarul din vatra zeilor, lotusul unde a căzut 
o lacrimă a celui dintâi sfânt vizionar, sfântul Graal în care a 
picurat sângele lui Iisus pe cruce, lutul din care Dumnezeu va 
plămădi pe noul Adam când va voi să facă o altă lume. Dintr-un 
sâmbure negru din mărul edenic al pierzaniei, aruncat de Eva în 
vânt,  a fost cioplită crucea lui Iisus. 

Totul este faptă a miracolului, a povestei, a legendei. De la 
arcuirea sprincenelor iubitei au învăţat stelele şi luna drumul 
lor pe bolta cerească. Pentru a picta icoane, ţăranul zugrav era 
prieten cu toate minunile. Minunea învierii apare în fi ecare 
dimineaţă. “Ziua vine ca o dreptate făcută pământului. / Flori 
peste fi re de mari îmi luminează din larg / – aureole pierdute 
pe câmp de sfi nţii trecutului.” Ţărâna este plină de zumzetul 
tainelor. Orice alt drum decât cel real poartă în poveste. “In 
somn sângele meu/ ca un val se trage se trage din mine/ înapoi 
în părinţi.” Sfântului Gheorghe duh vechi îi cântă… şi preface 
în legendă tot ce înfăptuieşte. Vorbind despre Pasărea sfântă, 
sculptată de Brâncuşi, Blaga scrie : 

Ascultând revelaţii fără cuvinte,
din văzduhul boltitelor tale amiezi,
ghiceşti în adâncuri toate misterele.
Înalţă-te fără sfârşit,
dar să nu ne descoperi ceea ce vezi . 

Alături de pescari, poetul a visat corăbii pline cu miracole. 
Lângă fântâni fără fund şi-a deschis ochiul cunoaşterii. Dar 
miracolul dezvăluirii misterului nu a avut loc. Încercarea 
poetului de a ridica vălul de pe chipul tainei este doar  o boală 
învinsă care se face carte : 

Cititorule, stinge-ţi lumânarea şi întreabă-te:
Taina trăită unde s-a dus ?
Ţi-a mai rămas prin urechi vreun cuvânt ?
De la basmul sângelui spus
           întoarce-ţi sufl etul către perete 
şi lacrima către apus.

Astfel,  “Răni ducem – izvoare/ deschise sub haină,/ Sporim 
nesfârşirea/ c-un cântec, c-o taină”. Poezia Vrajă şi blestem 
este semnifi cativă prin suita de metafore care induc în noapte 
spăimoase întâmplări nefi reşti:

Pe creasta nopţii moara seacă
macină lumina-n gol. 
Lopeţi se-nalţă şi s-apleacă. 

… Fântânile pe uliţi rele
găleţi coboară şi ridică 
‘n cerul jefuit de stele. 

GEORGE POPA
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Omul nu-i decât măsura /   unui drum de împlinit.

Duhul răului tot vine
‘n sat nelocuit, să pască 
iarba morţilor de bine.

În satul vechi de lângă lună
           uşi se-nchid, uşi se deschid. 
          Umbra mea cade pe zid.

Lucrurile sunt rune, semne cu cheie pierdută.  Vieţuirea 
tainei este o boală. Precum am văzut, şi cartea este o altă sacră 
boală. Gândul poetului se cutremură între două spaime - cea din 
„mormântul” prenatal şi cea a ieşirii din lumină :

 Mamă -  nimicul – marele !  Spaima de marele
          îmi cutremură noapte de noapte grădina.
 Mamă, tu ai fost odat’ mormântul meu.
 De ce îmi este aşa de teamă – mamă –
  să părăsesc lumina ?  (Din adânc)

În partea a doua a creaţiei blagiene, aura metaforică a 
misterului devine luminoasă, alungând întunericul apofatic din 
prima perioadă : ciocârlia se preschimbă în Hristosul părăsesc, 
satul redevine tărâm al miracolelor. 

 Legi răsturnând vădite tipare,
 minunea ţâşneşte cu macu-n secară.
 Cocoşi dunăreni îţi vestesc de pe garduri
 dumineca lungă şi fără de seară.  

Referindu-se la prinţesa burgundă, Uta, trei metafore de 
mare frumuseţe, ne revelează misterul eternului feminin: 
”Zâmbetul ei otrăvea toate văile Rinului… Grea suferinţă era 
frumuseţea ei pentru o ţară întreagă… Scris i-a fost scris, ţintă 
să fi e, de vis.” 

“A iubi, aceasta vine tare de departe-n mine. A iubi – aceasta 
vine tare de departe-n tine”.  Prezent şi în Poemele luminii, 
acum misterul dragostei este îndelung şi ardent serbat metaforic 
: iubeşti - când inima se preschimbă în ulcior de aramă care se 
umple de fl ori şi de foc, când prin bezne ferite de sori culegi 
surâsul comorilor trupului iubit, când simţirile se trezesc la 
adevărul că în lume există doar inima care ne poartă sus, în 
poveste. 

Căci  pe treapta unde se afl ă basmele, taina face ca lutul 
să se împlinească sub forma „secţiunii de aur”, proporţiile 
dumnezeieşti ale statuii feminine. Iubirea se petrece în legendă 
sărbătorită atât de tărâmul pământean cât şi de cel ceresc :

În seara aceea, cu grave tumulturi în urmă,
ceva se schimbase nespus, 
aici-n pământeana epocă, de neguri şi humă,
şi-n megieşe lunare ţinuturi de sus.
Dobândise tărâmul carate
de nici un cântar încercate. 

De argint se făcură, o treptele, frunţile –
martore pure izvoadelor din univers.
… În ceasul acela înalt, de-alchimie cerească, 
silirăm luna – şi alte câteva astre
în jurul inimilor noastre să se învârtească. 
(Legenda noastră). 

Fenomenologia misterului creaţiei este subtil metaforizat în 
Răsărit magic. Poetul, cu fl oarea sa de foc în mâni, aşteaptă din 
veşnicia cealaltă poate, dicteul, momentul liturgic când astrul 
ceresc, cu lumina sa eterică, preschimbă pe pagini lucrurile, 
muntele însuşi – materia – în sunetul pur al cântului.

În poezia Ardere, Blaga nu se mai întreabă care este 
cuvântul-cheie pentru misterul dinafară, ci dacă fi inţa, omul, 
va afl a vreodată sunetul magic - de argint, de foc - şi ritualul 
pentru exprimarea întru eternitate a arderii noastre  existenţiale. 
Cum putem cânta acest pumn de lumină şi lut care este rodia, 
despre care Paul Valéry scria că este sora arhitecturii secrete a 
sufl etului său ? Unde să fi e verbul neînţeles aici, dar priceput de 
zei şi care să ne ridice în netimp ? Ce cuvânt ar şti să explice 
moartea, pasul şi gândul?

 Poate că, aşa cum ni se arată în poemul Epitaf, după 
ce îţi tragi ţărâna pe ochi ca o grea pleoapă,  miile de lumini de 
sub glii - care sunt mumele, sfi ntele - de-a lungul veşniciei ne 
vor primi cuvintele şi cu ele vom citi cealaltă faţă a misterului. 
Căci în lume operează o alchimie tainică având puteri vrăjite 
să preschimbe materia în basm arborescent, cu  infi nite ramuri. 
Această misterioasă alchimie preface ciocârliile, mistuite de 
propriul lor cânt slăvind înălţimile, în humă sacră.

Transmutări strălucitoare sfârşind într-o metaforă absolută,  
desfăşoară sacerdotic poetul revelând cealaltă faţă a tainei 
unei umile fl ori :  „Păpădie, ecumenică fl oare,/ după a ta aurie 
ardoare/ - pe nescrisele fi le –/ anul îşi hotărăşte fericitele zile. // 
De un pëan te-nvredniceşti tu, neluată în seamă, fl oare de rând./ 
Sămânţă să faci pe pământ/ e tot ce doreşti. Alt gând nu porţi./ 
Dar înfl oreşti şi asfi nţeşti/ alcătuind o aureolă de sfânt”. (Odă 
simplicissimei fl ori),

 Pentru Blaga, metafora este inefabila uitare de sine cu 
efect magic de mai pură metamorfoză: “Dac-aş uita cine sunt, 
trădându-mă pentru altă lumină,/ - în trupul meu osul s-ar face 
de aur”. Iată multiplele feţe metaforice ale sufl etului:  

Sufl ete, prund de păcate
eşti nimic şi eşti de toate.
Roata stelelor e-n tine

şi o lume de jivine.
Eşti nimic şi eşti de toate :
aer, păsări călătoare
fum şi vatră, vremi trecute 
şi pământuri viitoare.
Drumul tău nu e-n afară,
căile-s în tine însuţi.
Iară cerul tău se naşte
ca o lacrimă din plânsu-ţi. (Sufl ete, prund de păcate).
Stele şi pământ, făpturi, vatra, drumurile toate se afl ă sub 

cerul lăuntric al unui “nimic”, care este totul.
Nu este pur joc stilistic inversarea atributelor în 

procesualitatea metaforei: „Legenda spune că pe-aice/ Euridice, 
fata tracă/, din iaduri şi-a mutat în sălcii,/ a jale – părul lung 
şi verde.// Şi prind în palme ce mă pierde/ mătasea rea şi jalea 
verde.” (Sălcii plângătoare). Fenomenologia transmutaţiei este 
aici subtilă şi complexă. După o legendă, din infern, unde Orfeu 
o pierduse a doua oară pe soţia sa, Euridice, prin graba de a se 
uita în urmă în timpul întoarcerii din Hades, - nimfa renaşte pe 
pământul natal al Traciei sub chipul unei sălcii plângătoare. Or 
legenda lui Orfeu şi Euridice este o metaforă a cântului. Orfeu 
o pierde pe Euridice pentru că nimfa era făptură de cânt, iar 
cântul nu poate fi  cuprins. Astfel, pierderea de sine de care ne 
vorbeşte poetul este starea pe care o induce cântul, metaforizat 
de părul Euridicei devenit mătasea grea şi jalea verde a ramurilor 
salciei. Pentru că, “Unde un cântec este, e şi pierdere,/ zeiască, 
dulce pierdere de sine”.  Iar pierderea, răpirea  de sine a celui 
ce ascultă are loc într-o jerbă de mutaţii ale armoniei : templu, 
menhir sau crin – sacralizare. durabilitate, puritate.  Cântul este 
mutagenul  ontic : “Huma s-a făcut din zi/ ca din arse ciocârlii,/  
ce s-au mistuit, cântând,/ înălţimile-ngânând.” (Ceas de vară). 

Poeţii îşi sunt asemenea prin ceea ce nu spun. Doar glasul 
privighetorilor îi pot tălmăci. Dar tot în cânt, tot fără cuvinte.  
Spunând altceva decât ceea ce pare a fi , metafora nu e un altfel 
de “necuvânt” ? Astfel, roua nu-i decât plânsul lucrurilor, 
mărturie a unei neştiute suferinţe, - în ele bate o inimă care are 
patimi şi are gânduri. “Fără ochi se uită-n lume - purtătoarele 
de tâlcuri,/ născătoarele de  lacrimi”. (De rerum natura).  O stea 
cade în grădina poetului - metaforă a înaltei gândiri. Mâinile, 
paginile sufl etului sunt arse de ea. Metafora devine un refugiu în 
basm, în mitic, astfel că ea întemeiază un mai pur destin, magic 
preschimbat : 

Căutăm pământul unde 
mitic să ne-alcătuim,
ochi ca oameni să deschidem,
dar ca pomii să-nfl orim. 
(Focuri de primăvară).

În puţine creaţii precum cea a lui Lucian Blaga trăim atât 
de obsesiv, de intens, de dramatic sentimentul misterului. Un 
panmetaforism îi preschimbă faţa: totul e altul. Taina se face 
mai adâncă. O taină în abisul tainei celei mari. Dar este vorba 
de o compensaţie : ascunsul lucrurilor, devine un alt ascuns, al 
omului, al poetului. 

Unde se întâlnesc, unde se recunosc cele două taine?  Există 
însă vreo întâlnire ? Ne depărtăm de lumea lui Dumnezeu ? Sau 
ne apropiem de lumea sa cu o altă lume, travestită, transfi gurată 
de uimirea noastră, de durerea noastră  a ascunsului, de orgoliul 
nostru de a fi  co-demiurgi ? Ne primeşte însă noua creaţie ?  O 
adaugă lumii dintâi ? Ori, nu ne rămâne decât jocul – inocent, 
joc şi atât, o bucurie şi atât. Dar, cu cât metafora se apropie 
de  absolutul transmutaţiei, şi totodată, şi noi de absolutul 
beatitudinii,  - Dumnezeu, Marele Mister, Marele Anonim nu 
participă la încântarea noastră ?

Iată o metaforă prin care Blaga şi-a criptat propriul său 
mister, în poezia Autobiografi e :

 Lucian Blaga este mut ca o lebădă.
 În patria sa
 zăpada făpturii ţine loc de cuvânt.
 Sufl etul lui e în căutare
 în mută, seculară căutarea
 de întotdeauna, 
 şi până la cele din urmă hotare.

 El caută apa din care bea curcubeul.
 El caută apa,
 din care curcubeul 
 îşi bea frumuseţea şi nefi inţa.
Primul vers pare paradoxal. Este ca şi cum numeroasele 

scrieri ale poetului - volumele de poezie, amplul sistem fi lozofi c, 
piesele de teatru - nu ar fi  fost cuvinte, ci altfel de tăceri, un spus 
al nespusului, al ascunderii. 

„Zăpada făpturii” lebedei este albul, pagina începutului pur  
: sufl etul poetului plecat din totdeauna şi din nemărginire în  
nemărginire după o supremă căutare: căutarea acelei ape din 
care curcubeul îşi alege fi inţa-nefi inţă, frumuseţea fără glas a 
luminii ce se dezbracă în  culorile sale, fi ice multiple,  - metaforă 
a jerbei de scrisuri blagiene, cânt de adio dăruit lumii – pentru ca 
apoi, asemenea lebedei, să se întoarcă în elementul primordial. 

Fiinţa poetului a fost doar o fulguraţie -  fulguraţia unei 
lumini care s-a aprins ca să „sporească şi mai mult taina lumii”. 
O taină ce reintră în infi nitul mister al Marelui Anonim, a cărui 
diferenţială divină a fost - lebădă ce se pierde - „în propriul ei 
cânt”- în  inefabilul cosmic. 
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În încheierea demonstraţiei „cunoaşterii individuate”, 
care e „o cunoaştere degradată” („Distanţa intercalată 
între noi şi misterele existenţiale măsoară grija „de 
dincolo” sub care suntem puşi, nu numai noi, ci şi 
toată existenţa creaturală – Trilogia cunoaşterii. Lucian 
Blaga afi rmă că „Marele Anonim nu ţine seama de 
imperativul veracităţii. Veracitatea e jertfi tă în avantajul 
demiurgicului”. Totuşi, autorul oferă individului o 
salvare: creaţia. „Dacă nu ne mint toate indiciile, 
destinul nostru e împletit într-un sistem în care creaţia 
e permanent posibilă, şi în care valorile spirituale au în 
consecinţă o irecuzabilă orientare creatoare”. Pusă  sub 
semnul unui atare destin, încrederea în puterea creatoare 
se cerea afi rmată, pentru că aici realitatea era prea 
evidentă şi refuza categoric o apreciere total negativistă. 
Preluând tezele unui Klages despre relaţia între „viaţă” 
şi „spirit”, între „sufl et” şi „intelect”, acceptând anatema 
acestuia asupra „raţionalităţii” sau „intelectualităţii”, 
fi ind consecvent în întreaga lucrare fi losofi că afi rmaţiei 
prin care-l elogia pe Bergson pentru „munca negativă 
faţă de intelectualitate”, Blaga are meritul că, utilizându-
le în Filosofi a culturii, nu le-a schematizat ci dimpotrivă, 
le-a complicat cu destulă elasticitate, îndepărtându-se 
de posibile erori decisive, ajutând adesea la afi rmaţii 
revelatorii: Este încă un exemplu când consecvenţa în 
plan idealist duce la descoperiri pozitive. Contribuţiile 
sale cu privire la defi nirea stilului sunt edifi catoare 
în acest sens, iar limitele opţiunii nu întunecă părţile 
creatoare.

 Stilul, în viziunea lui Blaga, este „un factor 
imponderabil prin care se împlineşte unitatea vie 
într-o varietate complexă de înţelesuri şi forme „iar” 
manifestarea creatoare a omului nu se poate face decât 
într-un cadru stilistic”. Însuşi existenţa se petrece numai 
într-un atare cadru, potrivit tezei despre „imposibilitatea 
vidului stilistic”. Conferind atribute cu mult peste sfera 
reală a stilului, aşa cum suntem deprinşi să-l defi nim chiar 
când se referă la epoci sau popoare, fi losoful apelează 
adesea la un limbaj impresionist, metaforic, care afi rmă 
expresiv fără însă a şi demonstra riguros. Fenomenul 
stilului devine astfel „răsad de seve grele ca sângele, îşi are 
rădăcinile împlântate în cuiburi dincolo de lumină”, este 
un „pom liminar cu rădăcinile în altă ţară” etc. Pentru ca 
toată canonada de expresii atent căutate şi inspirat găsite? 
Pentru a-şi conduce lectorul, cu disimulată prudenţă şi 
ingeniozitate, către afi rmaţia esenţială, piatra de temelie 
a demonstraţiei: „stilul intră parţial în conul de lumină al 
conştiinţei, ca un mesaj din imperiul supraluminii, sau ca 
o făptură magică din marele şi întunecatul basm al vieţii 
telurice”. Refuzând interpretarea stilului doar din punct 
de vedere fenomenologic şi morfologic, după ce arată că 
stilul artistic e o noţiune restrânsă, neîncăpătoare, faţă de 
stilul cultural, autorul va afi rma că, întrucât fenomenul 
stil constă nu numai din forme ci şi din alte elemente, 
se cuvine a adapta drept metodă de cercetare apelarea la 
procedeele şi construcţiile „psihologiei abisale” sau ale 
„psihologiei inconştientului”. Întemeiază de altfel şi o 
nouă disciplină „noologia abisală”. Este impresionantă 
pasiunea lui Lucian Blaga pentru inventarea de noţiuni! 
Fenomenul stil este – după fi losoful Blaga –, în primul 
rând un produs al inconştientului; nu poate fi  supus 
raţiunii. 

 Ori, cum sintetizează George Călinescu: „Pe 
lângă cele două cadre apriorice Kantiene ale intuiţiei, 
poetul român mai adaugă două, ale subconştientului, 
ajungând la un dublet în sensul că spaţiul şi timpul 
(numite orizonturi) operează independent şi uneori în 
contradicţie cu orizonturile orizontale”.

 Evident, un asemenea adaos fi losofi c, socotit 
esenţial de autorul lui, îl arată consecvent crezurilor 
iniţiale. Având în vedere transformările sociale  care au 
avut loc, descoperirile ştiinţifi ce ce au infi rmat multe 
speculaţii, se poate, crede, intui o dramă subterană trăită de 
omul informat care a fost Blaga, văzându-şi „sancţionat” 
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(conti nuare din numărul trecut)

Salvarea oferită omului – creaţia
de realitate şi evoluţie sistemul născut printr-o „călătorie 
în pură aventură ilogică”, spre „o construcţie care 
scapă de refuzul experimental”, cum îl defi neşte drastic 
George Călinescu. Poate ar fi  cazul, pentru a încerca să 
ne apropiem cu mai multă exactitate de adevăr, să se 
introducă în aprecierea operei fi losofi ce a lui Lucian 
Blaga, în locul noţiunilor de studiu, comunicare, formula 
mult mai adecvată a eseului care presupune o mai diversă 
şi arbitrată preocupare asociativă, legitimând mai uşor 
subiectivismul, chiar când pretenţia este de obiectivitate 
analitică.

 Făcând elogiul spiritului, minimalizând materia, 
fi losoful român îşi exprimă nu numai înaintaşii ci şi 
adeziunea netă, fără echivocuri.

 Într-un articol intitulat „Intelectualismul 
în fi lozofi e”, reafi rmându-şi adeziunea la tezele lui 
Bergson, pe care uneori le amendează „cu observaţii ce 
nu le infi rmă ci dimpotrivă”, spune: „Spiritul este acea 
fracţiune a realităţii, faţă de care intelectualismul a 
rămas refractar”, „materia e mediul absolut adecvat al 
său, ea a fost greşit proiectată în spirit” iar prin aceasta 
„intelectualismul şi-a tulburat propria fi inţă”. Divorţul 
între materie şi spirit propus de Blaga pare a fi  categoric, 
iar apropierile pe care le admite totuşi (vezi subtilitatea 
cu care susţine interferenţa zonelor conştientului şi 
inconştientului, cu aprecieri de calitate pentru cea de a 
doua) sunt o concesie pe care trebuie să o facă dovezilor 
ştiinţei ce-i erau cunoscute îndeaproape. Într-un studiu 
publicat în „Viaţa românească”, N. Tertulian făcea o 
plauzibilă demonstraţie a sinonimiilor dintre concepţiile 
fi losofi ce ale lui Blaga şi fi losofului Ludwing Klages, 
arătând chiar împrumuturile de noţiuni (de la Magna 
Mater – la Marea Mumă, de pildă). Klages ignorând 
sau dând alte sensuri decât cele reale unor noţiuni 
ca „progres”, „civilizaţie”, „capitalism”, consideră 
că „spiritul”, „raţiunea” realizează în condiţiile noi 
o invazie devastatoare în zonele originare ale vieţii” ; 
confl ictul dintre am şi natură, prin apariţia „funestă” 
a „voinţei”, prin gestul omului de a stăpâni şi domina 
natura, prin sfărâmarea legăturilor originare, magic – 
astrale ale omului cu stilurile”, datorită renunţării în faţa 
„voinţei, intelectului” va duce, după Klages, la grave 
„disonanţe în muzica sferelor”. Par a se refuza, astfel, 
omului drepturi şi îndatoriri elementare, propunându-i-
se cu argumentaţie, întoarcerea la starea originară, într-o 
pledoarie pentru detaşare din concret, cu implicaţii 
numeroase, duse până la sustragere şi pasivitate, făcute 
în numele unui „iraţionalism agresiv”. A afi rma că „în 
clipa când atitudinea „mitic – simbolică în faţa naturii a 
fost înlocuită de cunoaşterea de tip ştiinţifi c s-a săvârşit 
un „sacrilegiu” poate însemna a anatemiza nu numai 
ştiinţa ci şi însăşi realitatea obiectivă. De aici şi incisivul 
rechizitoriu destinat civilizaţiei, oraşului. 

 Asemenea lui Klages, fi losoful român va 
opta pentru „cunoaştere a şi prin mistere, enigme”, va 
discredita raţiunea în favoarea „existenţei în orizontul 
misterului”. Deşi formulează rezerve faţă de tezele lui 
Klages, Blaga se întâlneşte adesea pe aceeaşi platformă 
cu acesta spunând: „Spiritul ştiinţifi c izolează voit 
lumea de om şi-şi construieşte viziunile din elemente 
devitalizate, adică din forme care nu sunt vii, din mişcări 
care nu sunt eforturi, din tendinţe care nu sunt doruri, 
din acţiuni care nu înseamnă nici bucurie, nici suferinţe, 
din substanţe care nu se amestecă şi se desfac fără ură 
şi fără elan”. Minimalizarea plastică a omului de ştiinţă 
nu ascunde în sine o repulsie ci mai degrabă o neputinţă 
de a-l înţelege: „făptură refuzată de cer, omul de ştiinţă 
se lipeşte gasteropodic de terenul pe care se mişcă”. 
Pe pământ care este „tragic ţărm de salt în gol”(ce vers 
splendid, ritmic, decepţionist, dar atât!), ce propune 
fi lologul în loc?” Cunoaşterea prin mituri „fi indcă” 
suntem făcuţi din substanţa miturilor”. Fără a respinge o 
astfel de cunoaştere, nu putem să nu vedem aici o limitare 

a cunoaşterii şi împingere a ei în zonele întâmplătorului. 
Fără a respinge, din parte-ne, valoarea mitului în procesul 
complex al cunoaşterii, facem observaţia că Blaga 
abstractizează mitul, îl decupează de concret şi social, 
transformându-l într-o noţiune misterioasă, cu calităţi 
sesamice. Este de insistat asupra unor atari aspecte pentru 
că ele justifi că şi explică orizonturile fi losofi ei sale, dar şi 
„saltul în gol” – ca să-l parafrazăm – pe care îl face cu o 
metaforică remarcabilă.

 Aceasta nu duce însă, nici pe departe, la o anulare 
a unora din concluziile la care ajunge fi losoful. Propunând 
un sistem de investigare sau, mai degrabă, de explicare a 
fenomenului stilistic, autorul român al unei teorii multiplu 
consolidate, porneşte de la convingerea că „terenul cel 
mai adecvat metodei morfologice l-a găsit în domeniul 
fi losofi ei culturii”, se grăbeşte să adauge că prin aceasta 
„n-am voit să eliminăm din fi losofi a culturii celeilalte 
metode, care ar duce la rezultate efective”. Acceptând, 
deci, fenomenologia care „se va osteni să diferenţieze 
esenţialul de neesenţial”, precum şi morfologia care 
„studiază o formă în raport cu toate posibilităţile sale 
latente”, Blaga consideră că aceste două căi nu-i sunt 
îndeajuns în defi nirea stilului. Va propune pentru aceasta 
să se apeleze la „structura şi conţinutul inconştientului”, 
a cărui descoperire constituie un titlu de glorie pentru 
„fi losofi a naturii”, propusă cu „neasemuit patos de diverşi 
gânditori romantici, precum Schelling, Carus, sau poeţi 
gânditori  ca Goethe”, noţiune căreia psihanaliştii i-au 
completat contururile, după opinia lui Blaga, prin aceea 
că se credeau „în posesia inconştientului, limitând-o, 
total”. Situându-se între cele două direcţii, acceptând 
că „inconştientul nu e numai un focar metafi zic nevăzut 
„cum îl înţeleg romanticii, dar nici „nu are simplul 
caracter receptacular” pe care i-l atribuie psihanaliştii, 
Blaga îşi inchipuie inconştientul „ca o realitate psihică 
amplă” cu structuri, de o dinamică şi cu iniţiative proprii”, 
„cu miez substanţial organizat după legi imanente”, 
care „are caracter cosmotic nu haotic”; „realitate cu 
centru de echilibru în sine însăşi”. Mai mult, fi losoful 
român lansează o punte de interferenţe între conştient 
şi inconştient, închipuindu-şi elementele celui din urmă 
ca avându-şi uneori originea în conştiinţă, atribuindu-i 
„o funcţie cognitivă, cu categorii şi forme proprii. Din 
această perspectivă, substanţial îmbogăţită, este apărat 
şi reabilitat „inconştientul psihic, chiar şi împotriva unui 
fi losof cu care, cum spuneam, pe dreptate i s-au afl at 
înrudiri – Klages, autorul „operei faimoase, intitulată Der 
Geist als Widerssche der Seele”. Constatând la Klages 
„un ciudat dezacord cu sine însuşi”, recunoscându-i 
imaginaţia, nu-i poate înţelege ironia cu privire, de 
pildă, la „juxtapunerea spaţială” a inconştientului, cu 
toate că, este vizibil, acesta îşi dă seama de „semnifi caţia 
metaforică a juxtapunerii” (Această expresie ultimă se 
cere reţinută şi prin aceea că, alături de alţii asemănători, 
exprimă creditul mare pe care îl acordă Blaga metaforei 
în descoperirea sau adâncirea adevărului). Klages 
obiecta inconştientului că nu ar explica conştiinţa şi îl 
socotea „încă odată conştiinţă” iar aceasta îl nemulţumea 
total pe fi losoful român care va pleda şi argumenta în 
favoarea unei autonomii a inconştientului ce, prin însăşi 
defi niţia sa, depăşeşte barierele conştiinţei, şi-şi va 
gratula preopinentul cu o afi rmaţie plastică şi categorică: 
„Consideraţiile critice ale lui Klages, ciocănite cu 
osul degetului, trădează sonorităţi de doage goale”. 
Smulgând inconştientul din zonele materialităţii, Blaga 
va face totuşi un gest de deplină precauţie avertizând: 
„cunoaşterea inconştientului aparţine în întregime 
spiritului teoretic” şi, mai departe, că „psihologia şi 
noologia abisală” nu pot fi  înţelese decât ca sisteme 
de interpretări în marginea unor fapte de empirism”. 
Astfel, autorul pune singur diagnosticul propriei teorii şi 
îi recunoaşte marginile, cu observaţia că pe acestea se 
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va strădui să le transforme, prin interpretarea dată, în 
calităţi. Saltul următor al demonstraţiei, spectaculos şi 
temerar, va fi  alcătuit din afi rmaţia că anumite conţinuturi 
inconştiente apar în conştiinţă, scăzute ca un ecou, 
dar nedeghizate (procesul personanţei). O asemenea 
teză pare a avea menirea de a susţine superioritatea 
inconştientului faţă de conştient, afi rmaţie întemeiată 
sau izvorâtă din încercarea de a explica geneza operei de 
artă, de a o încadra într-un sistem demonstrativ. În acest 
chip, Lucian Blaga aşează prima treaptă a unui drum 
din ce în ce mai complicat spre explicarea fenomenului 
stil. Acceptând, sentimentul spaţiului „ca o dominantă a 
stilului” sunt citaţi pe rând Alois Riegl (cel care a bănuit 
rolul ce-l joacă „sentimentul spaţiului în determinarea 
unui stil), Leo Frobenius („întemeietorul nediscutat al 
morfologiei culturii, care pune problema sentimentului 
spaţial ca factor generator de cultură), Spenger 
(continuator al concepţiei fundamentale despre cultură 
a lui Frobenius); ultimii doi susţinând teoria existenţei 
culturii ca „un organism independent, mai presus de 
oameni”, şi „aşezând deopotrivă în centrul generator al 
unei culturi un anume sentiment al spaţiului – „sămânţa 
culturii”, după care clasifi că, de altfel, culturile. Ceea 
ce relevă Blaga este efortul, mai ales al lui Spengler, de 
diferenţiere a culturilor, de întocmire a unor simboluri 
destinate realizării diferenţierilor (cultura antică: corpul 
izolat; cultura occidentală: infi nitul tridimensional; 
cultura arabă: peştera (bolta); cultura egipteană: 
drumul labirintic, etc. „Orizont şi stil). Considerând un 
pas înainte interpretarea dată de susţinătorii metodei 
morfologice în studierea culturii (Frobenius, Spengler) în 
raport cu fi losofi a lui Kant, autorul constată, din punctul 
său de vedere, limitele teoriei în faptul că „simţământul 
spaţiului este situat în întregime în domeniul conştiinţei, 
iar intuiţia spaţială este privită ca act creator” (pecete, 
vizibil, Kantiană). 

 Spre a scoate din impas teoria morfologică 
care, opusă kantianismului eşuează, după Blaga, prin 
a colabora cu el, fi losoful român introduce factorul 
inconştientului, nu numai ca un fapt liminar, ci ca 
mărime cu totul pozitivă, înzestrând inconştientul cu 
orizonturi proprii care sunt cu totul altele, decât cele ale 
conştiinţei”.

 Spaţiul şi timpul ca orizonturi concrete ale 
conştiinţei vor avea un dublet în spaţiu şi timp ca 
orizonturi ale inconştientului, cu observaţia că cele 
din urmă vor avea forme şi structuri mai determinate. 
În sfârşit, aceste orizonturi inconştiente apar oarecum 
singure în conştiinţă graţie procesului de personanţă, 
amintit deja. Evident, Blaga atestă o superioritate 
calitativă a inconştientului şi orizonturilor sale, 
considerându-le mai complexe şi, în acelaşi timp, 
primordiale în procesul de creaţie, în naşterea 
fenomenului stilistic. Nuanţarea pe care o întreprinde 
între sentimentul spaţial şi peisaj, arătând că cel din 
urmă poate fi  inclus în primul dar nu-i este îndeajuns, 
uşurează introducerea ideii de transcendenţă. Orizontul 
spaţial al inconştientului (în cazul creaţiei româneşti 
acesta este denumit spaţiu mioritic) este completat de 
orizontul temporal (defi nit metaforic în trei profi luri: 
timpul-havus, timpul-cascadă, timpul – fl uviu; timpul – 
havus, fi ind deschis unor trăiri îndreptate prin excelenţă 
spre viitor, timpul –cascadă avându-şi suprema valoare 
în dimensiunea trecutului iar timpul – fl uviu în prezentul 
permanent).

 Orizontului temporal inconştient i se 
atribuie proprietatea de a „imprima o pecete tuturor 
disponibilităţilor noastre lirice”, în timp ce orizontului 
spaţial i se atribuie rolul primordial în determinarea 
aspectelor plastice. Teorie parţial plauzibilă şi având 
o verifi care în concret, în fenomene. Fireşte, dacă 
aplicarea ei se realizează făcând abstracţie de elogiul 
adus inconştientului, care pare mai mult descoperirea 
unei noţiuni pentru a depăşi inexplicabilul şi a duce 
demonstraţia mai departe (s-ar putea înlocui, eventual, 
termenul cu „faţa ascunsă a conştientului”, simplifi când 
astfel lucrurile dar explicând şi justifi când aplicabilitatea 
teoriei cu rezultate, cel puţin parţial, seducătoare).

 Lucian Blaga are meritul de a fi  sesizat, în 
cadrul teoriei deja cunoscute, că orizontul spaţial sau 
temporal singure nu ajung pentru defi nirea unei culturi, 
că în atmosfera aceluiaşi orizont spaţial pot exista culturi 
foarte diferite ca stil. Elementul care ajută la diferenţiere, 
fi ind implicat nemijlocit, este accentul axiologic – 
refl ex al unei atitudini inconştiente a spiritului uman, 
adaos, întregire a orizontului spaţial. Din toate acestea 
se naşte atitudinea preţuitoare a inconştientului, de care 
se va resimţi efectiv orice preţuire conştientă de mai 
târziu (lucru posibil, deoarece inconştientul pătrunde 
în zonele conştientului, sărăcindu-se, desigur, conform 

teoriei). Atitudinea faţă de destin, mişcarea deci va fi  să 
fi e de înaintare în orizont (sens anabasic), de retragere 
din orizont (catabasic) sau echivalentă stării pe loc (sens 
neutru). Lucian Blaga, exemplifi când, susţine existenţa 
la europeni a sentimentului anabasic şi la indici a celui 
catabasic, grăbindu-se să atragă atenţia că sensul ce se 
dă vieţii nu poate fi  confundat cu accentul axiologic al 
cadrului orizontic.

 Este vizibilă din rezumarea teoriei cu privire 
la stil consecvenţa cu care autorul se străduieşte să 
descopere şi să ierarhizeze factorii componenţi, să le 
nuanţeze importanţa, interdependenţa obligatorie dintre 
ei, subliniind că transformările de greutate au darul de a 
schimba conţinutul fenomenului. Dar aceste schimbări 
nu sunt posibile f[r[ existenţa celui de al patrulea 
factor, năzuinţa formativă nu mai puternică decât 
ceilalţi factori dar poate mai vizibilă, autorul subliniază 
imposibilitatea defi nirii stilului în afara acestei „nevoi 
de forme” a omului, faptul că „latura curat formală a 
unui stil se caracterizează prin două aspecte deopotrivă 
de importante: prin formă şi prin consecvenţa în variaţia 

formală”. În cultură „năzuinţa formativă este factorul 
care creează o formă şi o dezvoltă, susţinând-o pe 
liniile unei consecvenţe lăuntrice”. Blaga numeşte trei 
năzuinţe formative care apar sau dispar după culturi, 
epoci, individualităţi: 1) modul individualizant 2) modul 
stihial (elementarizat). 

 Criteriul de diferenţiere a stilurilor, sub un unghi 
formal acceptat de esteticieni, fi ind cel al apropierii sau 
abaterii de la natură, nu este primit de Blaga, pe motivul că 
„distanţa dintre natură şi cultură este sub raport formativ 
aşa de mare”, încât „produsele lor devin incomestibile” 
iar creatorii nu se pot împărţi în unii care vor să se apropie 
şi alţii care vor să se depărteze de natură, „toţi năzuind 
spre transcendenţă, să parvină la adevărata natură”. 
De aceea „natura nu poate fi  prefăcută în criteriu, de 
diferenţiere în studiul stilurilor”. Observaţie ce conţine, 
desigur, un element pozitiv în planul analizei, combătând  
aplicarea rigidă a raportului, schematizarea şi unifi carea 
stilurilor, reducerea lor la acelaşi numitor. (Aplicaţiile 
concrete ale celor trei ipostaze ale năzuinţei formative, la 
cultura europeană, greacă, bizantină, la fi losofi  şi artişti 
aparţinând acestora sunt de o mare putere sugestivă iar 
Raffael, Rembrandt, Van Gogh, pictorii bizantini sunt, 
din acest punct de vedere, disecaţi şi recompuşi cu o artă 
de bijutier al cuvântului).

 Interesant că Lucian Blaga, adesea refractar 
la rolul socialului în geneza operei de artă sau 
atribuindu-i un rol secundar, arată că forma statală îşi 
pune amprenta pe năzuinţa formativă, determinând-o 
(stătuleţele germane legate prin ideea imperiului duc la 
năzuinţa individualizantă; statul – cetate grec sau italic – 
la năzuinţa tipizantă). O anume independenţă a năzuinţei 
formative faţă de orizontul spaţial recunoscută de Blaga, 
posibilitatea existenţei mai multor năzuinţe formative 
în acelaşi orizont spaţial completează şi asigură o mai 
largă aplicabilitate teoriei stilului, făcând-o mai lesne 

verifi cabilă (dovadă că teoria şi factorii stabiliţi sunt 
rodul unor sinteze modelate spre un sistem ci nu ai unui 
sistem verifi cat într-un context concret).

 Insistenţa cu care Lucian Blaga atrage atenţia 
asupra obligativităţii prezenţei tuturor celor patru factori, 
împreună, şi a altora secundari în defi nirea fenomenului 
stilistic, atestă, pe de o parte, conştiinţa complexităţii 
fenomenului şi teama de simplifi cări nefertile, pe de alta 
dorinţa alcătuirii unui sistem de factori capabili să se 
completeze şi să aibă aplicabilitate cât mai largă. Dacă 
se face abstracţie de premiza iniţială – a inconştientului 
superior – se poate ajunge în cadrul unei demonstraţii la 
rezultate ce pot diferenţia şi chiar localiza o operă de artă. 
Ceea ce este un mare câştig. De altfel, pentru a fi  sigur de 
neexagerări şi trunchieri, fi losoful român unifi că factorii 
primari amintiţi ca şi pe alţii secundari într-un complex 
indisolubil pe care-l numeşte matricea stilistică.

 Noţiunea nu este investită cu rolul de a explica 
darurile creatoare socotite de autor ca insondabile, ţinând 
poate de „ordinea misterelor cosmogonice”, ci cu acela 
de a explica de ce „creaţiunile poartă o pecete stilistică”.

 Matricea stilistică ar avea menirea de a prilejui 
„o incursiune în regiunea care condiţionează existenţa 
particularităţilor stilistice”; fi ind un complex inconştient 
la  care nu-şi consumă rostul în cadrul inconştientului, 
rezistând cu încăpăţânarea unei metahne organice la 
orice critică conştientă”. Această ultimă parte a frazei 
poate constitui o altă explicaţie, pur individuală, a 
neconcordanţei între identitatea socială a unor scriitori 
şi mesajul ori conţinutul operei lor. Desigur, explicaţia  
dintr-o asemenea perspectivă ar putea părea sărăcită, 
ruperea de la infl uenţa realităţii, a vieţii nefi ind fertilă; 
dar dacă la aceasta (absentă în fi losofi a lui Blaga) am 
adăuga şi „realitatea spirituală” similară – să spunem – 
unei eredităţi spirituale colective, am putea explica şi mai 
complex şi mai viguros evoluţia creaţiei unor autori ( de 
pildă, caracterul profund autohton al operei lui Panait 
Istrati, creată în mare parte într-un alt orizont spaţial).

 Dând drept la existenţă autohtonă inconştientului, 
înzestrându-l cu structuri şi atitudini proprii, Lucian 
Blaga rămâne credincios unei metafi zici percepută 
în mod personal, cu permanente delimitări, aruncând 
de fapt cu propriul cuvânt pelerina agnosticismului 
peste o lucrare fi losofi că (ne referim la „Orizont şi 
stil”) ce realizează altfel un captivant, îndrăzneţ şi în 
plan formal, logic sistem de investigare şi defi nire a 
fenomenului stilistic. Aplicarea schemei, depăşindu-se 
amprenta idealistă, poate duce la rezultate relevabile. 
O parte din intuiţiile logice din „Spaţiul mioritic” vor 
constitui (minus teoretizată fugă de social, înţelegerea 
subiectivă a istoriei şi condamnarea fără drept de apel a 
civilizaţiei ca duşman al culturii) observaţii verifi cabile, 
utile demonstraţii ale permanenţei culturii noastre şi ale  
izvoarelor ei originare. Filosofi a stilului, aplicată culturii 
naţionale în special, are darul de a lumina câteva trăsături 
fundamentale, defi nitorii. Aspectul nu trebuie neglijat 
într-o cuprinzătoare cercetare estetică.

 Refl ectând asupra observaţiei concentrate a 
lui Călinescu, potrivit căreia „contribuţia metafi zică a 
lui Blaga este iluzorie”, nu credem că portretul ce i s-a 
alcătuit fi losofului („un geniu în stare de intuiţii mistice 
revelatoare, confi rmabile mai târziu de experienţă, care 
nu face altceva decât să viseze gratuit, în speranţa că forţa 
demonică din el îi poate prilejui viziuni substanţiale”) 
cuprinde toate trăsăturile necesare. Pe lângă „voinţa de 
construcţie ce ne lipsea” şi pe care o aduce Blaga, pe lângă 
expresivitatea stilului şi strădania pentru îmbogăţirea 
terminologiei fi losofi ce, pe lângă introducerea masivă 
a metaforei ca „modalitate substanţială de a percepe 
universul”, fi losoful român este arhitectul a numeroase 
alte contribuţii esenţiale. Mai ales în cadrul „Filosofi ei 
culturii”, unde realitatea spirituală, în profunzime 
cunoscută şi stăpânită, l-a condus spre modelări şi 
nuanţări ale sistemului său metafi zic.

 Sunt, indiscutabil, teze ce pot fi  abordate din alte 
orizonturi fi losofi ce în „Spaţiul mioritic”, în alte lucrări 
(de ex. viziunea anistorică despre sat, anatemizarea 
oraşului, elogierea unilaterală a „primitivităţii”, a 
„barbariei creatoare”) dar nu se poate să nu fascineze 
coerenţa expresivă a sistemului alcătuit, efortul creator 
destinat descoperirii unor factori meniţi să înlesnească 
o demonstraţie fi losofi că de anvergură, numeroasele 
concluzii relevabile, care pot constitui – cum spunea 
acelaşi Călinescu referindu-se la „demna de laudă 
încercare” din Spaţiul mioritic – „un pas mai departe 
spre conştiinţa de noi înşine”.(1978)
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MARIA D’ALBA
Dor brumat

Jarul lacrimei mocneşte
sub cenuşa de cuvinte,
înteţit, el dogoreşte
dinspre-aducerile-aminte…

Dau să-l sting cu var şi oase
dar se-ncinge-a răzvrătire,
printre speranţele arse
caut, încă, o ieşire!

Dorul va mai da în fl oare?
Brumat seamănă cu-un spine!
Năpădite de-aşteptare
visele-au ajuns ruine…

Fugitiv popas

Arid decorul a rămas,
doar bolovani de sare cresc,
Cuvântu-i singurul popas
în care nu mă odihnesc?

Ce păsări triste trec în stol!
oare de unde eu le ştiu?
visul să fi e cuibul gol?
pentru regrete e târziu!

Privesc prin ciobul unui gând:
din Dor nu mai iese lavă,
mocneşte stins, doar fumegând
de când umbra mi-e bolnavă!

Dezlegare de muguri

Buimăcită pare pădurea
din convalescenţă trezită
de boarea încolţirii ierbii
ce o atinge înverzită.

Chemând-o parcă să-i urmeze
zburdălnicia dăruirii
spre a renaşte împreună
suprema clipă a iubirii;

vrând a-i grăbi înmugurirea
de sfârcuri o ciupeşte vântul,
iar păsările-n dezmierdare
prin păru-i lung presară cântul…

Înfi orată ea tresare
şi-un tremur trupu-i răscoleşte!
Trosniri de vreascuri se destramă
în mugurii ce-o dezmoşteneşte…

Nevroze cu tuberoze

Însângerată-mbobocire,
(ca şi iubirea uneori!)
cum să le scuturi de uimire

când ea e albul scurs în fl ori?

Atâta disperare-ascunde
mirosul lor provocator
că l-aş ciunti dar n-am de unde
să-l prind, fi ind altoit cu Dor!

Însângerarea lor să fi e
felul în care prin parfum
îşi ard o lacrimă târzie –
ţipăt ca un ecou de scrum?

Floare de dor

Îmi eşti atât de drag încât
lumina a înmugurit
în fi ecare vis urât,
fl oare de dor cu fruct oprit!

Ce avalanşă de culori
inundă golul din Cuvânt
zădărnicind de-atâtea ori
dezordinea din zboru-i frânt!

Speranţele s-au pârguit
ademenindu-ne pe rând,
în joacă ne-am îngăduit
să le furăm din când în când…

Un freamăt dulce amărui
creşte în sufl et tăinuit,
degeaba-ncerci să te opui
întârziatul meu iubit!

Când umbre-n gânduri îmi apar
înspre lumină mă retrag
ca litera în calendar -…
de ce îmi eşti atât de drag?

La bordul Cuvântului

Ce-nghesuială în Cuvânt!
Cine râvni-va locul meu,
când n-o să-mi pot lua avânt?
O să ne recunoaştem greu?

Mi-e gândul aburit, nu pot
zări prin el unde suntem,
călătorind fără pilot
de o avarie mă tem!

Aş vrea din mers ca să cobor,
dar uşile nu se deschid!
Cu lacrima, - bulgăr de dor,
încerc să fac spărtură-n zid!

Rana din lacrimă

Tu nu vei şti ce grea povară
este tăcerea dinspre tine!
urnind-o (pentru-a câta oară?)
trec puntea dintre rău şi bine!
Cu opinteli istovitoare
înaintez fără repere,
până şi zâmbetu-i sudoare
ce n-o pot şterge în cădere!
Rana din lacrima pierdută
printre tăceri împrumutate,
de la o vreme mă ajută
să le recuperez pe toate!
Atuncea când vei înţelege
iubirea ce culoare are,
îţi va rămâne a culege
doar bulbul ei din lumânare!

Rugăciune

Doamne, iarăşi am căzut
din Cuvântul Tău cel Sfânt –
Cuib din care eu am vrut
să zbor cu-aripi de pământ!
Doamne, iarăşi am căzut
din Cuvântul Tău cel Sfânt!

Mândria de-mi poţi ierta
când mă binecuvântezi,
numai Tu cu mila Ta
mai poţi ca să mă salvezi!
Mândria de-mi poţi ierta
când mă binecuvântezi!

Tu Cel care nu greşeşti
şi totu-n Tine e pur,
suferinţele lumeşti
ajută-mă să le-ndur!
Tu Cel care nu greşeşti
şi totu-n Tine e pur!

Gânduri luminoase dă-mi
până-mi cresc aripi de har!
Suspendată între vămi
orice zbucium e-n zadar!
Gânduri luminoase dă-mi
până-mi cresc aripi de har!

Lacrimile-mi oblojesc
sufl etul greu vătămat,
Sfi nte, Ţie-Ţi mulţumesc
că prin ele m-ai iertat!
Lacrimile-mi oblojesc
sufl etul greu vătămat!
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Într-o cronică li-
terară publicată în 
urmă cu douăzeci de 
ani în „Luceafărul”, 
r e m a r c a m 
eminescianismul pro-
fund organic şi structural 
al poeziei lui Teofi l 
Răchiţeanu, precum şi 
acel fi lon al decantărilor 
folclorizante pe latura 
dolorifi că, foarte 
generos şi proteic, în 
care se oglindeşte cerul 

de stele al devălmaşelor melancolii – alunecare de nouri 
pe mările unui sufl et înfi orat de brizele cosmicităţii…

Era etapa „Elegiilor sub stele” (1969) şi „Planetelor 
de melancolie” (1986), dar şi a „Somnului de voevod” 
(1980) şi „Poemelor înserate” (1990), în care freamătul 
naturistic-folclorizant dezvăluia o eminescianitate 
rezonantă cu acea „retragere din istorie” de care 
vorbea Lucian Blaga, o repliere a spiritului poetic 
într-un habitat care avea să-l consacre. Acest Orfeu al 
Apusenilor, care citeşte mersul poeziei după semnele 
cerului şi ale naturii înconjurătoare, a rămas, dincolo 
de ispite modiste, el însuşi, asemenea unui Iancu 
împovărat de legendă, regăsindu-se în matca originară 
a toate celor curate… Dar nu la modul ingenuu, căci 
poetul se dovedeşte un spirit mereu frenetic, pătruns 
de marile întrebări existenţiale şi cutreierat de nelinişti 
metafi zice.

Ora singurătăţii (1998), Tărâmul de rouă (2002) 
şi Efulguraţiile (2002, 2008) de mai târziu, ba chiar 
Lumina din lacrimă (2007) ori Alizeul de dor – Poesii 
din celălalt mileniu (2006), apărute în ultimul deceniu, 
amplifi că o anumită stare de spirit, desăvârşind profi lul 
poetului oarecum cunoscut, aducând în poezie un spor 
substanţial de limpidităţi clasice şi împăcându-l pe 
„eremitul” de sub cupola brazilor şi molizilor cu sine 
însuşi, căci „apa din care bea curcubeul” este deopotrivă 
stingere de dor nemărginit, dar şi regăsire de sine 
(exponenţială devine acum şi imaginea unui Avram 
Iancu fără prihană, jertfă de sine şi totodată ofrandă 
adusă neamului, spirit vaticinar-metafi zic într-o votivă 
Transilvanie – Patimile după Iancu, 2008).

Se observă, însă, de data aceasta, o fuziune a 
eminescianităţii structurale de care vorbeam cu intuiţia 
profundă a unui vizionarism blagian, graţie căruia 
„izvorul” şi „tăcerea”, „marginea lumii” şi „steaua”, 
„păpădia” şi „îngerul”, „sufl etul bolnav” şi „ceasul 
de seară”, Dumnezeul acutelor invocaţii şi Moartea 
exorcizată în tonuri de bocet-descântec, de litanie-
maslu, confi gurează un univers poetic mai bogat şi 
deopotrivă mai accidentat, un orfi sm de expansiune 
maximă şi o trăire la limită a condiţiei existenţiale în 
faţa unui transcendent care, deşi rămâne mereu reper 
ideatic, pare a se refl ecta în toate ipostazele existenţei 
mundane.

O tânjire (să fi e aceasta argheziană!) mai 
potolită, desigur, către cerul „larg şi necucerit”, cât o 
atotprezentă nelinişte şi un dor de slavă, ca un ideal 
de neatins în momentele de deznădejde generate de 
refuzul Divinităţii, în absenţa căreia spornică devine 
neantizarea:„Toate drumurile către Tine le-am rătăcit./ 
La capătul fi ecăruia e o fundătură / Dincolo de care nu 
mai e nici un drum…/ Prin mine Neantul ca o apă grea 
cură…”

Nevoia imperioasă de certitudine nu este, totuşi, 
a unui Arghezi scârbit de lume şi descumpănit de 
civilizaţie, ci a unui anahoret trecut prin Jaleşul blagian, 
care-l caută pe Dumnezeu în liniştea meditaţiei, cu 
orfeica sete a cântecului rămas neîmplinit. Într-o mică 
cosmogonie sui-generis, La început a fost Tăcerea, 
poetul întoarce sensul biblic optând pentru defi nirea 
unui univers orfi c: «La început a fost Tăcerea» / Şi nu 
Cuvântul, cum se spune, / Un fel de împietrită apă / 
Ce margini nu avea, nici nume…// Şi se iscă în ea un 
sunet / Din nu se ştie ce, uşor, / Cum ar zvoni în iarbă-

TEOFIL RĂCHIŢEANU:
TEOFIL RĂCHIŢEANU:

„Apa din care bea curcubeul”„Apa din care bea curcubeul”
(Editura Clusium, 2008)

un greier, / Cum o părere de izvor…/ Şi sunetul crescu. 
Tăcerea / Ca un ocean să vălurà / Şi Dumnezeu cânta 
într-însa / Căci El izvorul ei era…” (Apa din care bea 
curcubeul). – O senzaţie de însingurare cosmică, de 
pustiu de lume devine din ce în ce mai apăsătoare. 
Blagianizarea referenţială deschide noi orizonturi 
eminescianismului structural, clasicitatea folclorizantă 
dobândind transparenţe, accente şi ecouri de calmă 
expresivitate expresionistă: „La marginea lumii stam / 
Şi mă vaier-văieram / Că singur în ea eram. / Împrejur 
pustiu, pustiu / Şi în vreme mult târziu, / Vaieru-mi prin 
văi afunde / Se pierdea. De nicideunde / Nime, nime 
a-mi răspunde, / Că în Sine-şi nepătruns, / Dumnezeu 
stătea ascuns / Şi se făcea cum că nu-i, / Ca şi cum n-aş 
fi  al Lui, / Mută gura-I, ca de piatră, / Ca şi cum nu mi-

ar fi  tată! / Chemam Moartea. Nu venea. / Singură era 
şi Ea, / Obosită şi pustie, / Sătulă de veşnicie…” (La 
marginea lumii stam).

Era fi resc ca spiritul folclorizant-problematic să 
ajungă la Blaga prin Eminescu, rotunzindu-se într-o 
formulă de substanţialitate orfi că în largi acolade 
vizionar-dolorifi ce.

Un sentiment generalizat al extincţiei atinge şi 
„vecia grea şi amară” a instanţei supreme, ca într-o 
viziune nietscheeană de întunecare a cerului: „Numai 
moarte, numai moarte / Cât întinsul lumii îi. / S-o 
domoale, s-o domoale / Nime, nime, nime nu-i! / Că şi 
Celui Lumii Domn / I-i vecia grea şi-amară / Şi-obosit 
îi şi i-i somn / Şi şi el ar vrea să moară…” (I-i vecia 
grea şi-amară…).

Toate, însăşi viaţa poetului sunt 
scrise şi în Cartea Morţii, de unde 
şi această excesivă înnegurare a 
spiritului, solitar şi deznădăjduit, 
simţind cum „Sufl etului meu, 
greu veacul / Ca lui Dumnezeu 
vecia, / Cântă-n el, îngemănate, / 
Bătrâneţea şi pustia…/ Ca o apă 
grea, târziul / Lumilor printr-însul 
cură, / Obosit, îşi moarte cere, 
/ Dară Mortea nu se-ndură…” 
(Obosit, îţi moarte cere…).

Uneori deznădejdea este atât 
de mare încât poetul, realizând 
că „neputincioase” îi sunt toate 
cele sfi nte, şi-ar dori moartea, 
de vreme ce însuşi Iisus s-a 
sinucis, renunţând la mântuirea 
impenitentei lumi păcătoase. Un 
tablou negru, de sfârşit de lume şi 
Dumnezeire apare din apele morţii 

atotstăpânitoare: „Ci sufl etul bolnav mi-i cum n-a mai 
fost nicicând / Neputincioase Lui i-s cele sfi nte […] / 
S-a sinucis, se-aude, în cer însuşi Isus,/ Căci în zadar, 
se pare, a pătimit pe cruce, / Şi au murit toţi zeii şi 
cerul e pustiu./ Biet sufl ete-al meu, unde de-acuma 
te vei duce?” (Ci sufl etul bolnav nu-i cum n-a fost 
nicicând).

Să fi i ajuns Teofi l Răchiţeanu la marginea prăpastiei? 
Căci această luciditate extremă nu este atât generativă 
cât obnubilantă şi restrictivă de elanuri şi zări. Oricum, 
constatăm un punct critic al acestei poezii, un preaplin 
de înnegurări, o apropiere excesivă de „margine”, 
dincolo de care Neantul, abisul, moartea sunt aatât de 
spornice, pustiind totul.

Nevoia de Dumnezeu se pune în Apa din care bea 
curcubeul (2008) atât de acut, dar cu cât opţiunea 
este mai ardentă cu atât de amară şi sceptică este şi 
convingerea ratării acestei întâlniri: „Merg, tot merg 
spre Dumnezeu. / Drumu-i lung şi pasu-i greu (…) / 
Merg şi merg şi-am obosit / Şi toiagu-mi s-a tocit (…) 
/ Şi-nnoptat drumul şi lung, / 

Niciodată n-am s-ajung! // Niciodată n-am 
s-ajung…(Niciodată n-am s-ajung…).

Simţindu-se ca parte din „amara veşnicie” a 
lui Dumnezeu, poetul eminescianizează în ritmuri 
trohaice punând un semn de asumantă existenţialitate 
orfi smului său plenar: „Mă fac râu şi curg şi curg/
Şi mă pierd în Demiurg…” Sau aceste versuri din 
volumul consubstanţial Lumina din lacrimă (2007): 
„Şi în hău-acesta mare, / Firicel de lumânare,/Arde-
ncet sufl etul meu / Părăsit de Dumnezeu…” (Părăsit 
de Dumnezeu)

Desfăşurată pe o gamă largă de sonuri şi ritmuri, 
consubstanţiale fi indu-le fi orul arhaicităţii şi 
folcloricitatea de esenţă litanică, poezia lui Teofi l 
Răchiţeanu şi-a dobândit o indicibilă specifi citate, 
într-o aventură care nu este una a limbajului ci a marilor 
idei rotitoare de năzuinţe şi zări, căci spiritul acestuia 
consună cu eminescianitatea gravă, cu metafi zica 
blagiană, cu dorinţa mai puţin aprigă, oarecum 
resemnată, de intrare în rezonanţă cu Divinitatea, 
toate în regimul unor tulburătoare clasicităţi. Acest 
Orfeu al Apusenilor, care nu e mai puţin autentic şi 
expresiv, aduce în poezia de azi drama unui însingurat 
de sub geană de brazi, decantată cu har cristalin şi 
întemeietoare a unui mirabil cer de stele într-o noapte 
târzie: „Prin Munţii Apusului, ars de grea patimă, / 
Până când sufl etu-mi face-se lacrimă, / Cu lacrima jur-
împrejurul lor – brâu, / Până când face-se limpede râu, 
/ Cu râul prin codri bătrâni, doinitor, / Până când şi el 
face-se dor… / Prin Munţii Apusului cu jalea lui nouă 
/ Până ea face-se peste ei rouă…”

Dan Radu Abrudan
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Personalitate de renume a municipiului Şebeş, 
cetăţean de onoare şi preşedintele Fundaţiei Culturale 
„Lucian Blaga” din localitate, dr. Radu Cărpinişianu 
(n. 25 iulie 1923, Sebeş) – congener pe linie maternă 
al marelui poet – este autorul unor lucrări ştiinţifi ce de 
balneologie şi recuperare medicală.

Împovărat şi domnia sa de gloria marelui Blaga, 
a editat, în ultimii ani, câteva lucrări interesante, 
luminând fi e din perspectiva specialităţii sale, fi e 
din interes documentar personalitatea poetului din 
Lancrămul transilvan: Album foto-documentar – 
Hronicul şi cântecul vârstelor (Ed. Imago, Sibiu, 
1995); Lucian Blaga şi medicina (Ed. Fundaţiei 
„Lucian Blaga”, Sebeş, 2000); Hronicul ilustrat al lui 
Lucian Blaga (Ed. Arhiepiscopiei Alba Iulia, 2002, cu 
traducere în engleză, germană şi franceză); Pranayama 
– Gimnastica pentru sănătate şi voinţă îndelungată 
(Ed. Arhiepiscopiei Alba Iulia, 2003; Locuri şi oameni 
în Ţara Sebeşului (ED. Fundaţiei „Lucian Blaga”, 
Sebeş, 2004).

Se adaugă la acestea preţioasele colaborări 
la volumele de exegeză blagiană editate de Ion 
Mărgineanu: Ceasul care nu apune (1996), Amiaza 
locului (2000), Lucian Blaga – rezerva de oxigen a 
memoriei (2006), precum şi la volumele de documentare 
retrospectivă ale ediţiilor I-XXXVI ale Festivalului 
Internaţional „Lucian Blaga”, Sebeş – Alba Iulia 1981-
2006, Caietele Blaga, 2001-2006; Lumini interioare – 
album „Lucian Blaga” (2005).

Prezenta lucrare este un excepţional documentar, 
mai exact „o culegere de texte şi evenimente mai 
puţin sau încă necunoscute”, contribuţii de reală 
valoare, semnalarea unor exegeze noi şi chiar „câteva 
documente inedite (în copie)”

Iniţial, intenţia autorului a fost în mod declarat aceea 
de a realiza „o istorie completă a tuturor manifestărilor 
şi comunicărilor dedicate marelui fi losof – poet”, 
chiar „o integrală a contribuţiilor pe care şi le-au adus 
participanţii la ediţiile Festivalului organizat de-a 
lungul anilor, aici în vatra spaţiului mioritic de naştere 
şi formare a personalităţii şi gândirii magului de la 
Lancrăm…”

Rămâne, însă, o „datorie” de care urmaşii trebuie să 
se achite, mai ales că Academia Română şi Institutul 
Cultural Român întârzie să o realizeze prin elaborarea 
unei integrale a operei lui Lucian Blaga, aşa cum au 
procedat cu opera altor proeminenţi reprezentanţi ai 
culturii româneşti.”

Semnalăm câteva capitole de un real interes 
documentar: Amintiri… Amintiri, Lucian Blaga şi 

Dr. RADU CĂRPINIȘIANU:

„CONTRIBUŢII LA EXEGEZA BLAGIANĂ”
(Editura Alti p, Alba Iulia, 2007)

medicina, Sfârşitul existenţei fi zice a lui Lucian Blaga, 
Casa natală a lui Lucian Blaga, Lucian Blaga la 
Academia Română, Traduceri din poezia lui Lucian 
Blaga, Apariţii de cărţi despre Lucian Blaga şi opera 
sa, Cuvinte memorabile – nestemate ale gândirii…

Câteva capitole constituie in nuce istoria complicată 
a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, Relatări 
din desfăşurarea ediţiilor Festivalului după Revoluţia 
din decembrie 1989, Fundaţia Culturală „Lucian 
Blaga”, Contribuţia presei judeţene la informarea 
populaţiei, Documentar…

O postfaţă semnată de scriitorul Ion Mărgineanu 
realizează un minuţios şi emoţionant profi l al autorului 
(doctor în medicină şi chirurgie, cutreierând ţara de la 
Constanţa şi Eforie Sud la Sinaia, Braşov Târgu-Mureş, 
Borsec, Sebeş, răsplătit cu decoraţii, titluri şi diplome 
onorifi ce rare, apoi autor al unor importante lucrări 
de specialitate şi, în sfârşit, preşedinte al Fundaţiei 
Culturale „Lucian Blaga” şi cetăţean de onoare al 
Sebeşului.

Să amintim aici şi câteva nume care „defi lează” 
în paginile cărţii, fi e la „Amintiri… Amintiri” (Radu 
Cărpinişianu, Silviu Cărpinişianu, Romul Bena, 
Zaharia Stanciu, Bazil Gruia, Ovidiu Drimba, 
Elisabeta Avram, Maria Constantinescu-Frunzetti, 
Aspasia Oţel Petrescu, Viorica Nina Cionca, Elena 
Daniello, Gheorghe Pavelescu, Zenovie Cârlugea, Z. 
Macovei, Augustin Jula…), fi e ca „surse” documentare 
(Corneliu Blaga, Radu Cărpinişianu, Miron Scorobete, 
C.D.Zeletin, Dan Barbilian, D. Popovici, Sigismund 
Toduţă, Florian Popa Micşan, Ion Mărgineanu, Vasile 
Netea, Ioan Moceanu, Lucia Mureşan, Elena Anghel 
ş.a.), fi e ca exegeţi sau comentatori ai operei (Bazil 
Gruia, Anton Ilica, Eugeniu Nistor, Zenovie Cârlugea, 
Geo Saizescu, Al. Surdu, Grigore T. Marcu, Monica 
Manu, G.G. Costandache, Florica şi Marin Diaconu, 
Fenia Driva ş.a.), fi e ca traducători din opera blagiană 
(Brenda Walker, Serge Fauchereau, Ion Miloş, Maria 
Ilişiu, Gabriela Vinţinţan, Paula Romanescu, Rosa del 
Conte, Bruno Rombi…).

Interesant este şi capitolul „Legături permanente 
cu biserica străbună” (IPSS Antonie Plămădeală, 
Gh. Vrabie, IPSS Andrei episcop de alba Iulia, Ion 
Avram…).

„Menţionez că textele oferite de colaboratorii noştri 
vor fi  semnate de autori – specifi că dr. Radu Cărpinişianu 
în Prefaţă – iar cele proprii, precum şi unele comentarii 
ce însoţesc colaborările le voi semna «R.C.»”. Şi sunt 
multe texte semnate „R.C.”, unele reproduceri din 

diferite surse comentate, altele constituind rodul unor 
cercetări şi refl ecţii proprii (precum  Lucian Blaga şi 
medicina „în care am căutat să înfăţişez suferinţele 
trupeşti şi sufl eteşti, de la naştere până la moartea sa, 
lucrare apreciată ca prima cercetare care s-a ocupat de 
patografi a ilustrului fi losof, poet şi dramaturg Lucian 
Blaga”).

Dr. Radu Cărpinişianu se dovedeşte a fi  una din 
cele mai sensibile antene de percepţie infi nitezimală a 
posterităţii lui Lucian Blaga, vreme de câteva decenii, 
mereu atent la tot ceea ce este nou în domeniul 
cercetării vieţii şi operei blagiene.

Aureolat de această pasiune (care, desigur, 
despovărează spiritul descendentului din neamul 
Blaga), dr. Radu Cărpinişianu este, la cei peste 80 de 
ani şi mai bine, purtaţi cu distincţie şi blândă nobleţe, 
patriarhul blagian al Sebeşului, căruia îi aducem, iată, 
prin rândurile de faţă, un îndatorat şi sincer omagiu, 
dimpreună cu solidara urare de multă, multă sănătate 
şi doriri de bine.

 
Liviu Sinculici

Festival Blaga

Râpa RoșieRâpa Roșie
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Binecunoscutul Festival Internaţional „Lucian Blaga” a ajuns la a 
XXVIII-a ediţie, în 2008, graţie mentorilor-organizatori de excepţie 
Ion Mărgineanu şi Gheorghe Maniu, mai tânărului director al Centrului 
Cultural „Lucian Blaga” – prof. C. Şalapi, a distinsei prof. Mioara 
Pop, director al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” din Alba Iulia, a 
venerabilului dr. Radu Cărpinişianu (descendent din neamul poetului) – 
preşedintele Fundaţiei Culturale „Lucian Blaga” din Sebeş, a autorităţilor 

municipiului Şebeş şi judeţului Alba.
Cu prilejul Festivalului de la Sebeş - Lancrăm - Alba 

Iulia (în paralel se desfăşoară, la Cluj, Zilele „Lucian 
Blaga”, în organizarea Societăţii Culturale „Lucian 
Blaga” de acolo) sunt editate: revista „Paşii Profteului”  
şi culegerea de articole, eseuri, însemnări, memorialistică, 
exegeză şi de creaţii literare premiate în cadrul concursului 
de poezie – „Caietele Blaga”. Cu acest prilej, au loc: sesiuni 
de comunicări ştiinţifi ce, lansări de carte, concursuri de 
creaţie, vernisarea unor expoziţii de pictură, spectacole 
literar-muzicale, deplasări culturale, recitaluri (între 
care vocea Luciei Mureşan – alt „stâlp” al festivalului 
dimpreună cu scriitorul Mircea Tomuş, - ne-a picurat în 
sufl et an de an, cu măestria consacrării, nestemate de sufl et 
din cugetul geniului blagian.

Cu prilejul ediţiei din 2008, mentorul cultural şi poetul 
Ion Mărgineanu, ajutat de C-tin Şalapi, ne-a oferit o carte 
surpriză: Ceremonia paginii – 21 pentru eternitatea 
Blaga (Ed. Altip, Alba Iulia, 2008, 136 p.) în care realizează 
un prim „dosar” al unor „ferestre neîntrerupte spre lume 
deschise de Festivalul Internaţional «Lucian Blaga» ajuns 
la a XXVIII-a ediţie.”

Lucrarea se deschide cu însemnarea din „Jurnalul” lui 
Virgil Ierunca, consemnată la 13 august 1949: 

„Cutremurat. Recitesc «Spaţiul mioritic» pe care l-am 
găsit întâmplător la un prieten. Unde am rătăcit până acum? 
De ce nu l-am recunoscut pe Blaga de la el de acasă, de la 
noi de acasă? M-am pierdut lângă Montaigne şi Michaux 
şi n-am simţit tot acest «foc îngropat» al unei spiritualităţi 
autentice. Lucian Blaga mă ceartă acum pentru întreg somnul meu de ieri. Privirea lui 
asupra «desnădejdii denecuprinsului», asupra «adâncimii prăpăstioase a proverbului», 
- «proverbe care înainte de a se preface în cuvinte au fost fl ori» - mă înfi oară pentru tot 
ce am refuzat, pentru înstrăinare şi pentru păcat. Acum ştiu: am rădăcini.”

Urmează o pagină semnată de poetul Ion Mărgineanu, din care afl ăm concepţia şi 
spiritul ce-au prezidat conceperea acestei lucrări – este vorba de 21 de destine ce-au 
trudit fi e în „albia unei noi exegeze”, fi e în „aplecări spre a-i descifra pietrele templului 
sau ce-adăposteşte freamătul poemului, farmecul fi losofi ei, supremaţia dascălului, 
paşii diplomatului şi iţele scrobite ale dramaturgului, fervoarea traducătorului şi a 
plimbăreţului în «Luntrea lui Caron» printre meandrele lumii”.

„Dintre aceşti afl uienţi cu sutele ai adevărului am decupat doar un pumn de oglinzi 
în care cititorul să-şi revadă chiar lungul drum al cunoaşterii spre el însuşi.” Iată 
numele celor prezentaţi cu o bibliografi e la zi (urmată în cazul exegeţilor de fragmente 
reprezentative din opera acestora) – „ei au fost când a trebuit la locul potrivit, trecând 
peste ameninţările negrelor liste, răspunzând la chemările Festivalului nostru într-o 
perioadă în care universităţi, academie, uniune a scriitorilor, reviste, periodice etc. 
n-au purces la reabilitarea unuia dintre cei mai mari gânditori ai lumii, un cărturar de 
excepţie, ce n-a cerut nimic vieţii, decât munţilor, să-i dea un trup cu care să-şi ungă 
cuvintele, fi rea, gândirea”:

Corneliu Blaga (1909-1994) – cercetător, diplomat, memorialist, pp. 7-11; Ion Brad 
(n. 1929) – scriitor, redactor, editor, ambasador, director, traducător, pp. 12-23; Zenovie 
Cârlugea (n. 1950) – poet, critic şi istoric literar, publicist, editor, redactor, pp. 24-32; 
Mircea Cenuşă (1941-2000) – prof. dr., istoric literar, documentarist, editor, pp. 33-38; 
Mihai Cimpoi (1942) – academician, redactor, istoric şi critic literar, eseist, pp. 39-41; 
Constantin Cubleşan (1939) – prof. universitar, istoric şi critic literar, scriitor, pp. 42-
50; Ştefan Aug. Doinaş (1922-2002) – academician, profesor, poet, traducător, eseist, 
pp. 51-57; Ovidiu Drimba (1919) – prof. universitar, istoric literar, eseist, cercetător 
al culturii şi civilizaţiei omenirii, pp. 58-61; George Gană (1935) – prof. universitar, 
istoric şi critic literar, pp. 62-65; Gheorghe Grigurcu (1936) – doctor în fi lologie, 
poet, critic şi istoric literar, pp. 66-75 – se reproduce interviul realizat de noi şi publicat 
în „Tribuna” şi „Portal-Măiastra”; Ion Miclea (1931) – artist fotograf, reporter, autor 
de cărţi şi albume, pp. 76-79; Teodor Mihadaş (1918) – prof. universitar, scriitor, 
redactor, pp. 80-83; Achim Mihu (1931) – prof. universitar, istoric literar, autor, pp. 

ION MĂRGINEANU – CONSTANTIN ŞALAPIION MĂRGINEANU – CONSTANTIN ŞALAPI

„De la Corneliu Blaga la Dimitrie Vatamaniuc”
84-87; Ion Miloş (1930) – doctor la Sorbona, poet, traducător, ziarist, pp. 88-
97; Lucia Mureşan (1939) – prof. universitar, actriţă de teatru şi fi lm, publicist, 
teatrolog, pp. 98-102; Constantin Noica (1909-1987) – doctor în literatură şi 
fi lozofi e, fi losof, traducător, deţinut politic, membru post mortem al Academiei 
Române, pp. 103-109; Mircea Popa (1939) – prof. universitar, istoric şi critic 
literar, eseist, pp. 110-114; N. Steinhardt (1912-1999) – avocat, critic literar, 
bibliotecar, profesor, traducător, eseist teolog, pp. 115-119; Teodor Tanco 

(1925) – doctor în drept, poet, editor, istoric literar, 
pp. 120-122; Mircea Tomuş (1934) – doctor în 
ştiinţe fi lologice, scriitor, critic şi istoric literar, 
scriitor, redactor, editor, pp. 123-129; Dimitrie 
Vatamaniuc (1920 ) – prof. universitar, istoric 
şi critic literar, membru de onoare al Academiei 
Române, pp. 130-133.

Documentarea s-a făcut utilizându-se arhiva 
Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, 
colecţii ale Bibliotecilor documentare din Alba 
Iulia, Aiud, Blaj, Tg.-Mureş, reviste literare, 
dicţionare, antologii, tipărituri ale universităţilor 
din Alba Iulia, Cluj, Sibiu, Arad, Bistriţa, Bihor, 
Timiş, periodice ale Bibliotecii Academiei, fondul 
de carte de la Muzeul Literaturii Române, operele 
literare ale celor incluşi în această frumoasă, 
pilduitoare şi primă panoramă a …blagologilor 
şi blagofi lilor.

Este, altfel zis, cum de altfel se şi precizează în 
„Bibliografi a selectivă” o adevărată antologie: „De 
la Corneliu Blaga la Dimitrie Vatamaniuc”, ce 
ne aminteşte de lucrarea de interviuri a istoricului 
şi criticului literar Ion Oprişan, „Lucian Blaga 
printre contemporani”…

Constituindu-se, aşadar, într-o piesă de 
rezistenţă a Fondului documentar „Lucian 
Blaga”, prezenta antologie „21 pentru eternitatea 
Blaga” este întrutotul admirabilă atât prin 
concepţia structurantă ce a prezidat alcătuirea 
ei, cât mai ales prin documentarea riguroasă, de 

excepţie chiar, în creionarea profi lurilor consacrate în „ceremonia paginii”…
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1. Sub semnul lui trans
Încep textul de faţă cu o afi rmaţie 

pe care fi reşte o voi demonstra: Marin 
Sorescu este una din personalităţile 
întemeietoare ale transmodernismului 
în România.

Întru deplină credibilitate, 
aduc înseşi depoziţiile scriitorului; 
consemnate, în 1980, de Dorin 
Tudoran(1), şi, în 1982, de Ilie 
Purcaru(2), apoi, chiar de mine 
însumi, în 1995. Răspunzându-i, la 
întrebări, lui Dorin Tudoran, un prin 
argument pro domo s-a iţit printre 
rânduri: practicarea transgenului 

literar: „...uite cum este cu genurile literare. Fiecare te obligă să 
vezi altfel lumea. Ca poet – metaforele lumii şi sclipirile ei. Ca 
dramaturg – certurile şi dramele ei. Ca eseist – putinţa vorbirii 
de-a se exprima pe sine”.

Transgenul îl obligă pe scriitor să redebuteze din când în 
când, să se îndrepte mereu către o nouă disciplină – deci să fi e 
transdisciplinar -- să-şi schimbe din mers registrul auctorial, 
spulberând prejudecata că cei care lucrează mult ar fi  superfi ciali; 
„prejudecată care provine dintr-o înclinaţie mai mult spre lene 
decât spre geniu”. 

Astfel, un asemenea creator îşi asumă năpârlirile estetice. 
O face pentru a căuta o ieşire (sau mai general ieşirea) din 
deplângerea ruinării tradiţiei, din modernism, din îndepărtarea 
poeziei de la esenţa ei, fără a-şi renega însă autarhia, interioritatea, 
care, spre a se putea exprima foarte precis, contopeşte într-un 
sigur discurs, refl exivitatea purităţii artistice, lingvismul ludic şi 
experimental şi tranzitivitatea pactului cu realitatea.

În discuţia cu Ilie Purcaru, Marin Sorescu se autodefi neşte 
mult mai explicit ca... transmodernist; mărturisind că lucrează 
într-adevăr la inventarea a ceva dincolo de modernism şi mai 
ales de mileniul XX, că este un neîncadrabil, un transcategorial 
şi că în toate genurile în care a scris n-a ţinut seama de nici un 
fel de tipar prestabilit, ci de vitalitatea şi supleţea fenomenului 
de creaţie fi e el literar sau plastic, încercând, la începutul fi ecărei 
noi experienţe, sentimentul unei mari descoperiri, fi e citindu-i 
pe Günter Grass, W.S. Merwin, Allan Ginsberg, Vasko Popa, 
Tadeusz Rasevicz, Andrei Voznesenski, Borjes, Octavio Paz, 
fi e recitindu-i pe Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Voiculescu, 
fi e aprofundându-i pe Brâncuşi, Enescu, Mircea Eliade, 
Constantin Noica, fi e ataşându-se, din mers, de Blandiana, 
Buzea, Mălăncioiu, Victoria Ana Tăuşan, Stănescu, Alexandru, 
Gheorghe, Păunescu, fi e punând umărul la ridicarea unor nume 
noi precum Constantin Barbu, Dumitru Velea, George Popescu, 
Ion Pecie, Mihaela Andreescu, Marius Ghica, Verona Costache, 
Ion Dur, Gabriel Chifu, Nicolae Diaconu, Patrel Berceanu şi chiar 
la propria-mi lansare, în 1983, când la Cenaclul „Ramurilor”, în 
aceeaşi şedinţă, eu am rostit din volumul meu de debut. Extazul 
păsării de rouă, iar domnia sa a prezentat integral „Luptătorul pe 
două fronturi.”

Considerându-se un poet inovator, Marin Sorescu îi apreciază 
pe poeţii care sunt în acelaşi timp şi mari artişti, şi foarte populari, 
care oferă publicului cărţile bune de versuri ca pe nişte adevărate 
sărbători, dar nerenunţând la a fi  neliniştiţi, incomozi, greu de 
clasat. Şi aşează în capul lor pe Mihai Eminescu, „ca pe un reper 
fundamental al fi inţei noastre, profi tând de ocazie şi avertizându-
ne transtextual: „eu rămân ce-am fost, romantic”.

Dar în ce constă transmodernitatea poeziei soresciene? 
Unii critici au identifi cat deja mărcile dar fără să ştie. Îmi 
asum eu misiunea de a le reliefa, pe ecranul unei receptări de 
mare anvergură deopotrivă naţională şi internaţională, servit 
ideal pentru începutul demonstraţiei de propriu-mi interviu(3) 
pe care i l-am luat lui Marin Sorescu: perceperea absolutului; 
pătrunderea într-un ţinut spiritual inconfundabil, într-o lume 
desăvârşit articulată, în orice fi bră, având puterea să dea un sens 
propriu desfăşurărilor umane fundamentale; ermetismul aproape 
insondabil al practicilor magice şi întâmplărilor burleşti, care se 
întretaie panoramic întru reînvierea (s.m., I.P.-B.), prin cuvânt 
şi în cuvânt, a unei lumi dispărute în care arhetipurile, miturile 
existenţei ţărăneşti asigurau fi inţei o permanentă relaţie cu 
divinitatea.

Aşadar valorile transmoderne biruie pe cele moderne / 
postmoderne(4) în cărţile lui Marin Sorescu şi i se substituie 
profi tabil deseori.

2. . Poemul este transcrierea unei interiorităţi auctoriale.
În amintitul dialog kairotic, pe care am avut norocul a-l 

realiza, Marin Sorescu îşi onorează înaintaşii cu o aură de 
legendă şi sfi nţenie şi cu bunăvoinţă hölderliniană: pură, ca o 
graţie, înlesnindu-i omului să se poată măsura, spre binele lui, 
cu divinitatea. Se arată preocupat de aspectul fundamental că 
inspiraţia, sedusă de simboluri nesesizate încă şi neaduse de 
contemporanii săi în construcţia lirică, de voluptăţi stilistice rare, 
de izbânzi calitative în fi eful imaginarului, înseamnă, pentru un 
scriitor autentic, totuna cu harul, transcendent eului. Se pronunţă 
că îndeletnicirea de a scrie constă în „încercarea de-a ţine în 
echilibru cuvintele, care uneori au pornirea să se golească de 
sens. Când sensul a ieşit din cuvânt, scriitorul trebuie să-l vâre 
la loc”.

A dorit să fi e exponentul unui sufl et colectiv, subiectivismul 
devenind exponenţial. Pentru el, arta era o necesitate vitală 
şi o terapie sufl etească. Era şi a continuat să rămână aşa: 
prejudecată a conciziei, dedublare după cerinţele vieţii interioare, 
arhetipuri încorporate în (trans)metafore, parabole, alegorii. 
Autocomentându-şi piesele de teatru, Marin Sorescu îmi spunea: 
„Esenţa teatrului este universalitatea. Omul trebuie să se aibă 
întâi pe sine, cu totul. Apoi preajma. Apoi destinul. E o doză 

mare de nelinişte în teatrul pe care-l scriu, de anxietate chiar, 
un vuiet de întrebări puse şi nerezolvate... Citite fără dialog, 
aceste piese pot deveni o carte de fi losofi e... Teatrul alături de 
poezie şi de proză – este însăşi literatura. Şi fi indcă literatura 
reprezintă însăşi calea care porneşte de la mine ca să ajungă la 
restul lumii, la problemele ei cele mai acute, omul se angajează 
pe ea, ca să-şi afl e mântuirea. Salvat, sufl etul va învia. În picătura 
de sufl et românesc coexistă şi păgânism ancestral, transcendenţă 
zamolxiană, lumină mediteraneană, latină şi întunecime de 
codru.

Şi fi indcă transmodernismul instituie o nouă avangardă, Marin 
Sorescu tocmai acest lucru şi l-a apropriat explicit: „Românii au 
vocaţia noului, a căutărilor; spiritul lor coborâtor din arheitate, 
este neliniştit şi iscoditor. Aportul nostru (al românilor – n.m., 
I.P.-B.), la curentele de avangardă – pe care mi-am asumat-o cu 
grija unui gospodar – a fost mare: suprarealismul, dadaismul, 
absurdul... În lumea cuvintelor nu poţi decât să dai modernitate 
străvechimii şi să botezi fericit orizontul românesc care încape 
această străvechime: spaţiu mioritic”.

„Şi care ar fi  punctul fi x al contemplaţiei?”, l-am mai întrebat. 
„Taina, văzută în lucruri” – mi-a răspuns. „Obiectul este dezvelit 
concentric, până la taina sa, care apoi înfl oreşte, sporind corola 
de minuni”.

„Adevărata poezie (şi cu acest concept de adevăr ne găsim 
în plin câmp transmodernist, în care gravitează – din câte se 
ştiu până acum – 180 de valori / principii, legi) este, de aceea, 
ceremonioasă, cu virtuţi de ritual, şi este în consecinţă simplă, 
căci nu mai are nevoie de lucruri de prisos, de pârghii care să o 
susţină. Tocmai această simplitate izbeşte pe cel care ia contact 
prima dată cu ea. Este o austeritate neobişnuită. Doar aureola 
rămâne vizibilă, restul, prezenţa corporală, i-o simţi doar după 
licăririle acesteia, ici-colo. Poezia, intrarea în ea, presupune o 
descătuşare, exprimând o stare de intensă trăire, ca o exclamaţie 
dezvoltată sau o implorare a limitelor. Trecătorul timp îşi cere 
mereu dreptul la spovedanie, sufl etul din el pretinde absolutul. 
Între aceşti doi poli se produce arcul voltaic al fi orului liric...” 

Afectivitatea, dincoloul originant în transcendenţă, explozia 
de viaţă şi de sens, redresarea speranţei, unitatea fi inţei şi a lumii, 
personalitatea-arhetip co(s)muta(n)tă aspirând la perfecţiune, 
rezistenţa absolută, inferinţa, democraţia (meta)cuvântului 
corectată prin rigorile unui canon superior, vocaţia / destin, 
creaţia, atmosfera / ethos sunt tot atâtea concepte / accente 
specifi ce transmodernismului celui mai tipic (ce-i drept de trei 
decenii deja „bunuri” estetico-poetice larg răspândite în Europa 
şi America, dar ţinute sub rezervă în România de postmoderniştii 
cocoţaţi în vârful ierarhiei scriitoriceşti şi pe treptele de sus ale 
puterii).

Poezie autentică poate scrie numai fi inţa care s-a întors spre 
sine. Poemul este transcrierea unei interiorităţi auctoriale. De 
aceea – mi s-a confesat mai departe Marin Sorescu – a trebuit 
să dezvolte pentru ea o paradigmă / succesiune de principii noi 
ca de pildă: comunicarea cu zeul, autenticul, fantezia nebună 
(o vreme a fost ataşat clocotrismului sârbesc – n.m., I.P.-B.), 
istoria, magicul, împerecherea magicului cu comicul (în dramă, 
n.m., I.P.-B.) a etnologicului cu fantasticul transcategorial (în 
transgenul proemziei din „La lilieci” – n.m., I.P.-B.). 

Interpretând, azi, pro domo, aceste depoziţii care survolează 
uitarea, încerc o bucurie imensă: de-a mă fi  putut adresa posterităţii 
cu aceste contribuţii intrinseci gândirii sale. Corectând, din mers, 
simbolul, Marin Sorescu l-a reinventat. „Prin simbol – citez 
iarăşi – creaţia îşi identifi că rostul şi îşi găseşte expresia cea mai 
potrivită”. Paul Valéry apreciază că unele cuvinte, ca Sufl et sau 
Univers, au profunzimi proprii. „Când gândurile elimină limbajul 
– credea Marin Sorescu –, ele tind apoi întotdeauna cu necesitate 
spre vis. Şi totuşi gândirea nu este menţinută la suprafaţa realului 
decât prin limbaj. Poetul are drept rol să celebreze, în timp ce o 
ilustrează, această invenţie uimitoare limbajul”.

Dar cum s-a trezit în omul Sorescu poetul Marin Sorescu? 
Ofer, la fel de exact, cuvenitul răspuns. În urma survenirii unei 
transformări ultrasecrete; în clipa în care a plecat spre destin; 
a desluşit, cu perpetuă uluire, verbul creaţiei, al înaintării în 
magic şi fabulos / mitic; a avut transviziunea tuturor civilizaţiilor 
trecute, în zarea translucidă a istoriei.

Am insistat, în continuare, să-mi mai defi nească, de data asta 
conclusiv, poezia sa.

Răbdătoriu, a întreprins şi acest gest: „Pentru mine poezia 
este, c-aşa am moştenit-o, autotelică. Poeticitatea este un 
element sui-generis prin aceea că un cuvânt este simţit ca atare 
şi nu ca înlocuitor oarecare al obiectului numit. Dar şi acest 
autotelism a fost depăşit (melcul n-a depăşit iepurele în fabulă?) 
prin studiul motivaţiei, prin joc, prin literaritate, altfel spus, prin 
transformarea (s.m., I.P.-B.) cuvântului în artă poetică. Cuvintele 
vorbesc între ele. Ce-şi spun ele? Că trebuie să nu mai admită 
arbitrariul, că trebuie să-şi formeze propria succesiune temporală, 
numai aşa scoţându-şi cititorul din realitate şi punându-l într-o 
suită temporală, imaginară, că trebuie să-şi dovedească extrema 
ambiţie şi marea modestie, când trec la cunoaşterea faptelor, ca 
să le proiecteze dincolo de ele, în vis, în utopie”.

Comentariul meu subliniază şi alte valori transmoderniste, 
mărturisite, iată de însuşi (s.m., I.P.-B.) Marin Sorescu: trans-
forma metajunctională, conchisă; responsabilitatea recuperării 
sacrului; deconstruirea concomitentă cu reconstruirea diferită; 
reinventarea transexegetică şi transestetică a literaturii; 
transrecontextualizarea în imediata vecinătate a metafi zicii 
transreligioase şi transumaniste. Şi nu în ultimul rând transrealul 
/ transimaginarul. Voi cita din nou: „Deschiderea operei e foarte 
mare. Realul spre imaginar. Imaginarul spre real. Între ele: 
curcubeul fi cţiunii, al metaforei, legându-le printr-o boltă pe care 
se vede coloana infi nită a acestei opere care a străpuns-o”.

3. Valori eminamente transmoderniste
În transversalia a treia a acestui mic eseostudiu mă 

voi rezuma la a identifi ca pur şi simplu câteva din valorile 
transmodernismului sorescian pe care autorul şi le asumă fi e 
în lirică, fi e în teatru, fi e în proză, fi e în eseocritica sa, fi e în 
cursurile universitare. 

Vom porni la drum (s.m., I.P.-B.) reutilizând câteva din 
principiile lui F.D.E. Schleiermacher(5) şi ale lui Julies Ries(6) 
referitoare la discursul rostit / scris şi văzut ca obiectivare / 
transpunere a unui spirit (s.m., I.P.-B.) viu în lumea obiectelor, 
la limbă ca element supraindividual, la trecerea dincolo (s.m., 
I.P.-B.) de litera textului, spre a reliefa spiritul autorului, plecând 
de la semnele în care acesta se obiectivează. Ce-a înţeles Marin 
Sorescu, ca şi Nichita Stănescu de altfel? Că înapoia şi înaintea 
fi ecărui cuvânt se afl ă o întreagă lume spirituală, lume care-l 
depăşeşte enorm pe utilizatorul semnelor şi care ne obligă pe 
noi, ca neohermeneuţi aplicaţi, să reconstruim sensul pe care 
autorul însuşi a intenţionat a-l exprima. În ciclul de şase cărţi „La 
lilieci”, Marin Sorescu explorează nu atât omul ca dimensiune 
socială, cât ca ascensiune a sa spre dimensiunea transcendentală 
ce se repercutează asupra dimensiunii lui. Experienţa sacrului 
este experienţa trăită a transcendentului şi a inefabilului. Iar în 
comportamentul omului în viaţa lui de relaţie, limbajul joacă 
un rol important. În domeniul religiei, limba este un  fenomen 
fundamental, în acest sens vocabularul religios fi ind un vehicul 
al gândirii / comportamentului individual / personal şi comun / 
transpersonal.

Într-o variantă amplifi cată, exerciţiile de la interceptarea 
valorilor transmoderniste – la ora actuală teoreticienii ştiinţelor 
literaturii oferă un set de vreo 180 – ar putea continua pe acelaşi 
teren sigur. Recitind articolele critice, studiile ori eseurile unor 
condeie prestigioase ale domeniului ca Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu, Eugen Negrici, Cornel Ungureanu, Daniel Dimitriu, 
Ion Pop, Vasile Spiridon, Mircea Cărtărescu ş.a. am acceptat 
precum – de pildă la primii doi – revendicarea lui Marin Sorescu, 
perfect valabilă, de către postmodernişti, însă tot atâtea indicii 
îmi confi rmă şi mie ipoteza de lucru. Un nesperat şi preţios 
„ajutor” l-am primit – în eşafodajul meu teoretico-hermeneutic, 
de la Adrian Dinu Rachieru(8), transferând câteva din opiniile 
sale referitoare la Nichita Stănescu în contul lui Marin Sorescu, 
care este, în aceeaşi măsură ca şi autorul „Necuvintelor”, un poet 
de răscruce între modernism şi transmodernism.

Perspectiva soresciană a fost / era / este avidă de a prinde 
infi nitatea formelor şi desfrâul concretului într-o vizualitate 
halucinantă de a pipăi esenţele şi de a regăsi unitatea pierdută, 
de a intimiza spaţiul securizant al poeziei (în „Descântoteca”), 
activitatea fantasmatică a unui Eu abstract, generic, terorizat 
de neputinţa cuprinderii totului (în trilogia „Setea muntelui de 
sare”).

Opera soresciană, dublată de o cultură de critic şi istoric 
literar (în „Uşor cu pianul pe scări” şi „Bibliotecă de poezie 
românească”) îşi menţine necorodată relevanţa axiologică. 
Opera lirico-dramatică transgresează (s.m., I.P.-B.) poeticitatea 
discursului; recuperează sentimentul printr-un ludism complinit 
prin gravitaţie; promovează viziunea sistemică, transcendenţa şi 
nu doar metapoezia. Cercetând noua frontieră a sufl etului (vezi 
Poeme, Moartea Ceasului, Tinereţea lui Don Quijote) Marin 
Sorescu descoperă poezia în centrul umanului, acolo unde 
însă sălăşluieşte sacrul transumanului, se angajează poietic, 
întorcându-se mereu (anamodernist – n.m., I.P.-B.) asupra 
propriilor posibilităţi de exprimare, dar şi asupra rezolvării 
relaţiei producere – receptare, printr-un salutar proiect de 
transpoetizare. 

Izbânda memorabilă a scriitorului constă în pătrunderea 
ontologiei fi rii, în palparea semnelor vii (s.m., I.P.-B.), în 
revenirea la literalitatea orfi că (în „Apă vie, apă moartă”), ca în 
„Puntea (Ultimele)” poetul să se reaşeze dincolo de el, aspirând 
prin extensia Eului, la absolutul comunicării cu divinitatea, a 
acelui Eu, care îmbogăţise lumea, transformând-o (s.m., I.P.-B.) 
în poezie. Ca în cele din urmă, vizionarismul sorescian să invoce 
înzeirea, accesul la acea fi inţă transparentă prin transfuziunea 
ideilor în corpul materiei, punând capăt scindării profan-sacru, 
real-imaginar, antinomiei dintre poezie şi pictură, (ceea ce mi-a 
sugerat, iată o viitoare cercetare: despre poezura şi pictria lui 
Marin Sorescu), dintre pământ şi cer, dintre Om şi Dumnezeu.

 Note bibliografi ce:
1. Dorin Tudoran, Nostalgii intacte, editura Eminescu, Bucureşti 

1982, pp. 295-315.
2. Ilie Purcaru, Literatură şi naţiune, editura Eminescu, Bucureşti, 

1986, pp. 170-181.
3. Ion Popescu-Brădiceni, Întâlnirea cu aproapele nostru. I, 

Omenirea la răscruce, editura Alexandru Ştefulescu, Târgu-Jiu, 1998, pp. 
75-93

4. Vezi Nicolae Manolescu, Despre poezie, pp. 232-245 şi Eugen 
Simion, Scriitori români de azi, vol. III, editura David/Litera, Bucureşti/
Chişinău, 1998, pp. 132-186

5. F.D.E. Schleiermacher, Hermeneutica; traducere, note şi studiu 
introductiv de Nicolae Râmbu; editura Polirom, 2001. Vezi Studiul 
introductiv, pp. 6-20

6. Julien Ries, Sacrul în istoria religioasă a omenirii; traducere din 
limba italiană de Roxana Utale; editura Polirom, 2000, vezi Introducere, 
pp. 5-8

7. Ion Popescu-Brădiceni, Hermeneutica şi aspectele limbajului 
literar românesc, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu, editura 
„Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu, 2002, pp. 247-253

8. Adrian Dinu Rachieru, Nichita Stănescu – un idol fals? Princeps 
Edit, Iaşi, 2006, vezi capitolul „În zarea transmodernismului”, pp. 41-80.

9. Vezi şi Ion Popescu-Brădiceni, Lazare, veni foras!, 2005; Scriitorul 
transmodernist: neohermeneut şi mân(t)uitor al cuvintelor, 2006, editura 
Napoca-Star, Cluj-Napoca; Theodor Codreanu, Transmodernismul, 
editura Junimea, Iaşi, 2005; Horia Muntenuş, Scriitori clujeni 
contemporani. Partea I (1990-2004), vol. I, editura Diotima, Cluj-
Napoca, 2004.
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MARIN SORESCU – 
un transmodernist avant la lettre
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 Numele lui Constantin Th. Ciobanu este 
pentru totdeauna legat de Zilele culturii călinesciene, 
manifestare pe care a iniţiat-o şi pe ca re o conduce la 
Oneşti de 39 de ani. În cele câteva zile cât durează 
aceasta, urbea moldavă respiră o spiritualitate 
autentică şi nicidecum mimată, aşa cum se întâmplă 
uneori în marile oraşe ce organizează acţi uni similare. 
Se certifi că încă o dată că „omul sfi nţeşte locul”, dacă 
în ceea ce face pune inteligenţă şi pasiune.

 Dar simultan cu capacitatea sa organizatorică 
i s-a recunoscut lui Constantin Th. Ciobanu şi talentul 
poetic, concretizat atât în apariţia unor poeme în reviste 
culturale şi culegeri literare, cât şi în volume sub 
semnătură proprie: Cetatea de inimă (1972), Porţile 
lui Septembrie (1979), Infranord (1981), Inscripţii pe 
drumul rotund (1989). Aşa se face că, încă din 1972, 
este membru al Uniunii Scriitorilor, aducând un plus 
de vigoare culturală oraşului Oneşti şi stimulându-i şi 
pe alţii prin exemplul său merituos.

 Totuşi, abia cu Creangă, craiul semnelor 
(1995) Constantin Th. Ciobanu încearcă să se scuture 
de infl uenţe - cu revoltă spusă pe un ton hâtru - şi 
reuşind în bună  parte prin sintaxa frazei poetice, 
prin bogăţia rimelor interioare, prin utilizarea cu 
măiestrie a regionalismelor,  sau prin acrostihul ce 
însoţeşte orice text,- aluzie la viitoarele preocupări de 
încadrare virtuală a liricii sale în tiparele poeziei cu 
formă fi xă.

 În 1998, prin apariţia volumului înger în 
gerunziu, subintitulat Jurnal itinerant, se produce 
miracolul,- aşa cum se întâmplă rareori dar cu atât mai 
memorabil în creaţia unor scriitori aleşi de destin. Aici 
Constantin Th. Ciobanu devine el însuşi, iniţiind o 
uimitoare ex perienţă lirică, unică în poezia românească. 
Subtitlul a devenit titlu, căci sub denumirea de Jurnal 
itinerant sunt adunate (deocamdată) încă trei volume: 
Pasul pe nu (2000), La vama virgulei (2006) şi 
Mergându-mă (2007), sugerându-ni-se astfel că şi 
poezia lirica poate lua aspect de ciclu, dacă sunt 
respectate nişte reguli stricte privind structura poezi-
ilor şi compoziţia volumelor, cu simetrii muzicale de 
netăgăduit.

 Volumul la care intenţionăm să ne referim 
în recenzia de faţă: Mer gându-mă, Jurnal itinerat 4 
(Editura Aristarc, Oneşti, 2007) cuprinde câ te o poezie 
pentru fi ecare zi a anului 1999. Cu alte cuvinte, 365 
de poe zii care, împreună cu însumarea titlurilor şi cu 
încă nişte „indici”’, formează un volum masiv de 400 
pagini, întocmai ca celelalte alături de care constituie 
ciclul menţionat. Numai anii avuţi în vedere sunt 
evident al ţii, dar rigoarea abordării calendaristice este 
aceeaşi, totală şi complexă. Constantin Th. Ciobanu 

CONSTANTIN TH. CIOBANU:CONSTANTIN TH. CIOBANU:

Verigi poetice în oglindăVerigi poetice în oglindă
imaginează astfel un plan editorial vast în care, pe 
lângă cele patru volume apărute din Jurnal itinerant, 
două se afl ă „în pregătire pentru tipar la Aristarc”  
(De-u ger cu Heidegger şi Milenizez), patru se afl ă „în 
lucru”: Peste mers, Aşa mai aici, Încât m-aş în tâmpina 
şi Din ce mă urmasem, iar unul, Pieton şi punte,  se 
afl ă „în pro iect” .

 Ideea porţiei zilnice de text care să confere 
cotidianului calităţile poeziei fusese avansată încă 
din anii studenţiei, pentru a fi  întâmpinată de colegi 
cu zâmbete şi vorbe ironice. Acestea vor fi  acţionat 
(fără îndoială) în vreun fel asupra sa, din moment ce 
Constantin Th. Ciobanu dă viaţă intenţiei sale abia 
acum, după o experienţă lirică remarcabilă.

 Ceea ce am reţinut până aici constituie doar 
o parte a comentariilor preliminare ce se pot face 
pe marginea acestei poezii, mai apropiată de cea 
suprarealistă decât de cea clasică. E drept, numărul 
de versuri al fi ecăreia (11) preconizează impunerea 
unei formule, iar punctuaţia (totdeauna o virgulă 
înso ţeşte versul 4 sau 5) denotă aceeaşi preocupare 
pentru un anumit tipar. În această direcţie ne conduce 
şi „poezia” transcrisă pe manşeta coperţii a patra (de 
fapt înşirarea în formă de versuri a titlurilor celor 11 
volume imaginate de poet, apărute, afl ate „în lucru” 
sau numai în stare  „de pro iect”). Ceea ce rezultă 
este tot o poezie „cu formă fi xă” dar ea seamănă mai 
degrabă cu glossa întrucât se poate citi şi într-o altă 
dispunere a versurilor. Sugestia acestei realităţi ar 
fi  că încărcă tura temporală a volumelor menţionate 
este, în esenţa lor, egală. Tratată în maniera unui 
suprarealism postmodernist, ideea eminesciană a 
egalităţii temporale capătă nuanţe nebănuite, făcând 
din Constantin Th. Ciobanu un spirit rafi nat, cu mari 
disponibilităţi creatoare. O reproducem pentru ine-
ditul ei, precum şi pentru evidenţierea unui procedeu 
propriu, pentru că tot aşa procedează Constantin Th. 
Ciobanu şi în cazul titlurilor din vo lum,pe care le înşiră 
într-o poezie unitară de 365 de versuri. Aşadar to tul 
se leagă, încât titlul Mergându-mă înseamnă de fapt 
urmărirea propriei persoane cu obiectivitate iluzorie 
printr-o distanţare necesară, într-un univers bizar, real 
şi fi cţional totodată. Titlul poeziei (Jurnal itinerant ) ca 
şi subtitlul acesteia (Sumarul sumarelor); au calitatea 
de paratext, dar, în cazul de faţă, şi versurile sale 
ad-hoc stau sub semnul paradoxu lui: „Pasul pe nu:/ 
înger în gerunziu/ la vama virgulei/ mergându-mă,/ 
de-un ger cu Heidegger/ milenizez/ peste mers,/ aşa 
mai aici,/ încât m-aş întâmpina/ din ce mă urmasem/ 
pieton şi punte./ Pieton şi punte/ din ce mă urmasem,/ 
încât m-aş întâmpina/ aşa mai aici,/ peste mers, / 
milenizez/ de-un ger cu Heidegger,/ mergându-mă,/ la 
vama virgulei/ înger în gerunziu .../ Pasul pe nu?”

 Dar înainte de a continua comentariul nostru 
pe marginea poeziilor din Mergându-mă, se cuvine să 
ne referim succint şi la coperta cărţii, care conţine (ca 
şi celelalte trei integrate ciclului) reproducerea unui 
tablou de Arcimboldo. Arcimboldo a fost un pictor 
italian care a trăit în sec. al XVI-lea dar care a pictat 
mai mult la Viena decât la Milano, oraşul său na tal. 
Celebritatea i-au adus-o naturile sale moarte, concepute 
într-o mani eră originală dar care frizează bizarul. Căci 
la confi gurarea chipului uman fi e că pictorul are în 
vedere - personifi cate - cele patru anotimpuri sau 
cele patru elemente) stă un aranjament din care nu 
lipsesc legumele şi fructele. Acestea, deşi se afl ă într-o 
presupusă simbioză, îşi păstrează forma iniţială fără 
să se infl uenţeze prea mult. Prin repetiţia procedeu-
lui se ajunge la manierism. Arcimboldo este cunoscut 
ca atare, dar nu este mai puţin adevărat că pictura 
lui propune alte conotaţii ale cotidianului exprimat 
de această dată de aglomerarea (armonioasă, totuşi!) 
de legume şi fructe. Pentru a evoca altceva glisând 
discuţia noastră spre lirica lui Constantin Th. Ciobanu 
cu virtuţi suprarealiste în epoca postmodernă, putem 
spune că şi ea es te manieristă, justifi cându-se artistic 
prin apropierile însolite ale in fi nitelor elemente care 
structurează cotidianul. Lunecarea de la o imagi ne la 
alta, lipirea lor în colaje sau privirea lor caleidoscopică 
se sol dează uneori cu versuri criptice care nu ascund 
neapărat o idee ci leagă mai multe cuvinte într-un mod 

cu totul nou. Cuvintele sunt ca verigile unui lanţ lung 
şi zornăitor (sau nu), cu părţi însorite şi umbroase, 
o-dihnindu-se în faţa unei oglinzi de o factură ideală 
care este cartea.

 Orice poezie din volumul Mergându-mă 
lustrează selectiv câteva idei din cele menţionate. Iar 
rigoarea formală este a priori un semn de manierism, 
căci se ţine cont cu stricteţe şi de acest aspect. Între 
poezie şi poet există o relaţie de urmărire permanentă, 
ideea fi ind însă urmărito rul: „De-aceea mă şi-aştept/ 
în ideea-urmare/ ce mă găseşte-ntors la mine/ ca nord 
inclus” (În parafrază). Pe de alta parte, „la memoria/ 
de sacâz/ ideile dau în cuvânt/ ca-n scaun electric” 
(Când îmi tai greaţa). Realita tea devine poezie prin 
unul din elementele sale, transfi gurat de ochii po etului. 
Comunicarea este totală: „Pentru mine dă-n copt,/ 
aşezându-se/ confortabil/ în culoarea discursului,/ 
cireşul pe care l-aş urmări/ până la ultima vorbă”(Să 
nu rămân singur). Autorul este „fostul de ieri” care 
cântă „la doua goluri” fără să uite „aleea/ trasă la 
sorţi” sau „înaltul plop/ retezat ecologic”. Eul poetic 
se disipează în lumea înconjurătoare luând aspecte pe 
care numai un artist autentic le poate surprinde. Tonul 
grav este preponderent, dar nici umorul nu lipseşte cu 
totul din acest discurs uneori incongruent fi indcă... 
„şanţul scuză băltoacele”!

 Potenţialului cititor care ar pune sub semnul 
îndoielii faptul că po eziile sale sunt insufi cient lucrate, 
Constantin Th. Ciobanu îi răspunde cu delicateţe şi 
sinceritate de câte ori a revenit asupra fi ecărui text. 
La subsolul fi ecărei poezii este menţionat locul scrierii 
sale, după care ur mează datele reluării efortului creator. 
Autorul notează, de pildă, în subsolul textului Doldora 
fagure, mai întâi: „Oneşti, sâmbătă 8 mai 1999”, apoi, 
în paranteză: „20 aprilie 2002, 12 noiembrie 2007”. 
Desigur, aceste precizări se cuvin neapărat coroborate 
cu manuscrisele, care ar putea de pune mărturie în 
legătură cu defi nitivarea respectivei poezii. Dar chiar 
dacă procedeul respectiv este simplă convenţie, el 
reiterează ideea că opera literară - ca şi opera de artă, 
în general - este reluată şi suferă succesive rectifi cări 
dintr-un sentiment ce ţine de performanţă şi perfec-
ţiune. Afl at în plină derulare, Jurnal itinerant justifi că 
vocaţia de con structor a unui autor care imaginează 
planuri vaste, confi gurând o lume insolită semantic 
şi surprinzătoare stilistic. Prin ultimele patru volume 
apărute, Constantin Th. Ciobanu avansează mult 
în ierarhia literară, dar cu discreţie şi modestie, 
numărându-se printre cei mai valoroşi poeţi ro mâni 
contemporani.

Prof. univ. dr. Adrian VOICA
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*
Marea,
În ceasul de har,
Recită poeme.
Pe cer,
Izvodește un curcubeu,
Între Sulmona și Tomis,
Sufletul meu.

*
Ovidiu,
În vârful picioarelor,
Merge pe plajă ca o idee
Și duhuri
Inundă văzduhul
Cu portocali și cu
Orhidee.
Soarele
Răsare din valuri
Ca un triton.

*

Sunt
Din Sulmo
Penaţii
Și locuiesc cu mine
La Tomis,
În mare, pe ţărm, în văzduh
Ca fraţii.
Ne binecuvântă cetatea
Și-adună poeţii
În duh.
Sună,
În nopţi de veghe,
Un clopot
Și nu știu, oftează
Sufletul meu
Sau marea în clocot.

*

Marea 
Azvârle lanţuri albastre
La Roma,
Chiparoșii
Își clatină până la astre,
Aroma.
Vântul
Înţelege durerea
Și bate cu pumnii în cer
Să rupă tăcerea.
Clipe
Fulgeră stranii

OVIDIANA
Închinăm aceste ofrande lirice marelui poet latin relegat la Tomis cu două milenii în urmă. Poemele sale de exil sunt o columnă în flăcări, la răspântia 

cugetului, acuzând împăraţii clipei care ostracizează sacrele muze. Avea dreptate Naso când scria poetei Perilla: Ingenio tamen ipse mea comitor fruorque/ 

Caesar in hoc potuit iuris habere nihil (Tristia III, 7, 47-48). Augustus e colb, dar harul poetului e nemuritor. Prin aceste versuri, Ovidiu a înnobilat 

spiritul nostru latin și european, refractar tiraniei.

Și tu
Aprinzi
Pe ţărm barbar
Litanii.

*

„Salve, Ovidiu,
Lasă molozul tristeţii cu iz de iridiu.
Vino să bem,
Căci gloria lumii e călătoare
Ca un totem.
Bat
Călăreţi în porţi,
Mâine ne vom trezi
Între morţi.
Auzi?
Ţipă norii la asfinţit
Și eu duc pe scut
Un rănit.
Vino să bem,
Să ne spălăm de blestem
Suntem
Potcoave de cal barbar,
Căzute într-un templu din Tomis,
Lângă altar.

*

Ovidiu
Izgonit din Roma,
Ca din Eden,
Visează.
Ca Adam,
Mântuire.
Sărmane August,
Naiv copil,
Poeţii sunt sacri prin fire
Și nasc pe Dumnezeu
În exil.

*

Conversezi
Cu peștii tăcuţi despre
Tirani
Care sugrumă glasul iubirii.
O cometă
Îţi taie tristeţea
Și curgi ca Istru 
În Pont.
Sânge
În cântecul mării
Care rostogolește pe plaje
Cranii
Și stele.

*

Fumegă
În cuvânt
Și se spală-n Danubiu
Cel sfânt.
Distihuri sună
Ca un galop pe un câmp
Fără lună.
Tipă
În suflet
Ciulinii
Și îl sperie, în media nopţii,
Erinii.

*

Sunt
Ca o troiţă
Pe un pământ străin.
Renasc
Când luna îmi varsă pe creștet
Ofranda divină,
Miresme și vin.
Surâde,
Secătuită de lacrimi,
Umbra,
Sufletul meu latin.

*

Nisipul
Păstrează tiparul tălpilor mele.
Ţipă,

Dincolo de umerii zării,
Pescărușii memoriei.
Sufletul
Se retrage în nostalgie
Și plutesc,
Printre zei, în pulcherrima Sulmo,
Ca-n copilărie.
Calc
Peste alge
Și peste ursită.

*
La Tomis,
Înfloresc pe mare
Catarge
Și eu,
Retras în propria lacrimă,
Scriu poeme
Sub roata de flăcări
A Soartei.
Cerul,
Ca un copac,
Scutură stele
În distihul
Meu
Elegiac.

*

Cuvinte
Nerostite
Tună 
Peste cascade.
Mă tem
Că nu vor intra în balade
Și că nu vor vedea
Păduri înalte de tei
Și nici marea
Care naște din spume
Zei.

*

Poetul
Se preface
În albatros
Și se întoarce la Roma.
Augustus,
Sub un chiparos,
Citește
Tristia, liber secundus,
Și declară
După un bimileniu:
„Are dreptate,
Am relegat un geniu.“

*

Trec
Prin Tomis.
Sub tălpile mele
Cresc poeme
Și iarbă.
Sufletul meu
Visează și azi.
Chiar dacă,
În ţara lui Papură Vodă
Latră peștii
În iaz.

*

L-am văzut,
Ascultând în tăcere,
Sufletul meu care recită
Versuri din Eminescu
Și Blaga.
Privea
Peste drumul fără de pulbere al mării
Și din palme-i
Ţâșneau pescăruși,
Poeme
Scrise pe cer
În limba neadormită
A spumelor.
La Tomis,
Mai umblă în zale,
Umbra lui Naso.

*

Sufletul
Curge în singurătate.
Aripi
Îmi cresc în zori,
Le retez.
Vântul
Sapă în mine peșteri,
Clipe
Cad sângerând
În mare
Și soarele-i
Păianjen care vânează
Între cer și pământ.

*

Duhuri
Bat în poartă și strigă
Eu mă visez la Roma
Într-o cvadrigă.
Exilul
E rug și purificare.
Gândul meu
Rătăcește la Tomis
Ca meduza
În mare.

*

Calc
Pe frunze
Care murmură imnuri.
Arbori
Îmi cresc în suflet
Cu rădăcini în Sulmona.
Zei,
Ca niște păsări
Peste Istru,
Și eu
Deschid ferestre
Spre viitor.

*

Strig
Peste talazul mării
Și-mi răspund
Palmierii și chiparoșii
Din Sulmo.
Dialoghez cu mine
Ca un ascet
Și seminţele orei
Se umflă
Și cresc, la marginea mării,
Prin iarbă.
Recitesc
Tristia și Pontica
Și ca într-o peșteră,
Îmi zuruie
Ţurţuri în barbă.

*

Pe ţărm
Mă oprește
Ovidiu:
„Dă-mi vâsla ta,
Căci vreau să mă-ntorc la Roma“
Îi răspund:
„Am doar o vâslă,
Nu și corabie.“
„Nu-ţi face griji,
Sufletul poetului e corabie,
Dar ca s-ajung la Roma
Îmi trebuie o vâslă
Și-o sabie.“

*

Augustus
E duh
Și recită.
Cu glas de pasăre învâlvorată
Poeme
Din Ars amandi.
Stele,
Printre silabe
Și iarba-n neștire.
Zeii
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Sub acest generic cu 
adevărat liturgic, dl. col. 
® Dumitru Dănău înalţă 
un adevărat monument 
de cuvinte eroilor şi 
veteranilor de război din 
Câmpofenii Gorjului, şi 
nu numai acestora… Este 
o „misiune” încredinţată 
militarului de profesie şi 
consăteanului care, simţind 
cu tot sufl etul povara jertfei 
şi a cinstirii, realizează o 

carte amplă, mai exact zis, un „dosar de existenţe”, 
developând astfel „microcosmosul câmpofean în 
contextul celui De-al Doilea Război Mondial”.

Spiritul jertfelnic, iubirea de patrie, credinţa în 
măreţia actului de dăruire şi sacrifi care constituie 
fi rul coordonator al cărţii apărute recent la Editura 
„Măiastra” din Târgu-Jiu (A5, 530 pagini cu ilustraţii, 
copertată color), având ca martori şi informatori 
veterani de războim văduve, orfani, rude, prieteni ai 
eroilor, alţi urmaşi…

Înţelegând ca „sfântă” participarea lor la acest 
război ce promitea… reîntregirea Ţării în graniţele ei 
istorice fi reşti, eroii şi veteranii lasă, în paginile cărţii, 
mărturii pregnante, autorul simţindu-se împlinit într-un 
fel de „transfuzie”, de vreme ce are de îndeplinit acest 
emoţionant legatariat de conştiinţă şi cuget. Din 1997 
încoace, în urma unor riguroase şi plenare documentări, 
retrăindu-le viaţa într-un mod aparte, autorul încearcă 
şi reuşeşte să surprindă „odiseea” armată a „războiului 
doi mondial”, trăită pe viu de eroii şi veteranii din 
Câmpofenii Gorjului.

Veniţi, în general, dintr-un anonimat al satului, 
tinerii de 20-30 de ani de altădată, aducându-şi jertfa de 
sânge, „şi-au luat cu ei în veşnicie inclusiv adevărata 
autobiografi e de front”, urmaşilor rămânându-le doar 
„schijele” – de aceea evocarea acestora „devine o 
liturghie”, dar, în acelaşi timp, şi o preţioasă „bancă de 
date” şi informaţii privind „evenimentele istorice ale 
perioadei, personalităţile politico-militare, geoistoria 
europeană a acestei confl agraţii”. Se înţelege că, 
dincolo de caracterul „local” al acestui memorial, avem 
de a face cu o imensă scenă, pe care s-au jucat roluri 
tragico-dramatice – teatrul de luptă al celui de-al doilea 
război mondial în „ecartamentul Europei”.

„Dacă am reuşit – scrie col.r. D. Dănău - , printr-o 

Col. (r.) Dumitru DĂNĂU:

«…Cu moartea pre moarte călcând…»
trudă de zi şi de noapte, timp de şapte ani, să ridic acest 
MONUMENT DE CUVINTE în memoria EROILOR, 
înseamnă că am devenit unul din mandatarii lor, 
îmbogăţindu-mi sufl etul cu trăirea faptelor lor eroice. 
Ceea ce este mai mult decât un privilegiu.” Un 
spiritual legatariat testamentar, aşadar…

Dintr-o perspectivă septuagenară, omagiul are 
şi o semnifi caţie aparte, de „fi lială” şi confraternă 
substrucţie: „«Fiilor» mei le-a fost dat să trăiască, 
murind, o pagină de istorie eroică, dar, până la urmă, 
în zadar… Nu prea târziu, pe urma EROILOR a plecat 
şi MAREŞALUL…”

Cartea-document a dlui D.Dănău are şi un sens 
restaurator, reconsiderând rolul major al Generalului 
Ion Antonescu şi al monarhului Mihai I, implicaţi 
cu bună credinţă, cu dragoste de Neam şi Ţară, în 
cauza războiului ce promitea reintegrarea Patriei în 
graniţele ei istorice… Însă, lucrurile s-au precipitat în 
aşa fel şi au luat o turnură cu totul străină de aspiraţiile 
întregii ţări, peste care a venit tăvălugul bolşevizării 
şi comunizării, în expectativa unui Occident, ce nu 
însemna altceva decât complicitate şi trădare…

„Ţara, Regele şi Comandantul” – triada de sufl et şi 
cuget din sângele eroilor căzuţi în teatrele de operaţii 
din Basarabia, Crimeea şi dincolo de Nistru, adânc 
în inima Rusiei, a fost trădată, anihilată, redusă la 
tăcere, de ofensiva spornică „eliberatoare” a Armatei 
Roşii, transformând, pentru o jumătate de secol, 
România – conform ticăloaselor pacte şi înţelegeri – 
într-o „gubernie” rusească (Lucian Blaga – „Luntrea 
lui Caron”, roman postum, Humanitas, 1990). Vorba 
justiţiarului rapsod popular D.V.Condoiu: „Staline, 
n-ai avea parte / De lumânare şi moarte…”

Nesocotindu-se şi în 1946, la Conferinţa de pace 
de la Paris, drepturile legitime istorice ale României 
de ţară cobeligerantă, odiseea oribilă a „războiului doi 
mondial” a continuat, sarabanda injustiţiilor acoperind 
un număr mare de ţări transformate într-un lagăr al 
comunizării sovietice. Vae Vistis! Vae Victis!

Abdicând, regele lăsase „poporului român 
libertatea de a-şi alege noua formă de Stat”! Iar noua 
formă de Stat era după chipul şi asemănarea celor 
ce ticluiseră „abdicarea”… Ba chiar, cu un cinism 
festivist şi triumfalist, cu o ipocrită deferenţă i s-a 
întins Regelui covorul roşu pe peronul Gării de Nord, 
la scara trenului!

Toate aceste evenimente se regăsesc, într-un 

atractiv şi instructiv documentar secvenţial, de multe 
ori de un inedit senzaţional aparte, în paginile cărţii, 
toate capitolele şi subcapitolele reuşind să reconstituie 
tabloul mai amplu al anilor de război, jocurile de culise 
şi cele vizibile ale marilor puteri, modul cum România 
a răspuns la toate provocările şi situaţiile şi felul în 
care a fost „răsplătită”… 

Întorşi în ţărâna natală când nu au rămas în 
pământurile pentru care s-au jertfi t, eroii şi veteranii 
din Câmpofenii Gorjului şi-au găsit în col. r. Dumitru 
Dănău o conştiinţă a neamului, un multaşteptat 
restaurator de vieţi şi biografi i şi, pe deasupra tuturor, 
pe condeierul care i-a imortalizat într-un „obelisc” de 
cuvinte, pentru o mai dreaptă cinstire şi  cu o exemplară 
preţuire.

Adevărat că, potrivit unei celebre ziceri, cinstirea 
eroilor izvor de veşnicie este!

Liviu  Meseşan

Se plimbă pe plajă
Și vorbesc în limba latină
Despre iubire.
Ovidiu
Îmi pune mâna pe umăr
Și-mi spune:
„Moartea n-aduce tihnă.“

*

Crește 
Din inima lui Ovidiu
Un chiparos.
Frunzele,
Ca niște vestale,
Recită poeme
În care
Vântul
Ţâșnește din for
Și aleargă pe mare
Ca un recrut.
Soarele
Răsare din valuri,
Zeu renăscut.

*
Ger
La Tomis
Și tu scrii epistole.
Azi,
La lumina de fulger,
Le citește un înger.
Augustus
E colb
Tu, hohot de floare,
La Tomis
Și-n sufletul meu.

*

Aș vrea
Să cobor în cetate
Să-mi spăl în estuar
Sufletul meu
Milenar.
Ţipă
Gândul și marea.
Vântul scandează
Versuri
Ca un strateg
Și eu, călător în durere,
Le înţeleg.
Bronzul
Îmi astupă suflarea
Și soclul asudă.

*

Ovidiu,
Cu un coif din Scitia Minor pe tâmple
Visează.
Să nu-l treziţi,
Urzește poeme
În limba getă.
Zeii
Îl laudă.
Și pe cer se mistuie
O nouă cometă.

*

Când dănţuie sloiuri și nori se răzbună
Ovidiu mai vine și astăzi pe chei.
Visează o navă în noaptea cu lună

Și facla iertării trimisă de zei.

În zare, o proră, dar, pare-se, nu e
Și luna plutește pe val ca un corb.
Ironic, pe soclul, surâde-o statuie,
E însuși Augustus și rece și orb.

Smintită e clipa ţipând pe-o colină,
Sleită lumina curgând într-un coș.
Ursita pândește cu pas de felină
Și vindecă visul un glas de cocoș.

*

- „Salve“,
- „Gratias“ îmi zice mâhnit.
Trecătorii
Mă-ntreabă:
- „Cu cine-ai vorbit?
- „Cu Ovidiu“, le spun.
Ei nu-l văd
Și mă cred nebun.
Le răspund așa:
- „Scandaţi epitaful cu mine
Și-l veţi vedea.
Zilnic,
Naso coboară la plaje
Și stă într-un jilţ
La umbra
Ursitei.“

*
Dorm
În ţărână
Legiuni
Și răcnetul scit de războaie

Și tropotul cailor bistonieni.
Dar duhul
Poetului
Renaște din apele Lethei,
Rătăcește în noi
În sânge,
În spirit, în grai,
Peste cetate și peste coline,
Vígil
La marginea lumii latine.

*

Ovidiu
Nu are mormânt.
Arheologii
Sapă în vânt.
Poetul
Locuiește într-o stea
Și luminează
Izvoarele lumii
Și litera mea.

*

Timpul
Stă în genunchi
În sufletul său.
Poetul Ovidiu
În lumea aceasta.
Și-n lumea de dincolo
Este un zeu.

TRAIAN DIACONESCU
Iaşi, decembrie, 2008
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 Nicolae al Lupului se numeşte, de-adevăratelea, 
Nicolae I. Popescu. S-a născut la 2 octombrie 1881 
în fosta comună Brădiceni de Gorj şi a murit la 13 
iulie 1963. Opera sa numără câteva titluri: Posada 
Gurenilor sau Pământul cere sânge, Craiova, 1929; 
Pământul cere sânge (Editura Fundaţia Culturală, 
Craiova, 1934), Poveşti olteneşti (Editura Fundaţia 
Culturală, Craiova, 1935), Minunea de la Tismana, 
Povestirea Sfântului Ilie (Editura Mitropoliei 
Olteniei, Craiova). Există şi nişte manuscrise inedite: 
Creaţiunea, poem folcloric, 350 strofe; Lumea in 
viitor, roman ştiinţifi co-fantastic; Povestea vieţii 
mele, roman; Omul şi Şarpele în Grădina Fericirii, 
povestiri olteneşti. A mai tipărit în Oltenia literară, 
nr.2, Craiova, 1955 Povestea Bucurei (pp. 6-17). 

Şerban Cioculescu l-a caracterizat ca pe un Ion 
Creangă oltean şi preţuirea ce i-a acordat-o marele 
critic interbelic e pe deplin motivată. Au mai scris 
despre el C.D. Fortunescu, Zenovie Cârlugea, Ion 
Căpruciu ş.a. E rândul meu s-o fac, ca unul care mă 
trag tot din Brădiceni şi mă numesc tot ca dânsul: 
Popescu.

 În studiul de faţă, mă voi referi la ce-am putut 
găsi mai repede: Posada Gurenilor. Povestiri din 
alte vremi; Povestea Bucurei şi Omul şi Şarpele în 
Grădina Fericirii, în care Nicolae al Lupului ni se 
înfăţişează ca un strălucit artist al povestirii inspirate 
din realitate sau pur şi simplu imaginată pe de-antregul. 
Florea Firan îi subliniază calitatea de a-şi fi  alimentat 
naraţiunile din tezaurul folcloric, din fabulosul şi 
fantasticul popular, cu sonorităţi de lirică pastorală. 

De altfel, eu însumi i-am reeditat în Serile de 
la Brădiceni,  anul VII, nr. 7, pp.74-76 un ciclu 
de prozopoeme transhomerice, transrealiste, 
transimaginare şi transmoderne, extrase din Posada 
Gurenilor. Povestiri din alte vremi (Editura Tiparul 
„Prietenii Ştiinţei”, Craiova, 1933). În Serile la 
Brădiceni, anul I, nr. 1, Zenovie Cârlugea nu uită 
să amintească „viaţa tumultuoasă şi aventuroasă” 
a excelentului prozator brădicenean, care a avut, 
printre altele, ştiinţa evocării locurilor, oamenilor, 
întâmplărilor şi mentalităţilor din Gorjul de altădată, 
într-un limbaj autentic şi cu naturaleţe absolut personală 
a consemnării literare. Aşa cum remarcă de altfel şi Z. 
Cârlugea, povestirile lui Nicolae al Lupului sunt – citez 
– „bijuterii literare, cizelate cu arta vechilor meşteri 
făurari şi cu credinţa iconarilor de demult”. Susţin, 
ca şi distinsul meu coleg Z. Cârlugea, că Nicolae al 
Lupului s-a stins într-un anonimat nemeritat, căci s-a 
vădit a fi  unul dintre acei scriitori gorjeni viguroşi în 
stil şi autentici în viziune, cu multă dezinvoltură în 
expresivitate şi dăruiţi cu harul specifi cităţii regionale/
locale.

 Ion Căpruciu, în Serile la Brădiceni, anul 
VII, nr.7, remarcă, la rândul său că învăţător lui 
Nicolae Al Lupului i-a fost celebrul Ion Buligan, el 
însuşi condeier şi editor de talie naţională. Tot Şerban 
Cioculescu s-a pronunţat favorabil şi despre volumul 
Povestiri olteneşti. Locuri şi oameni din alte vremi, 
scoasă în 1946 la Editura Cartea Satului, Fundaţia 
Regelui Mihai, cam în acest mod: „Arta autorului 
ridică povestirea la un adevărat epos pastoral, de 
o grandioasă primitivitate. Autorul însuşi „este un 
scriitor, în toată puterea cuvântului, stăpân pe mijloace 
neobişnuite de înviere a largilor cadenţe din eposul 
pastoral”.

 Dar – afl ăm de la acelaşi exeget Ion Căpruciu 
– Nicolae al Lupului a scris si teatru. Cu ocazia 
Congresului numismatic din 1945, ţinut la Craiova, 
i s-au jucat, pe scena teatrului craiovean, piesele 
Pământul cere sânge şi Onorurile casei. Ca să nu 
uit că nuvela Despărţirea lui Rustoiu i-a apărut în 
străinătate, în Neue Züricher Zeitung şi Miteg Hefta, 
din Praga.

 A fost, desigur, membru al Societăţii 
Scriitorilor Români şi al Uniunii Scriitorilor din 
România, până la moarte, deşi regimul comunist a 
refuzat să-i publice, la Editura de Stat, o antologie de 
autor pe motiv că povestirile sale ar avea un conţinut 
retrograd şi elemente mistico-religioase şi rasiste. 
(Vezi Scrisoare către „Mult stimate Tov. Pienescu (?)”. 
Consecinţa: scriitorul Nicolae al Lupului şi-a impus, 
în durerea sa, complicitatea tăcerii. Stă mărturie 
răspunsul său la propunerea dr. doc. Cănciulescu de a 
fi  sărbătorit cu ocazia 80 de ani pe tărâm sanitar. Din 
acest răspuns afl ăm că lucrarea sa Povestea unei vieţi – 

NICOLAE AL LUPULUI – UN ION CREANGĂ OLTEANNICOLAE AL LUPULUI – UN ION CREANGĂ OLTEANRestituiri
Restituiri

Amintiri îl are ca erou principal pe dr. N. Gh. Laugier. 
Personajele despre care vorbeşte sau au existat de fapt, 
ba chiar şi faptele lor, se pot controla prin arhive sau 
pe viu, printre supravieţuitori, căci adevărata literatură 
este istoria oamenilor.

 C.D. Fortunescu crede, în consonanţă cu 
epoca sa fi reşte, aceea a impunerii notei olteneşti, că 
această notă „consistă în expresiunea sentimentului de 
strânsă legătură dintre oltean şi pământul brăzdat de 
Jiu şi de Olt, cum şi într-o tendinţă de a reîmprospăta 
şi a reîntineri mereu limba literară printr-o continuă 
transfuziune (s.m., I.P.-B.) de sevă a graiului popular 
oltenesc”. „Sub căldura, simplitatea şi sinceritatea 
graiului său – subliniază acelaşi C. D. Fortunescu – lumi 
bătrâne şi uitate se luminează, chipuri de altădată cresc 
şi trăiesc înainte-ne ca din basme; alteori povestirea, 
pârâu săltăreţ, de munte, înşiră, ca la clacă, întâmplări 
poznaşe dintr-o copilărie, care aduce în multe cu a lui 
Nică a lui Ştefan a Petrii, din Humuleşti”.

 Ca să continui, totuşi, în ton original, acest 
mic studiu, voi aduce, în planul identităţii de scriitor a 
lui Nicolae al Lupului observaţia că îi sunt cu adevărat 
proprii acestui spumos şi solid povestitor: rezolvarea 
fructuoasă a relaţiei dintre fi cţional şi factual, dar 
şi conjugarea productivă, literar, a imaginaţiei cu 
fabulosul şi fantasticul pur (mai ales în ineditele din 
Omul şi Şarpele în Grădina Fericirii).

 Şi aprofundez şi alte însuşiri ale signaturii 
sale precum: reconfi rmarea artei ca un absolut (în 
„Povestea unui pustnic”) defi nirea ei ca imaginarul-de-
adevăr (în nuvela În slujba Împăratului); ori precum: 
căutarea punctului zero al literaturii (în Povestea 
unei bătrâne uitată de moarte); clarifi carea câmpului 
hazardului (s.m., I.P.-B.) prin acceptarea de către 
au(c)tor a timpului linear şi logic al naraţiunii, care 
impune simultan şi securitatea unei întâmplări / unor 
întâmplări bine circumscrise ce, având un început, 
merg(e) cu certitudine către fericirea unui sfârşit, fi e 
el şi nefericit.

 Însemne (urme) ale scriiturii sale real/fantastice 
s-au transmis urmaşilor urmaşilor săi scriitori olteni, 
dintre care i-aş nominaliza pe romancierii de excepţie 
Gabriel Chifu, Titu Rădoi, Cristian George Brebenel, 
Silviu Doinaş Popescu şi Aurel Antonie. 

Indiscutabil un maestru al povestirii, ca produs al 
imaginaţiei culte şi al fabulosului popular, Nicolae al 
Lupului este adeptul unei morale integrate constant 
structurilor narative şi al pustniciei în inimă de 
codru, al unei singurătăţi spiritualizate, panteiste, 
sacralizante ale cărei peceţi triontice scot în relief o 
plăcere a fabulaţiei, debordantă. Diegetica sa descinde 
orgolioasă dintr-o... intertextualitate / transtextualitate 
/ preponderent mitică şi accentuat simbolică-
semnifi cantă. Ficţiunea se autofi cţionalizează, căci 
simţi la tot pasul demersurile unui condei sigur pe 
tine, orientat exact în spaţiotimp, care îşi transferă 
intelectualismul superior în captivante „scriitopii” 
pentru toţi, care se transformă el însuşi ca fi inţă liber 
cugetătoare în (meta)text de înaltă autoresponsabilitate 
a misiunii sale de po(v)estitor, care, în fi ne, se comunică 
pe sine pe această cale a invenţiei pure: de teme, 
motive, toposuri, intrigi, situaţii, acţiuni, personaje, 
atitudini etc. Astfel că transmodernitatea revitalizantă 
aduce, în cadrul unei „pustii postmoderniste”, un aer 
de prospeţime... aurorală, tonul unei etici kantiene 
(„cerul cu stele deasupra, legea morală în mine”) 
adaptat la o po(i)etică prozastică absolut personală, 
adică proemzială.

 Printre tehnicile predilecte: visul în 
vis, transversalizarea subiectului / şi a tramei/, 
recuperarea paradisului pierdut şi a nemuririi – tot 
atâtea <<obsesii>> ale unei psihologii pozitive, 
constructive, paideice. Lumea povestirilor sale: o 
provincie pedagogică, bazată pe omul reracordat la 
temeiurile naturii, o hermeneutică a transcenderii 
futilului, derizoriului, interesului meschin, păcatelor 
capitale, cauzate de încălcarea celebrelor legi ale lui 
Moise şi Iisus Hristos; o religiozitate însă întotdeauna 
întoarsă către om, spre a-l salva şi a-l mântui, dar şi o 
deschidere fascinantă către Orient, ale cărui trăsături 
fundamentale sunt tocmai în stăpânirea fanteziei în 
perimetrul de altfel generos al cititului şi scrisului; 
împletirea armonioasă „a împrumutului literar” cu 
creaţia propriu-zisă.

 Se poate spune, ca în accepţia gadameriană, că 
arta povestirii, la Nicolae al Lupului, este experienţa 

de adevăr, dacă experienţa e autentică. În sens, acum 
hegelian, pentru a fi  trăită ca experienţă de adevăr, 
întâlnirea cu opera de artă trebuie să fi e încadrată într-o 
continuitate dialectică a subiectului cu sine şi cu propria 
istorie. Opera suferă, în noua interpretare pe care i-o dă 
Nicolae al Lupului, o sporire de fi inţă, Noua-i calitate 
estetică îşi exercită capacitatea modelatoare nu numai 
asupra gustului, ci asupra limbajului şi deci, în cele 
din urmă, asupra cadrelor de existenţă ale generaţiilor 
viitoare.

 Dez-fondând istoricitatea artei sale narative, 
prozatorul brădicenean o refondează într-un sens mai 
transcendental, înzestrând-o cu calitatea de a prospecta 
posibilităţi alternative de existenţă, bazată pe tetrada 
lumii descompuse în pământ şi cer, muritori şi divini, 
cetăţeni şi pustnici (eventual călugări), ori pe teza 
limbajului retoric (şi transretoric) văzut drept casă a 
fi inţei; fi inţa tinde să se dizolve în limbaj sau măcar să 
se rezolve în el, afi rmându-se ca sferă etică.
             Ion POPESCU-BRĂDICENI

Peştele
Arătându-i-se în vis lui C. Brâncuși

Vine din marea cea mare,

trece, pe rând, toţi eonii,

lunecă blând spre izvoare

la Dunăre, cu sturionii.

Doamne, ce aripi lucioase,

trup de curenţi șlefuit,

elice-i divină, din raze,

suflarea dintâi l-a pocnit!

De mâluri și alge departe

-n Oceanul de stele înoată

curat ca o lacrimă arde

primordială, nevinovată.

Ascultă, e ora-minune,

când Peștele-ncearcă izvorul,

urcă – începuturi de lume.

Fecioara-i departe și Vărsătorul…

Sclipăt, în apa cea dulce,

dus de un tainic îndemn,

ca fulgerul stă să se culce

în patul de fier, la un semn.

Domn peste ginta întreagă

și rege-i, în mări neucis,

de grele gudroane, uleiuri,

Peștele – știmă, Peștele – vis…

Uite, străluce, pe boltă,

roiuri, șiroiuri de stele,

El e ca macul în holdă,

fulger, în apele grele…
ADRIAN POPESCU
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„60 de cântece româneşti din colecţia Treufest Peregrin” este o ediţie critică, 
cu Intruducere şi Bibliografi e, realizată de Gottfried Habenicht şi Ion Taloş (Ed. 
„Argonaut”, Cluj-Napoca, 2008). Ea cuprinde doar textele în limba română cuprinse 
în culegerea Treufest Peregrin, apărută în mai 1863 la Timişoara. 
Este vorba de o „culegere de cântece populare şi de societate”, 
multinaţională, cuprinzând aşadar texte germane, maghiare, 
româneşti, sârbeşti, croate, slavone şi cehe, realizată fi ind de Treufest 
Peregrin, într-o societate în care coexistau etnii diferite, fi ecare având 
cântecele sale de lume şi de petrecere. Această „Carte bănăţeană de 
cântece / Banater Liederbuch” include doar texte, nu şi melodii 
(208 p.), fi ind prevăzută de o „Prefaţă” de patru pagini şi de cinci 
indicii alfabetici ai începuturilor cântecelor, în care materialul este 
orânduit începând cu cântecele germane (250 texte), urmate de cele 
maghiare (65), sârbeşti (64), româneşti (60), slave (61).

Aşadar, „celor 250 de cântece germane le corespund tot 250 
de cântece ale altor naţionalităţi”, observă realizatorii ediţiei, care 
semnează Introducerea, preponderenţa cântecelor germane avându-
şi explicaţia în structura populaţiei din acea vreme”. Să amintim că 
după cucerirea austriacă a Timişoarei, în 1716, populaţia musulmană 
şi trupele turceşti au părăsit oraşul, acesta devenind în scurt timp 
un important centru politic, militar şi cultural al noii provincii 
habsburgice – „Temescher Banat” (abia în 1778, cu acordul Mariei 
Theresia, Banatul va fi  anexat regatului ungar). Este evidentă, în tot 
sec. al XVIII-lea, politica de colonizare a provinciei bănăţene cu 
populaţie adusă din regiunile vestice ale Germaniei de azi, dar şi 
din Alsacia şi Lorena – ceea ce a determinat dominanta elementului 
german în Timişoara (la 1854, oraşul avea 20.560 de locuitori, dintre 
care 8.775 germani – 42 %, 3.807 români - 18,5 %, 2.346 maghiar - 11,4 % şi 1.770 
sârbi - 8,6%). La 1930 - numărul germanilor se cifra, dintr-un total de 91.960 de 
locuitori, la 29.926, iar al românilor la 23.740 (unguri - 23.709, sârbi - 1.800, evrei - 
9.640, alte naţionalităţi - 3.145).

În Timişoara din acea vreme circulau gazetele româneşti din Ardeal („Foae pentru 
minte, inimă şi literatură”, „Gazeta de Transilvania” ş.a.), iar în 1868 poposeşte 
aici cu trupa de teatru a lui Mihail Pascaly din Bucureşti tânărul Mihai Eminescu, 
ajungând până la Arad, Lugoj, Oraviţa…

„Treufest Peregrin” a fost găsită la Ôsterreichische Nationalbibliotek de la Viena 
(cota 54.635-A) şi cercetată de Gottfried Habenicht şi Ion Taloş cu toată rigoarea 
fi lologică şi expertiza documentară. Încercând să identifi ce cine se ascunde sub 
pseudonimul de „Treufest Peregrin” (nume de negăsit în bibliografi ile româneşti şi 
maghiare), dl Ion Taloş trece în revistă mai multe ipoteze (Ion Codru Drăguşanu, 
autorul „Peregrinului Transilvan”, folcloriştii bănăţeni E.B. Stănescu-Arădanul şi 
Atanasie M. Marienescu ş.a.) şi, - la sugestia cercetătorului german Eduard Schneider 
de la „Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas” din München, - 
stabileşte paternitatea pe seama tipografului timişorean Karl Gustav Förk, al cărui 
nume se găseşte în josul paginii de titlu. Născut în Saxonia, la Altenburg, în 1825, 
şi făcându-şi ucenicia în tipografi a oraşului, Förk, după ce a peregrinat mult prin 
întreaga Germanie ajungând până în ţările scandinave, vine la Viena, unde obţine 
cetăţenia austriacă. În 1852 îl găsim, pe „peregrinul european”, strămutat la Timişoara, 
funcţionând ca director al tipografi ei Hazay (obţinuse cetăţenia Timişoarei şi diverse 

ION TALOŞ

O cercetare  folcloriti că transfrontalieră – stabilirea autorului:

„TREUFEST PEREGRIN” – 1863
posturi onorifi ce). În 1857, împreună cu Ernst Steger, cumpără tipografi a Beichel, 
care va funcţiona câteva decenii fi ind „cea mai importantă a oraşului”. Aici se vor 

tipări diverse materiale, inclusiv calendare de interes public şi 
obştesc. Förk este acela care a conceput volumul şi care a cules 
cântecele germane din cuprinsul ei, pe când acelea ale celorlalte 
popoare i-au fost oferite de diverşi colaboratori”, adică „ajutorului 
prietenesc al mai multor domni”, cum scrie în prefaţă. În 1884, 
Förk îşi vinde tipografi a şi moare curând după aceea…

Cele 60 de cântece româneşti reproduc repertoriul folcloric al 
Timişoarei din deceniul al şaselea al sec. al XIX-lea, fi ind „cântece 
de lume”, „de societate”, „de petrecere” („Gesellschaftslieder”). 
Cele mai multe sunt cântece de dragoste şi de petrecere (33), apoi 
cele de jale şi funebre (12), patriotice (7), balade populare (2), 
cântece de autori cunoscuţi (3), de joc şi instrumentale (2) ş.a.

Pe când unele cântece au certă origine folclorică, altele „sunt 
populare doar prin circulaţia lor orală”. Astfel, au fost identifi cate 
texte patriotice aparţinând lui Vasile Alecsandri („Hora 
Ardealului”), Andrei Mureşanu („Deşteaptă-te, române…”), 
Buteanu („Sub o culme de cetate”), ba chiar „Imnul Imperiului 
Habsburgic” („Doamne, ţine şi protege / Patria şi pe-mpărat…”). 
Răspândite de lăutari şi diferiţi rapsozi în mediile orăşeneşti, 
textele culte s-au „anonimizat”, concurând cu cântecele de lume, 
de societate şi de petrecere, şi devenind astfel „folclor orăşenesc”, 
târgoveţ (Gh. Ciobanu).

Alte texte au suferit transformări, amintind totuşi de unele 
poezii de Iancu Văcărescu („Ochilor, ajunge-atât”) sau Anton 

Pann (care a trăit vremelnic la Sibiu şi Braşov)…
Scrise într-o ortografi e latinizantă, cele 60 de cântece româneşti ale colecţiei 

Treufest Peregrin sunt transcrise de autorii ediţiei de faţă în ortografi a actuală 
(încercând să reproducă fonetica originalului). Acestea sunt numerotate în ordinea 
în care au fost tipărite iniţial, printre cântecele din altă limbă, adăugându-se fi ecărui 
cântec câte o „notă explicativă” privind genul, autorul (dacă este cunoscut), unele 
concordanţe cu poezia cultă „care ar sta la baza respectivului cântec sau au alte 
variante” etc.

Benefi ciind şi de o aproape completă bibliografi e românească, germană şi 
maghiară, ediţia se recomandă specialiştilor şi publicului interesat printr-o formulă 
deopotrivă academică şi atractivă.

Rod al unor cercetări şi investigaţii bibliografi ce ample şi amănunţite în biblioteci 
româneşti, maghiare şi germane, Treufest Peregrin readuce în atenţie o realitate etno-
folclorică provenind cam din aceeaşi vreme când, la Iaşi, în 1852-53, se publica 
prima culegere de folclor românesc – Poezii poporale, balade (cântice bătrâneşti), 
adunate
şi îndreptate de Vasile Alecsandri, care se deschide, cum se ştie, cu remarca 

„Românul e născut poet”” şi eponimica baladă „Mioriţa”…
Treufest Peregrin interesează, deopotrivă, pe etnofolclorişti şi lingvişti, 

recomandându-se, prin girul academic al universitarului român de la Universitatea 
din Köln, Ion Talpeş, drept o revalorifi care rară în peisajul editorial al lucrărilor de 
profi l.

Lupta voinicului 
cu leul – Mit şi iniţiere 
în folclorul românesc 
reproduce textul 
conferinţei pe care 
profesorul universitar 
dr. de la Universitatea 
din Köln, ION 
TALOŞ, a susţinut-o 
în sala de consiliu a 
Academiei Române, 
la 20 mai 2004 
(Editura Academiei 
Române, Bucureşti, 
2007, A4, 60 p.).

A d m i r a b i l ă 
prin amploarea, 
complexitatea şi 

profunzimea sibiectului, cercetarea dlui Ion Taloş – 
indiscutabil de o rigoare metodologică de-a dreptul 
academică – aduce în atenţie această mirabilă temă, 
de regăsit în folclorul românesc de pretutindeni, 
paleontologia şi lingvistica fi ind convocate „să 
contribuie la clarifi carea numeroaselor semne de 
întrebare pe care le ridică textele folclorice”.

„Colindul leului” evocă o temă specifi că folclorului 
autohton, de unde şi ideea de „tipologizare” a textelor, 
avându-se în vedere circulaţia motivului în întreg 

Conferinţele Academiei:

„LUPTA VOINICULUI CU LEUL –
Mit și iniţiere în folclorul românesc”

spaţiul românesc, cu preponderenţă în etnofolcloristica 
din sud-vestul Ardealului, dar şi în zonele subcarpatice 
ale Olteniei şi Munteniei (ba chiar în Bucovina, 
Basarabia şi Moldova).

În cadrul „tipologizării textelor” sunt precizate, 
aşadar, ariile de răspândire a motivului, variabilitatea 
şi contaminările în colindul leului, valoarea estetică şi 
morală a colindului. 

Precizând că acest colind al leului este „un colind 
de fecior”, autorul analizează motivele principale ale 
textelor (de la întâlnirea cu leul, la lupta şi înfrângerea 
acestuia, scena fi nală constituindu-se nu într-un ritual 
de nimicire a fi arei, ci în „aducerea leului viu în 
comunitate”, forţa lui magico-religioasă fi ind pusă în 
folclorul societăţii.

Într-o „Scurtă privire diacronică şi sincronică 
asupra leului ca factor de cultură”, folcloristul Ion 
Taloş aminteşte existenţa multimilenară a motivului 
leonin în Orientul Apropiat şi Mijlociu, apoi în 
Antichitatea greacă şi romană, iar de aici în eposul 
medieval şi folclorul contemporan, la diferite 
popoare.

Privind originea şi vechimea temei (a colindului 
românesc), cercetătorul observă prezenţa Leului 
în regiunea carpato-danubiană, care trebuie să fi  
existat în urmă cu mii de ani pe aceste meleaguri 
(cf. Aristotel, Platon ş.a.), de vreme ce imagologia 
şi întreaga simbolistică ritualică a acestuia apare în 

mentalul geto-dac din timpuri imemoriale.
Lupta dintre om şi leu (atestată ca naraţiune 

biblică, ca mit oriental, grec, dacic şi iberic) este una 
exponenţială şi în folosul comunităţii, dăinuind până 
în zilele noastre în cultura sud-est europeană, cele 
mai arhaice forme culturale păstrându-se în Grecia 
şi Transilvania (unitatea culturală a Balcanilor fi ind 
scindată, cum se ştie, de venirea slavilor în sec. al VI-
lea e.n.).

„Motivul luptei cu leul trebuie să fi  circulat iniţial, 
la daci, ca şi la grecii vechi, sub forma unei povestiri 
în proză”, iar după cucerirea Daciei de către romani 
motivul a luat forma unui cântec ritual, menţinându-
se până azi – „ceea ce arată conştiinţa tradiţiei la 
populaţiile sedentare”.

Dacă Vasile Alecsandri ar fi  cunoscut colindul 
despre lupta voinicului cu leul – observă destul de 
corect dl Ion Taloş, - acesta ar fi  făcut loc, în colecţia 
sa din 1852-53, desigur, unei capodopere a folclorului 
nostru, exprimând „cele mai sublime trăsături ale 
sufl etului românesc arhaic”. Iar dacă acest text ar fi  
fost luat în considerare de către autorii de manuale 
de limba şi literatura română, ceea ce nu e târziu, 
„el ar fi  contribuit substanţial la cultivarea psihicului 
românesc din ultimul secol şi jumătate” – „text 
excelent sub raport literar şi sublim din punct de 
vedere comportamental.”

Z.C.
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Cunoscutul estetician 
Grigore Smeu, autor al 
atâtor lucrări de referinţă 
şi, recent, al primei „Istorii 
a esteticii româneşti” (Ed. 
Academiei, vol. I, 2008), a 
abordat şi  registrele 
creaţiei artistice propriu-
zise (poezie, proză), 
dezvăluindu-şi astfel pro-
f i l u l  c o m p l e x  a l 
personalităţii scriitoriceşti, 
cu disponibilităţi reale ce 
ne surprind plăcut.

Transplant de vocaţie 
(Ed. Contrafort, Craiova, 
2007, 312 pag.) este un ro-
man de acută reflecţie 
autobiografi că, ţesut pe o 

ipoteză „transplantată” motivaţional.
Scris cu acea limpezime de detaşată senectute, scrie-

rea aceasta în parte memorialistică acoperă o întreagă 
autobiografi e, din anii ‘30 până în deceniul al nouălea 
al secolului XX şi chiar puţin mai încoace (episodul 
exploziei reactorului nuclear ucrainean de la Cernobâl, 
aprilie 1986), metoda fiind aceea a rememorării 
secvenţiale, episodice, interferată, pe baza memoriei in-
voluntare, discontinue, de plenare mărturisiri şi vibrante 
evocări.

În ciuda acestor reveniri secvenţiale, romanul are 
acea cursivitate antrenantă, rotunjindu-se într-o operă 
în care tremurul discret al amintirilor şi ardoarea 
evocărilor se întrepătrund, graţie dicţiunii artistice şi 
refl exivităţii expresive. Nimic, în această proză de largă 
respiraţie narativ-autobiografi că, nu pare forţat, frivol, 
ostentativ, nelalocul lui, în plus sau fără rezonanţă; - to-
tul este dezvoltat punctual şi armonios , ceea ce trădează 
o reală conştiiţă artistică şi o indiscutabilă vocaţie 
scriitoricească.

Departe de sentimentalismul şi fadoarea întâlnite 
adesea în astfel de scrieri, Transplant de vocaţie aduce în 
proza românească de azi o imagine autentică a vieţii 
dintr-un sat gorjean de sub geana Parângului, a cărui 
viaţă se refl ectă într-o familie de gospodari neaoşi, din 
care face parte şi poetul.

Monografi e subtilă şi subiectivă a vieţii rurale, roma-
nul dă viaţă unei lumi văzută prin ochii unui copil, care, 
devenit adolescent şi matur, nu se rupe niciodată de 
matcă, rădăcinile fi ind atât de puternice încât nici un 
eveniment al vieţii de gorjean bucureştenizat nu reuşeşte 
a-l îndepărta, a-l înstrăina, a-l perverti…

Scris în preajma vârstei de 80 de ani, romanul topeşte 
în albia sa narativă trăiri şi impresii din cele mai pre-
gnante, rămase ca imagini votive într-o memorie care 
nu scapă absolut nimic din cele trăite şi trebuie să dea 
seama despre timpul de altădată. Iată-l, aşadar, pe puiul 
de gorjean în ambianţa spaţiului natal, fi re melancolică 
şi solitară, împătimit degustător al naturii înconjurătoare. 
Există, în sufl etul personajului-narator, un puternic sen-
timent al naturii, însăşi „intrarea în lume” producându-
se printr-o „uimire devorantă” în faţa acesteia. Atracţia 
faţă de natură devine a doua „natură” a omului. Nu este 
vorba de o contemplare detaşată, ci de o percepţie 
infi nitezimal-organică, consancvină, conformă cu trăirea 
monumentată într-un orizont de plai, deschizător de 
largi perspective şi cu ecoul ritmurilor şi pulsaţiilor cos-
mice. Sufl et delicat şi refl exiv, personajul trăieşte într-o 
perpetuă reverie, între ierburi şi fl ori, între arbori, vii şi 
şipote de izvoare, între păsări şi animale, între fl uturii 
văzduhului şi licărirea stelară… Totul este perceput cu 
un ochi pătrunzător, cu o acustică acută, cu o sensibili-
tate introvertită, cu  ardoare şi naturaleţe, precum şi cu 
un inspirat sentiment al trasfi gurărilor ideatice. Această 
stare specială de încântare a sufl etului în faţa „frumo-
sului natural”, de reverie „lunatică” generează pagini 
admirabile de mare forţă şi expresivitate artistică, de 
adevărată poezie. Privirea sa percepe în ceasuri de graţie 
„sclipirea luciferică şi fragilitatea monumentală a natu-
rii”. Această atracţie instinctivă şi această comuniune 
deplină este uimitoare la un copil nevoiaş, apoi la un 
adolescent revenit la vatră în scurtele vacanţe ori la omul 
matur de mai târziu, devenit actor profesionist, care va 
regăsi tot în natură rezerva necesară de energie, dar şi o 
înţelegere mai adâncă a propriei vieţi, un antidot chiar 
împotriva bolii şi morţii („nevoia de natură fi ind a doua 
inimă a spiritualităţii sale”).

GRIGORE SMEU: „Transplant de vocaţie”„Transplant de vocaţie”
- roman -- roman -

Integrată în viaţa trepidantă a satului, gospodăria 
părinţilor reprezintă imaginea condensată a acestuia. 
Provenind dintr-o familie numeroasă, copilul descoperă 
mai întâi în bătătura casei viaţa reală, aspră, istovitoare, 
cu bucuriile şi necazurile de fi ecare zi. Dragostea pentru 
fl ori, poiana aglicelor de pe plai, liliacul timpuriu al 
primăverii ori culegerea mărgăritarului din pădurea de 
stejar, ca şi atâtea percepţii şi trăiri aproape extatice, în 
miraculoasa Vale a Sohodolului (Valea Runcului), cu 
„seducţia ei misterioasă” şi „limpezimea fără limită a 
apei” – constituie episoade antologice şi referenţiale în 
ideatica romanului.

Panorama trepidantă a satului montan privit de pe 
Dâlmă va rămâne în sufl etul tânărului plecat la liceul 
din Tg.-Jiu drept o icoană intangibilă, în care se adună 
amintirea unei familii afl ată mai tot timpul în iureşul 
muncii şi într-o încleştare permanentă cu tribulaţiile 
existenţei gospodăreşti. Impresionante sunt şi paginile 
în care copilul părăseşte satul la vreme de noapte, cu 
carul tras anevoie de boi, fi e pentru a se duce să urmeze 
cei opt ani de şcoală la oraş, fi e pentru a-şi însoţi părinţii 
la cosit tocmai în lunca satului Bucureasa de dincolo de 
Târgu-Jiu (memorabile amintirile drumului cu vizuali-
zarea lor perindate ritmic).

 Vegheat de o mamă grijulie şi un tată autoritar (de 
la care „încasează” prima bătaie târziu, la vârsta de 
douăzeci de ani!), dar crescut sub pavăza fratelui mai 
mare Gheorghe (cel ce va prelua destinele gospodăriei 
după retragerea şi stingerea celor bătrâni), tânărul se va 
simţi încercat, odată ce a ieşit din arealul plaiului natal, 
de acel opresor sentiment al înstrăinării, căci oraşul îi 
pune în faţă alte imperative şi valori (şcoala, prima 
îndrăgostire, stângăciile adolescenţei), o altă perspectivă 
a vieţii şi un orizont încă indescifrabil al propriei vieţi.

Simţindu-se despărţit „nu atât de casă, cât de 
respiraţia ei naturală”, liceanul merge adeseori în Târgul 
de fân de la marginea oraşului, un fel de izlaz comunal, 
să mediteze „în fânul înmiresmat din preajma Coloanei” 
(Coloana Infi nitului pe atunci dată uitării!)

Urmând, apoi, un Institut de teatru, personajul de-
vine actor profesionist într-un teatru din Capitală, îşi 
întemeiază o familie (schiţată cu discreţie) şi are prilejul, 
în pasiunea lui pentru artă, tot mai evidentă, să viziteze 
Moscova şi Leningradul („şocul” Ermitajului îl va vin-
deca de impresia nefastă a „reproducerilor” din albumele 
consultate, - vezi cazul Rubens!). Mai târziu vizitează 
Cehoslovacia, colindă prin Bavaria şi ajunge la Praga 
tocmai bolnav. Nici deplasarea în Bulgaria, mai târziu, 
nu reuşeşte să-l scoată din matca propriilor sale convin-
geri, revenirea periodică la matcă fiind cea mai 
benefi că.

În vremea când, în Ucraina, la Cernobâl, se producea 
teribila explozie a reactorului atomic, în aprilie 1986, 
actorul profesionist se afla în satul din Subcarpaţii 
Gorjului, trăind „evadarea în natură drept o slăbiciune 
ineluctabilă” (XXI).

În aceste ultime capitole, refl ecţia recapitulativă asu-
pra întregii sale vieţi este deopotrivă urgentă, detaliată, 
clarifi catoare. „De ce mă făcusem actor?” se întreabă 
acum personajul-autor, constatând cu o metalică lucidi-
tate că „fusesem un actor mediocru”: „Meseria de actor 
mi-o trăisem nu pe scena de scândură a teatrului, unde 
prea avusesem succes, ci pe aceea a unei vieţi reale, 
imprevizibilă şi galopantă, saturată de reverie.”

Sărind din scena vieţii în cea a teatrului (trimiterea 
spre ideea mai generală de teathrum mundi este evidentă, 
de viaţă ca spectacol pe scena lumii…), „nu-mi mai 
rămăseseră pentru spectacol ca artă, pentru arta în sine, 
decât surse palide. (…) Constatam uimit, cu un senti-
ment de perplexitate că greşisem tot timpul, inversând 
termenii: viaţa ca atare o deturnasem spre trăirea 
artistică, pe când teatrul ca artă îl confundasem cu viaţa, 
inhibându-i – pe propria-mi piele – notele specifi ce. E 
ca şi cum m-aş fi  operat singur şi mi-aş fi  făcut un trans-
plant de vocaţie, luând-o pe aceasta – asemenea unui 
organ – dintr-o parte a fi inţei şi aşezând-o în alta. Ei, da, 
ciudatul transplant de vocaţie era, probabil, una din 
concluziuile funcţionale ale vieţii mele: trăisem pentru 
a-l înfăptui. Sau, mai degrabă, îl înfăptuisem pentru a 
putea trăi (…). Resimţeam «greşeala» ca atare, doar în 
exercitarea profesiei.”, s.n. (Cap. XXIII, p. 280).

Era aceasta „o inversare ciudată a raporturilor dintre 
artă şi realitate”… Scrutându-şi propria-i viaţă, aproape 
psihanalitic, autorul regăseşte în anii copilăriei sale câ-
teva puncte de sprijin (recitarea de poezii răsplătită de 

cei mari cu urarea: „bravo, artist te faci!” sau trăirile 
interioare ale tatălui).

Aşadar, protagonistul realizează că între „viaţă” şi 
„artă” dăduse prioritate primeia, rămăsese aşadar un 
„nepervertit”, o fi re autentică, naturală, nesofi sticată, 
nefalsifi cată de însuşi spectacolul vieţii şi neispitit de 
reduplicări existenţiale…

Emoţionantă meditaţia din fi nalul romanului, rezu-
mând ideea că realitatea trăită atât de intens nu era oare 
ea însăşi o iluzie fascinantă, un iluzoriu popas ideatic, 
o „ceremonie a umbrelor, ca în acele picături saturate 
de aventuri spectrale”…

Revenind la vatra din plaiul de pe costişele 
Sohodolului, - într-un decembrie slobozindu-şi masiv 
şi uniform zăpada peste întinderile nesfârşite, nivelân-
du-le, - romancierul-autobiograf retrăieşte, cu 
împovărare emoţională, momentele esenţiale ale vieţii. 
Părinţii se petrecuseră din viaţă la vârste înaintate, iar 
acum Gheorghe, fratele mai mare, împlinise 70 de ani 
şi rămăsese să ducă mai departe rosturile gospodăriei. 
Meditaţia asupra tuturor celor trăite şi care par a fi  sus-
pendate într-un timp irecuperabil, devine acută, 
răvăşitoare, şi la un moment dat taxată drept „ipocrizie 
melodramatică”…

 „Şi totuşi, ultimul pogon al drumului nu mai e o 
iluzie”, constată autorul, „pândit de după colţ de 
neţăsioasele tentacule ale fi cţiunii” şi începând a se în-
treba dacă însăşi viaţa „o trăisem cu adevărat, drept 
realitate palpabilă, ori nu fusese decât rodul 
închipuirii”…

Împresurat de ninsoarea atât de „reală şi totuşi il-
uzorie”, privirea i se îndreaptă spre cimitirul depărtat şi 
simte cum „sfârşitul palpabil întinde mâna-i de platină 
să mă bată pe umăr şi parcă tot nu mă putea ajunge”.

Proptit în toporişcă şi având sub priviri întreaga 
panoramă a satului, de pe coasta plină de castani 
înzăpeziţi, personajul-narator se lăsase dus în natură de 
o chemare ineluctabilă. Meditând asupra „sfârşitului”, 
constată că în apele acestei nevinovate oglinzi „se zăreşte 
calea străbătută, pe care nu ai cum să o mai 
ascunzi”…

Scena cu proptitul în toporişcă, dinaintea casei, la 
margine de drum (amuletă salvatoare ori instrument 
justiţiar în această mirabilă poveste a vieţii?!) nu e ea 
oare un gest reflex de disconfort şi revoltă, ori de 
autoapărare refl exă, de existenţialitate asumată, de luci-
ditate repliată, de demnitate şi împăcare, de înţelegere 
sophianică a vieţii…

Transplant de vocaţie este o admirabilă scriere, un 
roman de autentică savoare autobiografică şi de 
nebănuite străluminări sufl eteşti.

Dan  Radu ABRUDAN
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O privire, fi e şi sumară, asu-
pra literaturii noastre ne 
îngăduie  a  constata  că 
reprezentanţii săi, inclusiv cei 
mai de seamă, ilustrează nu o 
dată specifi cul unor provincii. 
In mănunchiul unei organicităţi 
etnice se distinge aportul lor 
simbolic, disociat conform 
nuanţelor psihice ale unor zone 
ale teritoriului românesc. A exa-

gera acest „localism” în intenţia unei farîmiţări 
ostentative, a unei tentaţii polemice care şi-ar pro-
pune a stabili cu orice preţ care provincie e mai 
„importantă” pentru cultura naţională n-ar fi  decît 
un lucru zadarnic. Dar nici nu s-ar cuveni a trece 
cu vederea diferenţierea creatorilor în virtutea 
apartenenţei lor la nota spirituală a uneia sau al-
teia din provinciile noastre istorice, ramifi caţii ale 
imanenţei etnice româneşti. Pe bună dreptate, G. 
Călinescu enumera o serie de mari scriitori care, 
împărţiţi pe provincii, alcătuiesc „cea mai clară 
hartă a poporului român”, iar Mihail Ralea deli-
mita în cadrul acestuia cîteva „insule de sine 
stătătoare”, vădind o „descentralizare sufl etească”. 
Nici vorbă, această „descentralizare” nu merge atît 
de departe încît să impună „superioritatea” vreu-
neia din componentele geografi ce ale României 
(avem impresia că G.Ibrăileanu manifesta un parti 
pris prea avîntat atunci cînd atribuia „marelui cu-
rent critic moldovenesc” un rol hegemonic). Nu 
mai puţin ea e reală şi nu doar în legătură cu 
Moldova, Muntenia, Transilvania, ci şi cu spaţii 
mai restrînse precum Bucovina sau Oltenia.

„Sufl etul regional” alutan, spre a-1 cita iarăşi pe 
Ralea, e unul dintre cele mai impresionante dacă 
ţinem seama de circumstanţa că trăsăturile i se 
oglindesc în creaţia a trei monştri sacri, Constantin 
Brâncuşi, Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, cel 
din urmă, atît de trăsnitor moldav, fi ind totuşi 
oltean pe linie paternă, după cum subliniază 
Ralea. Acelaşi observă că Sadoveanu, autor, între 
altele, al unor proze ce trădează un viu simţ 
justiţiar, propune o sinteză spirituală a celor două 
teritorii. Am putea adăuga, desigur, doar că 

TUDOR ARGHEZI
Arghezi cel oltean

prezenţa acestor genii a secătuit pentru o vreme 
pămîntul în care şi-au înfi pt rădăcinile aproape 
simultan... 

A devenit un loc comun afi rmaţia că Arghezi 
e cel mai mare faur al limbii române, comparabil 
întru aceasta numai cu Luceafărul. Faptul că fa-
milia tatălui său este originară de pe meleagurile 
gorjene, şi anume de la Tg-Cărbuneşti, îşi va fi  
pus amprenta atît pe înzestrarea năzdrăvană a 
graiului izvorît din numita rezervaţie pur 
românească, cît şi pe spiritul său dîrz, „în răspăr”, 
aşezat „sub zodia polemicii”, cum el însuşi 
precizează. Un duh pandur se străvede mereu în 
paginile argheziene, crestate de „cuţitul familial” 
cu care străbunii celui ce-a scris Cuvinte potri-
vite lucrau „nu în pîine, pentru că n-o aveau, ci 
în carnea altora”, aranjîndu-şi cu „vocabularul 
restrîns” al tăişului „tărăşeniile de dragoste sau 
interesele”. Cu toate că n-a văzut lumina zilei la 
Tg-Cărbuneşti, născut fi ind „într-o împrejurare 

de pripăşire oltenească, gorjeană, la Bucureşti”, 
Arghezi n-a încetat a se mîndri cu obîrşia sa de 
pe acest tărîm cvasilegendar. Proclamînd că e din 
„neam de hoţi”, bardul face apologia oltenilor, 
precizînd, pro domo, că, din rîndul lor, gorjenii 
ar fi  „cei mai vioi şi poate cei mai deştepţi”. Ba 
chiar face un avans longevităţii, amintind că e 
nepotul unui Tudor Cojocar, ajuns la rarisima 
vîrstă de 113 ani. Internarea sa în lagărul de la 
Tg-Jiu, în 1943, ca o consecinţă a pamfl etului an-
tigerman, Baroane, 1-a apropiat suplimentar de 
mediul de care se simţea ataşat pînă într-atît încît 
a dispus ca pe piatra de pe mormîntul său şi al 
soţiei, de la Mărţişor, să apară menţiunea „cu ori-
gini în Gorj”. Fie şi admiţînd o doză de bravadă 
pitorească, de răsfăţ genealogic, nu putem a nu 
recunoaşte nostalgia oltenească reală a marelui 
creator, o „slăbiciune congenitală»   pentru 
„juveţii» care, prin pana sa, „au dat dovezi de 
sensibilitate inedită şi o scriptură renovatoare (...) 
de cea mai originală calitate».

Prin mijlocirea rîndurilor de mai sus îi invit 
pe cei interesaţi la lectura cărţii de faţă, semnată 
de Zenovie Cârlugea. Am rămas impresionat de 
caracterul ei laborios, de investigaţia răbdătoare 
cu care cercetătorul îşi urmăreşte subiectul, 
răscolind nenumărate periodice vechi dar şi par-
curgînd o copioasă bibliografi e, inclusiv colaterală, 
pînă la o tratare, am putea zice exhaustivă, a aces-
tuia. Poet, autor al unor merituoase studii închi-
nate lui Blaga şi Macedonski, talentatul meu 
concitadin Zenovie Cârlugea găseşte de regulă o 
măsură justă între prezentarea faptelor şi comen-
tarea lor, niciodată lunecată în retorică 
encomiastică ori în exaltare mic-provincială. 
Arghezi e proiectat, aşa cum se cuvine, pe un 
fundal de elemente ale mediului cu care e concres-
cut, tratat cu o empatie admirativă dar sobră în 
expresie a exegetului care, abordîndu-1, n-ar pu-
tea exclama decît cu o sporită satisfacţie „m-a 
făcut muica oltean».

Gheorghe GRIGURCU

Sub impresia cãrţii dlui 
Eugen Negrici Iluziile literaturii 
române, mã gândeam zilele 
acestea la cât adevãr şi cât lux 
demonstrativ cuprinde afi rmaţia 
privind destinul operei literare, 
de a trãi vârste şi – chiar în 
benefi ca situaţie de capodopere 
– de a îmbãtrâni şi a ieşi din 

atenţia generaţiilor, prãfuite, uscate, fãrã şanse de comu-
nicare cu alte şi alte valuri de lectori. Persoana la care 
m-am gândit a fost Tudor Arghezi, poetul, prozatorul, 
înnoitorul de limbã, spãrgãtorul de convenţii, în fi ne 
publicistul care a ţinut afi şul controverselor interbelice, 
câştigând în mod spectaculos un loc fruntaş în literatura 
românã modernã, de-a lungul a douã

orânduiri adverse. Tot mai rare ediţii, reeditãri, 
exegeze, pomeniri chiar în presa literarã, par a da drep-
tate dlui Negrici, iar cazul de faţã ar fi  cu atât mai ilus-
trativ cu cât opera lui Arghezi, în toate genurile, oferã 
un cuantum ridicat de agrement estetic, precum şi nu-
meroase motive de a intra în categoria „X, contempora-
nul nostru”. Mã vãd plãcut contrazis în pesimismul meu, 
deschizând cartea dlui Zenovie Cârlugea, Arghezi şi spi-
ritul Olteniei (cu o prefaţã de Gheorghe Grigurcu, 
Editura şi fundaţia „Scrisul românesc”, Craiova, 2008) 
nu fãrã a da o primã de consolare pesimistului în cauzã, 
la constatarea cã ne afl ãm în faţa unei exegeze conceputã 
şi apãrutã în provincie, deci într-o vatrã conservatoare, 
cu altã curgere a timpului, volum cu excelentã punere 

Arghezi redivivus
în paginã şi numeroase, copioase, inedite ilustraţii, tom 
admirabil cartonat, nãscut dintr-un abundent fi şier – era 
sã zic ca în vremurile bune. Douã sunt tematicile în 
chestiune: Tudor Arghezi,

ca atare şi oltean, primo, apoi spiritul Olteniei, des-
prins din categoria mai largã a spiritualitãţii... Primul 
capitol al lucrãrii lãmureşte noţiunea materiei, respectiv 
şi academic „Oltenia culturalã, tradiţie, specifi citate, 
diferenţiere”. Întrucât existã în matca româneascã mai 
multe regionalisme distincte, cu profi luri patentate pânã 
la a deveni locuri comune – cel transilvãnean, moldo-
venesc, bãnãţean, muntenesc, o cercetare a regionalis-
mului oltean, operând pe o arie mai restrânsã şi cu par-
ticularisme de la munte la şes, din Gorj în Mehedinţi si 
Vâlcea – clarifi carea temei este cu atât mai bine venitã. 
Cât îl priveşte pe Tudor Arghezi, „nãscut, într-o împre-
jurare de pripãşire olteneascã, la Bucureşti”, dl. Cârlugea 
ne avertizeazã cã oltenismul acestuia nu trebuie înţeles 
la modul reducţionismului analitic sau al vreunui par-
tizanat regionalist, ci drept «cale de acces» unicã spre 
universul impresionant de bogat şi deversifi cat al operei. 
Şi, în orice caz, un element formativ recunoscut de cãtre 
scriitor, ba chiar pus în faţã, cu repetiţie. Dar care este 
istoricul cultural al Olteniei, în fuziune cu acele adânci 
fl uide întregind o specifi citate, aceea a „spiritului ol-
tean”? Autorul ne pune la îndemânã opiniile unui mã-
nunchi de scriitori, fi losofi , sociologi, de la Nicolae Iorga 
la G. Cãlinescu, sintezele lui D. Drãghicescu, Petre 
Pandrea – şi chiar Tudor Arghezi. G. Cãlinescu, bu-

nãoarã, într-o vedere de sus, nota adiacenţa de la româ-
nii puri fãrã discuţie – Eminescu,

Titu Maiorescu, Creangã, Coşbuc, Goga, Rebreanu, 
Sadoveanu, Blaga („ardelenii mai cu seamã şi

subcarpaticii au aceastã calitate”), la alţii, cu „tinc-
turã mai mult sau mai puţin greceascã”, reprezentativi

pentru lumea noastrã meridionalã. Aici, opina G. 
Cãlinescu, ar strãbate, în fuziune cu lumea 
getocarpaticã,

vâna traco- geticã. Dl. Zenovie Cârlugea considerã, 
în perspectiva cãlinescianã, prezenţa în harta 
spiritualitãţii româneşti a unui curent alutan, pe şleaul 
Macedonski – Arghezi – Brâncuşi, un punct de vedere 
care ne depãşeşte competenţele. Alţi cercetãtori emit 
teze îndrãzneţe, precum Mihai Ralea (“ Printre toate 
componentele spiritultui românesc, spiritul oltean ma-
nifestã un puternic gust pentru epopee”) sau recurg la 
argumente istorice. D. Drãghicescu este mai întâi de 
toate interesat de latinitatea regiunilor patriei, majori-
tarã în Oltenia, Banat şi Transilvania: „între Oltenia, 
Banat şi Transilvania apuseanã nu este în aceastã privinţã 
nici o deosebire”. Geneza spiritului oltean – sinceritate, 
voioşie, fi re aprinsã şi aprigã, pragmatism – ar purta 
pecetea latinã. La fel considera lucrurile fi losoful C. 
Rãdulescu- Motru, scoţând în evidenţã, la bãrbaţi, ener-

gia, asumarea de scopuri bine conturate în lumea 

realitãţilor. Era, de altminteri clişeul epocii, verifi cat de 
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prezenţa olteanului cu cobiliţa la Bucureşti – dar şi la 

Iaşi! – nu mai puţin a emigranţilor (voluntari) artistici, 

pe un evantai larg deschis: Brâncuşi, Arghezi, Sadoveanu, 

Macedonski, Cezar Petrescu, pânã la Anna de Noailles! 

Ca sã nu-i uitãm pe „emigranţii” politici: Constantin 

Brâncoveanu, generalul Magheru, Nicolae Titulescu – cu 

siguranţã cã lista e mai lungã, învederând, în termenii 

autorului, pendularea, printre altele, a spiritului oltean 

între tipul speculant şi cel speculativ, ce ar putea 

convieţui şi în aceeaşi personalitate. Sã se încadreze 

Tudor Arghezi în aceastã ultimã categorie? Mulţi sunt 

cei ce şi-au spus cuvântul, dar în ce priveşte simpla 

apartenenţã olteneascã a scriitorului dispunem de pro-

priile-i declaraţii, încã de la o vârstã tânãrã – dl. Cârlugea 

mã citeazã cu volumul de corespondenţã emanând de la 

Tudor Arghezi, ca nepunând la îndoialã opţiunea epis-

tolierului. Într-o lume în care nu este oltean oricine vrea! 

Schimbãtor în multe, Arghezi nu s-a clintit în ceea ce 

fãcea obiectul mândriei lui, la nici o vârstã. Am da do-

vadã de o anumitã pedanterie afirmând cã, totuşi, 

Arghezi a fost numai pe jumãtate oltean. „Oltenia face 

parte din religia mea ascunsã”, afi rma poetul. Localizatã, 

vatra de baştinã era satul Cãrbuneşti, din Gorj, bunicul, 

Tudor, cojocar, ar fi  trãit 113 ani. Arghezi i-a împrumu-

tat numele, adãugându-l la cel al mamei. Miezul studiu-

lui dlui Zenovie Cârlugea îl constituie însã obiectivarea 

spiritului oltean al lui Arghezi în relaţiile acestuia cu 

scriitorii olteni, ades vizitaţi la ei acasã, cultivaţi cu sim-

patie de meşter, ungher din viaţã puţin cercetat de 

exegeţii scriitorului. Capitol cuplat cu o trecere în revistã 

a unor personalitãţi prezente în paginile argheziene. Pe 

dl. Zenovie Cârlugea l-a pasionat legãtura dintre scriitor 

şi criticii olteni de la „Ramuri” şi de la „Scrisul româ-

nesc”, C. Şaban – Fãgeţel şi Dumitru Tomescu. 

Personalitãţi culturale de realã valoare, ambii au intrat 

într-un con de umbrã. Nu însã şi în memoria provinciei. 

Mai îşi au, totodatã, locul alte personalitãţi şi personaje 

ale peisajului oltean, frecventate de Tudor Arghezi, bine 

cunoscute

autorului şi rãmase în conştiinţa a prea puţini 

contemporani ai noştri. Viaţa îşi are, astfel, surprizele ei, 

lui Arghezi i-a fost dat sã revinã la Târgu-Jiu în lagãr, în 

1943, în urma scrierii articolului „Baroane”.Comandantul 

lagãrului, colonelul Leoveanu, oltean el însuşi, care ar fi  

putut face deţinuţilor viaţa cea mai amarã, s-a dovedit 

un gentleman. Dl. Cârlugea îl integreazã în cercul admi-

ratorilor poetului, depãnându-ne povestea unui om de 

bine, vremuri care uitaserã de omenie. Şi iatã un mod 

de a completa biografi a lui Tudor Arghezi! Spirit avizat, 

dl. Zenovie Cîrlugea n-a pierdut din vedere împrejurarea 

cã, asemeni tuturor muritorilor, Arghezi a avut doi ge-

nitori, cazul sãu, particular, mutând în zona incertitudi-

nii tocmai mama. Ultimul capitol al suculentei sale cãrţi 

trateazã spinoasa problemã, care a dezbinat timp de de-

cenii cercetarea, cu veninoase tonuri, iar nu arareori cu 

insulte. Dl. Cârlugea vorbeşte de o dramã a poetului 

„care-şi va fi  luat numele, cu o mare tainã, de la ambii 

pãrinţi (Tudor de la bunic şi Arghezi de la mamã)” – şi 

nu de la un potolit râu din Ţara Româneascã. Studiul se 

încheie cu un amplu citat din criticul care a luptat cel 

mai mult pentru impunerea geniului arghezian, Şerban 

Cioculescu: „Aruncat pe drumuri la vârsta de treispre-

zece ani, nevoit sã pribegeascã «dupã pâine» (cum zice 

în «Tatãlui meu»), lipsit de cãldura cãminului familial, 

adolescentul se reculege însã, biruind într-însul vigoarea 

biologicã a puiului de oltean, hotãrârea indefectibilã de 

a rãzbate, de a se cultiva şi de a se afi rma rãsunãtor, chiar 

dacã a rãmas cu studiile gimnaziale neisprãvite.” Lectorul 

nu are de unde şti cum, în aceastã frazã, un alt pui de 

oltean îşi povestea propria adolescenţã. Carte almanah, 

dublatã de un admirabil album fotografi c, lucrarea dlui 

Zenovie Cârlugea, scrisã cu mãsurã, vrem a zice cu 

conţinutã ardoare, cu o invidiabilã documentaţie, vine 

în ceasul în care provincia are ceva de spus centrului, 

unde se dezbate însãşi problema existenţei literaturii – a 

motivãrii ei.

(Cronică literară preluată din revista „Acolada”, 

an II, nr. 14, p. 4.)
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Între oamenii din elita culturală a Craiovei de azi 
numele istoricului şi criticului literar Florea Firan se 
recomandă de la sine. Autor al unor importante lucrări 
panoramatice privind începuturile presei literare craio-
vene (v. ediţiile din 1971, 1975 şi 2007), 
cu o privire specială asupra revistei de 
tradiţie „Ramuri” (Corespondenţa 
„Ramuri”. Documente literare, 1972; 
Destinul unei reviste. „Ramuri”, 
vol.I:1905-1947, vol. II: 1964-2005), 
Florea Firan a coordonat şi o Istorie a 
Teatrului Naţional din Craiova 
(1978).

Valorifi când, după cum se vede, în 
primul rând, tradiţiile culturale ale 
Craiovei şi Olteniei, a publicat, în ulti-
mii ani, în colaborare cu criticul literar 
craiovean C.M.Popa, câteva antologii 
comentate de interes didactic 
(Literatura diasporei, 1996; Spirite en-
ciclopedice în cultura naţională, 2005; 
Modernism. Tradiţionalism, 1998), dar 
şi o admirabilă ediţie din scrierile lui 
Micu Klein, cu studiu introductiv – 
Carte de înţelepciune latină / Illustrium 
poetarum flores, de I.I.Micu Klein 
(Editura Ştiinţifică, 1992, - Premiul B.P.Hasdeu al 
Academiei Române).

În spiritul acestei impresionante munci de documen-
tare, Fl. Firan a acordat o atenţie deosebită contribuţiei 
culturale a Olteniei la marea literatură, realizând acea 
amplă lucrare panoramatică despre scriitorii Olteniei. În 
acest sens, în 1975 publică volumul De la Macedonski 
la Arghezi (cu o prefaţă de Ovidiu Papadima). Era aceas-
ta prima realizare a unui dicţionar de scriitori olteni, pe 
care ulterior a trebuit să-l amplifi ce, rezultând două vo-
lume de Profiluri şi structuri literare, adevărate 
„contribuţii la o istorie a literaturii române”, după cum 
precizează subtitlul – Vol. I , A-L, 1986; Vol II, M-Z, 
2003. Încercând să ţină pasul cu dinamica fenomenului 
cultural-literar şi artistic petrecut în cele cinci judeţe ale 
Olteniei (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt), autorul a 
augmentat volumul al doilea cu o Addenda, promiţând 
ca, la o eventuală reeditare, să dezvolte pe spaţii 
proporţional valorice profi lurile consemnate deja, dar şi 
altele care s-au afi rmat între timp.

Se cuvine să amintim că universitarul craiovean a 
redresat în ultimii ani editura de tradiţie a Olteniei 
(„Scrisul Românesc”), căreia i-a realizat şi o monografi e 
aniversară (Scrisul Românesc – 80), înfi inţând Fundaţia 
– Editură „Scrisul Românesc” cu o bogată activitate 
editorială şi viabilă în condiţiile existenţial-concurenţiale 
ale economiei de piaţă.

*

O pasiune mai veche a distinsului istoric literar a 
constituit-o destinul literar al lui Tudor Arghezi, despre 
care în 1981 a publicat un interesant documentar Pe 
urmele lui Tudor Arghezi, la Editura „Sport-Turism”. Îi 
acordă apoi un spaţiu amplu în mai-sus pomenia 
panoramă a literaturii oltene, pentru ca în 2008 să revină 
cu lucrarea Tudor Arghezi – treptele devenirii, care „îşi 
propune să reconstituie etapele devenirii, a vieţii şi operei, 
în mod cronologic, marcând momentele de răscruce ale 
existenţei şi activităţii marelui scriitor”. Apelându-se la 
propriile mărturii ale poetului, la articolele şi scrisorile 
acestuia, criticul îşi permite „o discretă pătrundere în 
atelierul intim de creaţie arghezian, spre a fi  mai aproape 
de modul în care poetul şi omul Arghezi a gândit, a simţit 
şi a lucrat.” Conştient că are de-a face cu „o personalitate 
de primă mărime a literaturii noastre”, Florea Firan 
înţelege să-şi scrie cartea „pe temeiul unui bogat material 
documentar de referinţă, bibliografi c, de studii şi mate-
riale”, reperând documentele semnifi cative ale vieţii şi 
activităţii „unuia dintre cei mai mari şi mai autentici 
scriitori români din secolul al XX-lea”.

Cine a citit cartea precedentă despre Arghezi va 
constata că foarte multe din paginile cărţii în discuţie 

Florea Firan:

„TUDOR ARGHEZI – TREPTELE DEVENIRII”
(Editura – Fundaţia „Scrisul Românesc”, Craiova, 2008)

nu sunt noi, ceea ce desigur trebuia specificat în 
„Argumentul” din care am citat (nu întâlnim menţionate 
nici cărţile lui Baruţu Arghezi, deşi multe date se 
regăsesc acolo!). Nu înţelegem de unde atâta „reţinere”, 

întrucât „Pe urmele lui Arghezi” a fost 
o carte apreciată la vremea  aceea, cu 
unele date întrutotul noi şi relevante 
(a se vedea corespondenţa cu col. 
Nicolae Th eodorescu, fratele după tată 
al poetului, capitol reluat şi în lucrarea 
de faţă identic: „Obârşia familiei noas-
tre a fost Gorjul”).

Dacă documentarul privitor la 
descendenţa pe linie paternă a poetu-
lui este corect, acela privind linia 
maternă aproape că lipseşte. Iar dacă 
autorul ar fi consultat lucrarea lui 
Şerban Cioculescu (Argheziana, Ed. 
Eminescu, 1985, cap. „Filiaţia lui 
Tudor Arghezi după corespondenţă”, 
pp. 442-448) sau epistolarul îngrijit de 
Barbu Cioculescu (Tudor Arghezi. 
Autoportret prin corespondenţă, Ed. 
Eminescu, 1982, cap.II: „Către cei de-
un sânge şi de-o nădejde”, pp.47-58), 
nemenţionate aşadar în „Reperele cri-

tice” de la pp. 243-246, Florea Firan ar fi  putut scrie 
pagini interesante privind „Numele poetului şi identi-
tatea mamei”, de care noi înşine ne-am ocupat în lucra-
rea Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei (Editura „Scrisul 
Românesc”, Craiova, 2008, capitol la pag. 325-334).

În general, Tudor Arghezi – treptele devenirii este 
o carte fl uentă şi plăcută, evocând secvenţial câteva 
etape esenţiale din biografi a scriitorului, chiar dacă sunt 
delimitate astfel şi uneori aglutinate: Copilăria şi 
adolescenţa, Regăsirea de sine (1905-1910, sejurul în 
Elveţia şi Franţa), Pamfl etar de excepţie,Cuvinte potri-
vite, Bilete de papagal, Mărţişorul, Apogeul creaţiei (în-
cepând cu Flori de mucegai şi continuând cu Cărticica 
/ Versuri de seară, Pe o palmă de ţărână, Tablete din Ţara 
de Kuty, Icoane de lemn, Poarta neagră, Cimitirul Buna-
Vestire, Ce-ai cu mine, vântule?, Hore…), Consacrarea 
academică (1945 – Premiul Naţional, 1955 – primirea 
în Academie, 1960 – sărbătorit ca poet naţional), 
Recunoaşterea universală  (culminând cu propunerea la 
Premiul Nobel din partea Rosei del Conte, care însă „a 
venit prea târziu şi nu a mai putut fi finalizată”!), 
Cântecul toamnei târzii şi În conştiinţa posterităţii. Să 
precizăm că împrejurările în care s-a pus problema 
acordării Premiului Nobel sunt mai complexe şi ele pot 
fi  urmărite în lucrările editate în anii din urmă de Baruţu 
Arghezi, fi ul poetului, care trăieşte la Lausane în Elveţia, 
participând în câteva rânduri, din 1980 încoace, la 
Târgu-Jiu, la manifestările culturale organizate în cadrul 
Festivalului Naţional „Tudor Arghezi”(Povestiri din 
Mărţişor, 1995; Înaintea uitării, ed. II, 2000 ş.a.).

Lucrarea se încheie cu o „Bibliografi e” a scrierilor lui 
T.Arghezi, transcriindu-se apariţiile antume şi postume 
(poezie, proză, teatru), judicios întocmită şi fi ind aproa-
pe adusă la zi), precum şi cu nişte „Repere critice”. 
Lipseşte, însă, bibliografi a propriu-zisă a lucrării şi aici 
este punctul critic al cărţii. În ciuda fl uenţei asigurate 
de organizarea episodică a materiei (care dă impresia 
unui serial cronologist de gazetă) lipsesc din pagină 
(lucrarea nu utilizează deloc sobsolul!) trimiterile exacte 
la foarte multe date evocate, cu toate că este limpede 
documentarea îndelungată ori strângerea de material 
bio-bibliografi c. Iarăşi o „discreţie” care nu îşi are rostul 
în lucrări de asemenea anvergură şi proiecţie 
istoriografi că.

Dincolo, însă, de aceste observaţii (care nu sunt uşor 
de trecut pentru argheziologii împătimiţi, riguroşi şi 
probi!), lucrarea Tudor Arghezi – treptele devenirii 
este o reuşită editorială adresată marelui public, tinere-
tului studios îndeosebi, care aduce în actualitate destinul 
artistic şi biografi c al scriitorului pe care critica literară 
l-a aşezat, prin revoluţionarea liricii româneşti, în ime-
diata vecinătate a geniului eminescian, unde se mai 
regăsesc, desigur, Lucian Blaga şi Nichita Stănescu…

Cezar BRAIA-BARAŢCHI
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 RUGĂ
Să trezesc cuvintele din somn –
Pentru-o clipă, Doamne, fă-mă Domn!

ARHAISMELE
 Născute-s, toate, dintr-un DAR
Şi nu respiră în zadar!

ODĂ
Limbă străveche, izvor de rime,
O strig pe una, vin felurime.

     
FILĂ DE DICŢIONAR
Vorbele stau ciucure,
Toate să ne bucure.

PLECAREA LA CÂMP
Atâtea gânduri vechi şi amăruţe
Nu prididesc să urce în căruţe.
____
Amăruţ, -ă, amăruţi, -e =amărui

JUSTIFICAREA BĂTRÂNULUI  
POET

…Aici greşiţi, căci nu sunt „anti”. Mi-s
Curat, în cuget, ca un antimis.

______
Antimis, antimise şi antimisuri = bucată 
din pânza sfi nţită de pe masa din altar, pe 
care e   zugrăvit  Christos mort; pe ea se 
pune potirul la slujba religioasă. 

RĂTĂCIT ÎN VIS
Unde duce strania potecă?- 
Colo-n deal, la apotecă.- 

____
 Apotecă, apoteci =farmacie.

SENSURI
Sub însorit boglav
I-e sufl etul bolnav.

    _____
     Boglav =1. agrafă, pafta, podoabă de 
aur;
               2. plantă veninoasă, cu fl ori mici, 
galbene.

DIALOG
Ei, cum este la bostană?- 
Totu-i stană.- 

_____
bostană, bostane= pepenărie.

ADRIAN VOICA:

„Dicţionar cu distihuri”
Inserţie în predoslovie

Cuvinte vechi şi regionalisme sar din „Dicţionar” pentru a comunica ceva 
(adeseori cu expresivitate nebănuită) şi pentru a forma rime în premieră – semn 
că limbajul, când nu mai e viu pentru lingvişti, poate fi  reînviat de poeţi. Astfel că 
poezia poate salva de la uitare sau numai de la rugina vremii un cuvânt şi menirea 
lui. Şi mai ales muzica uneori stranie pe care o degajă.

COPIL SĂRAC
Flori galbene de brâncuţă,
Bucheţel pentru măicuţă.

_____brâncuţă, brâncuţe= plantă erbacee 
cu fl ori galbene.

VĂRUL DIN AMERICA
Sunt prea ajuns acum: bos, - 

coană!
Nu mă mai sperii de-o boscoană!

_____
boscoană, boscoane= farmec, magie, 
vrajă.

LA MARGINEA PĂDURII
Se odihnea ţiganul pe un buştihan.

Române, tu, prin preajmă, nu ştii - 
han?

____
buştihan, buştihani =buştean, butuc.

JOC DE CĂRŢI
Fiecare cábulă
Cere o vocábulă.

_____
cábulă,  cabule=superstiţie(de jucător de 
cărţi).

COCHETĂRIE
Ţi-ar plăcea dacă în păr- 

Îmi prind fl ori de calapăr?

_____
calapăr=plantă erbacee perenă, 
aromatică, cu frunze ovale şi fl ori galbene; 
calomfi r.

DIN LIGHEAN
Ca lupul
A sărit calupul.

_____calup, calupi =bucată de săpun.

BOIERUL CĂTRE IBOVNICĂ
…Şi-acum mă crezi hapsân că
Nu ţi-am  luat casâncă?

______
casâncă, casânce= broboadă, testemel de 
lână cu franjuri şi fl ori pe margini; basma     
înfl orată.

REPROŞ
Soro, puţină cădenie!- 

Doară venim de la denie!

_____cădenie= cuviinţă, respect.

RECOMPENSĂ DOMNEASCĂ
În loc de căftănie,
Poftim o ştefănie.

______
căftănie= privilegiu de a purta caftan; 
boierie.
Ştefănie, ştefănii= lovitură dată cuiva cu 
palma.

LEGENDĂ
Copiii se rătăciseră prin lume.
Unul uitase copilăria pe malul Jiului,
Trecuse înalt şi frumos în adolescenţă
Şi într-o zi plecase…

Bătrânul strângea piatra în pumni,
O frământa cu lacrimi, cu puţin soare
Şi aştepta.

Un altul plecase cu ochii scăpărând scântei
şi braţul înarmat
Să-ntoarcă duşmanul din drum -
O poveste era pentru fi ecare din ei.
Bătrânul le strângea sub tâmplă pe toate.
Din zi spre noapte, din noapte spre zi
Strângea piatra în pumni, o frământa cu 
lacrimi,
Cu puţin soare
Şi aştepta…

Dar nu ştiu câte dimineţi o să mai poată sta
Şi atunci…

Atunci a cioplit o masă din piatră
Şi un scaun din piatră
Şi le-a aşezat acolo unde fi ul îşi lăsase 
copilăria.
În jurul unei mese a făcut apoi alte scaune
Câte unul pentru fi ecare lună a anului,
A frânt între trupul uriaş al castanilor
O poartă prin care să intre-n cetate -
Şi fi ii tot nu veneau.

Săruta în gând pe fi ecare din ei şi aştepta
Şi pentru că nu era tânăr
Şi nu putea să le strige:
„Hei, fi ii mei,
Nu auziţi cum vă cheamă Jiul?
Veniţi , fi ii ai mei”.
A cioplit o coloană înaltă,
Înaltă şi dreaptă.
Ar fi  vrut să o facă mai înaltă, 
Mult mai înaltă
Până lângă păsările albe ale cerului
Şi pe ea să culeagă stele în nopţi de 
septembrie.
Îl dureau palmele de atâta aşteptare
Şi ochii, şi buzele.

Târziu,
Când au venit copiii
Au găsit tăcerea ascunsă lângă masă,
Sărutul lângă trupul castanilor
Şi o coloană pe care Meşterul
Uitase s-o termine.

 
 

 
 

SINGURĂTĂŢILE SUFLETULUI
Oraşul e prea mic pentru două sufl ete care
Şi-au cârpit singurătatea cu imagini 
împrumutate.

Îţi trimit dintr-un colţ al sufl etului
Singura rază care a rămas neatinsă
de ploaia de lacrimi. Salveaz-o dacă poţi
pentru zilele triste care vor veni – poate …

Vei trăi
spălându-ţi cămaşa sufl etului
în amintiri?

Bat clopotele mari ale sufl etului
pentru toate prieteniile apuse.

Am să-mi spăl sufl etul în roua
amintirii.

AŞTEPTARE
Voi care vă întoarceţi acasă
ca legendarul Ulise după atâtea peripeţii,
Voi nu ştiţi ce înseamnă să intri
într-o cameră în care te aşteaptă
doar amintiri.
Cu sufl etul obosit de aşteptări

Florica DUMITRU
N-ai puterea să le spui:
- Bună seara – sau bună 
ziua –
Celor ce şi-au întors 
către perete
Speranţele.. 

POVESTE DESPRE 
COPILĂRIA MEA

Ningea pe noi cu fl ori 
mici de cireş
Şi-acum încerc de tot să-
mi amintesc…
Se legănau amurguri despletite
Şi se-ndoiau de vârf albe răchite.
Ca totdeauna înainte de plecare
Mă sărutau acasă mic şi mare.
Bunica ascundea- ‘n năframă
O lacrimă prelinsă de sub geană.
Bunicu-mi dăruise pentru drum
O pâine mare şi-un pahar de vin.
Toţi fraţii mei uitaseră nisipul
Şi se-ntorceau să-mi mai privească chipul:
- Eşti cea mai fericită dintre noi, se pare,
Doar ţi-a fost dat să fi i tu cea mai mare.
Se legănau amurguri noi sub geană
Când mă-ndreptam cu mama către gară.
Am mers cu mama până la răscruce:
- De aici tu singură te-oi duce!
Plecam la şcoală în oraş.
Mă despărţisem de casă şi de fraţi,
Ningea mărunt cu albe fl ori pe străzi,
Copiii se jucau în pulberi cu zăvozi.
Un băieţel cu ochii mari de smoală
Ducea ca o povară ghiozdanul către şcoală.
Mi-am amintit atunci de mine
Şi de povestea mea
Ce-o ştiu eu bine.
De mică mi-a plăcut cititul
Să strâng în palme răsăritul.
Mă dăruiseră părinţii cu vise mari sub tâmplă
Pe atunci nu bănuiam că vântul vieţii alungă
Pe cei ce singuri nu ştiu să conducă
Şi trec prin viaţă alba lor nălucă
Învăluită-n vântul serii
purtată către neagra poartă a tăcerii…

Duceam cu mine la oraş
copilăria mea, nu un copil poznaş
Sub tâmplă mai purtam în seara străvezie
închise ca-ntr-o albă colivie
copilăria mea ca pe un prinos
preasfânt şi tinereţea oglindită
în bucuria că eu sunt –
sunt fi inţă dornică de poezie
îmi plac culorile din toamna cea târzie
când tot miroase a pâine caldă
şi vinul fi erbe în găleată
şi nucile pe masă cad ucise
pe policioare puful de gutui îmi spune
că toamnă e şi gândul şui
nu vrea să creadă de colindă alene
pe lângă porţi cu albe crizanteme.
Peste puţin va ninge peste sat
Este târziu, s-a înnoptat
Fugarul gând mă poartă
La fl orile căzute în ogradă…
…Era iar bucuroasă buna mea bunică
Că a trăit să-şi vadă o nepoţică
Cum pleacă acolo la oraş departe
Să descifreze litere pe-o carte.

RISIPĂ DIN BUZUNARUL SUFLETULUI
Mâini lacome fură sentimentele
din preaplinul buzunarelor
pe care sufl etul meu le poartă.

Sufl ete, 
Corabie nebună
Între bine şi rău,
Mereu te legeni
Şi-mi loveşti de iluzii
Toate pânzele albe
ale speranţelor mele
păstrate pentru uragane
ce vor veni – poate !

  ***

Am să-mi închid sufl etul într-o scoică, mamă,
Tot ce vine din afară să ajungă la mine ecou
Mă simt atât de singură, mamă,
Şi aş vrea să aştern pe hârtie
gândurile mele risipite ca nisipul pe ţărmuri
să nu las să ajungă la mine nici o durere
Zvonuri despre dezastre
petrecute-n alte părţi, nu mai vreau să aud.
Dacă asculţi o melodie lasă câteva
note să străbată până la mine
Pentru toţi cei ce vor să-mi vorbească
Spune-le tu că pentru o vreme
sufl etul meu e plecat într-o mare aventură.

1956-1990
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Lui Oscar Han i se oferă privilegiul prezidării unei 

Comisii, cu care, doi ani în fiecare sâmbătă, parcurge 

monumentele Bucureștilor însoţit de o stenografă care 

îi consemnează remarcile; nu-i place cum se restau-

rează monumentele și nici arhitecţii și inginerii resta-

uratori, inculţi și odioși, care pretind avantaje nemăr-

ginite și dreptul de autor pentru intervenţiile lor, 

adesea imixtiuni grosolane, considerându-se și ei cre-

atori. El îi califică pe acești restauratori drept «berbe-

ci», pe care ar trebui să îi poţi plăti numai să îţi lase 

monumentele în pace. Cam așa ţine el să plătească 

poliţele directorului restaurărilor, care face impruden-

ţa să vină și să îl întâmpine la Casa Melik. |ntâlnirea 

scăpărătoare care a avut loc nu se poate descrie...  

Dacă mă refer la așa-zisa restaurare a bisericii de lemn 

din cimitirul satului meu din Bălăneștii Gorjului, îi 

dau dreptate absolută lui Han faţă de cele de atunci, 

înainte de cutremurul din 1977, dar cu o notă: berbe-

cii restauratori de care amintea domnia sa nu se pot 

asemui acelor metaforici «berbeci», ucenicii cu care 

Epeus construiește mașinăria Calului Troian; aceștia 

știau totuși ce este pădurea, cum se curăţă și cum se 

taie lemnul, cum se măsoară, se cioplește cu barda și 

cum se lustruiește.  Dimpotrivă, nici unul dintre zișii 

mei restauratori n-a sădit un copac, n-a cioplit o grin-

dă și nu știe nici câte tipuri de îmbinări posibile sunt 

proprii în savanta stereotomie a lemnului; nu le poţi 

cere, deci, să înţeleagă în ce constă specificul vechii 

noastre arhitecturi și ce anume detalii își demonstrea-

ză sorgintea lor precreștină, paleocreștină sau se afir-

mă ca rezultat al unei evoluţii stilistice locale. Iată de 

ce, pe unde au trecut restauratorii mei nu se mai păs-

treză nici o șarpantă originară și nici o coroană a tăl-

pilor, dacă nu s-au demantelat și bolţile sau chiar 

totul. 

Legende

1. Biserica din Timișeni, un monument strămutat 

de două ori cu piese greșit remontate; «cai»

2. Biserica de lemn din Pișteștii din Deal, Judeţul 

Gorj, «cai» detaliu din ansamblul de îmbinări de piese 

din perioade diferite ale pridvorului

3. Biserica de lemn din Cloșani, Judeţul Gorj, 

«gloabe», capete de console, detalii care supravieţuiesc 

prefacerilor șarpantei

4. Oscar Han la una din comisiile sale

5. Biserica din Timișeni, Judeţul Gorj, astăzi în 

Muzeul Satului din București; vederea absidei cu evi-

denţierea modului de demarcare a temeiurilor cu ca-

petele de «urși»

6. Oscar Han în una din ședinţele Comisiei, con-

trolând consemnările stenografei 

7. Bordei din Castranova-Romanaţi, prefăcut, adus 

în Muzeul Satului din București; «măgar», capăt de 

cosoroabă din gârlici

Andrei Pănoiu:

Arhitectura tradiţională.  Dispare o civilizaţie
1

6

4

2

3

7
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VARA LA ŢARĂ

Vezi aici în sat la noi
unde sunt atâtea case
frumoase – pe vremuri
negre și grele
odată când încă mai
trăiau Balaurul și Moroiul
ca fraţii au fost  doar
niște mușuroaie
pe pământ

ce vremuri Doamne
ce vremuri frumoase
grele și negre
cu lume bună
înfrăţită cu Moroiul
prin Balaurul nostru

brusc și nechemat
a venit unu Gheorghe
și s-a apucat de treabă
cu spada și suliţa
cu coiful și credinţa
cu un înger alb
și cu umbra lui vie

nu te cred dar treci
mai departe frate
cu povestea ta cu tot

n-am eu prea multe
de spus și cam asta-i
povestea mușuroaielor

mă
ia spune-mi tu mie
al cui mai ești
când știi așa de bine
povestea mușuroaielor

eu sunt
strănepotul nepotului
de umbră
de Balaur

nu-mi recunoști
umbra cozii mele
de umbră de Balaur
zis și Lăutarul

          
DESTĂINUIRE

Mă vezi, bunicule?

Să nu uiţi ziua
în care s-a terminat
războiul.

Dacă în curând
mai bei din apa
satului nostru valah

ADAM PUSLOJIČ
aruncă în ea și tu

o piatră albă, lustruită

de buzele străbunicului

adamian sau al Gruii

din care ne renaștem

ca o scoică din alta

sau o stea din întuneric.

Mă auzi, tu, străbunule?

De ce ești atât de tare

și așa de mare? Cum poţi, mă?

Întreabă-mă orice acum!

Dictează-mi, șoptește-mi

ceva cu bucurie.

Nu mă uita

aici, la marginea

timpului nostru.
              
              

TĂIETORUL DE COPACI

Pentru ţăranii mei
eu sunt un tăietor
de copaci.

Pentru că la pământ

(știu ei)

nu mă pricep deloc.

Cu pământul trebuie

să fii un savant

sau cel puţin un gânditor.

Dar, totuși, un

oarecare  prestigiu

aici am și eu.

Inimă,am.

La muncă ţin

ca la  Dumnezeu.

Și cu mâna stau

destul de bine.

Încăpăţânat sunt

de ajuns. Mereu

merg în pădure

tot mai departe…

        CA LA UN TORS

Frumos îmi este
la ţară –
nu plec niciunde
de-aici

văd  petrecerea
altora dar
înmormântarea poate
să dureze

eu particip doar
la anevoie
și numai
după ordine

tot mai puţin
ei vor să le vorbim
mă bucur la toate
ce trebuie așteptate

iau de la unii
și dau la alţii
și așa în cerc
ca la un tors

pentru corpul meu

ţara e o sărbătoare
fără rușine iubesc
și sunt iubit

dar totuși mereu
stau pe gânduri dure
să mă înapoiez oare
când nu știu unde?

     
DE VINEREA MARE

Mi-am retrăit patria
ca o rană de mamă
ca un râu de apă și cer
ca un caier de stele

și acum pot iarăși
să adorm liniștit
undeva noaptea
în câmp  sau în pustiu

dar îmi este teamă
să nu visez cumva

cum aud pasărea
Măiastră cântând

DIALOG, LÂNGĂ O GAURĂ

                 (cu Marin!)

Eu sunt acum numai
un pui de prăpastie

la mine te sui
ca la o pasăre
direct în cer

vezi la Brâncuși
cum s-a descurcat
cu ea, Măiastra

dar chiar nici El
n-o cunoștea la începutul
începutului

mult mai concret

        
IMPERIAL

                              lui Ioan Flora

Prestigiul tău ușor
și o glorie ovidiană
te-au adus până aici
la ţară Fără de Ţară

Înconjurat de regi și
înmormântat cu ţărani
micuţa ta glorie acum
îţi stă bine la piatră

Dar atunci când plouă
ori cade o zăpadă grea
tu din nou vei fi văzut
precum un rege adevărat

Un Rex fără de Imperiu
și un Vodă fără Pământ
dar ca aerul tău deschis
la Pajură și la Scrisoare

Pentru gură și pentru cap
spre tăcere și o liniște
exact cum ai arătat –

pe coperta ta de Carte!
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PAUL-EMIL RAȘCU:

BISERICILE  DIN  LEMN  DIN  ROMÂNIA  ŞI  DIN  NORVEGIA
- CONSIDERAŢIUNI  COMPARATIVE -

           1.- Consideraţiuni introductive
              
           Privind aspectele principale ale bisericilor din lemn 
din România și în mod special din regiunea Maramureș 
situată în NV ţării, nu pot rămâne neobservate nume-
roasele  asemănări remarcabile dintre acestea și biseri-
cile din lemn din Norvegia.
          Aceste asemănări nu se bazează pe influenţe re-
ciproce dintre locuitorii acestor două ţări îndepărtate, 
ci ele se datoresc modului în care ingeniozitatea con-
structivă a locuitorilor respectvi a reacţionat la constru-
irea locașurilor de cult creștin, ţinând seama de mate-
rialul de construcţie aflat la îndemână și de rigorile 
climei respective.
Într-adevăr, în ambele regiuni ale României și Norvegiei, 
în ultimul caz, la latitudini nordice mai mici de 64o, 
abundă pădurile, în special de conifere, iar în anotimpul 
rece, cad mari cantităţi de zăpadă, care solicitând  struc-
turile de rezistenţă ale bisericilor respective, trebuiesc 
grabnic îndepărtate pentru a evita acumularea lor.
          Un alt aspect ce trebuie avut în vedere este data 
istorică a trecerii la creștinism a populaţiilor respective 
și cultul creștin adoptat. 
Creștinismul a pătruns pe teritoriul actual al României 
începând cu s.I-II dHr. odată cu venirea în Tracia a 
apostolului Andrei și apoi cu sosirea legiunilor romane 
în Dacia. Cultul creștin adoptat a fost cel bizantin orto-
dox care admite folosirea icoanelor.
Creștinismul a pătruns în Norvegia mult mai târziu, 
prin s.XI dHr. sub influenţa regilor Danemarcei și sub 
forma cultului romano-catolic, care însă a fost respins 
de populaţie, fiind adoptat cultul creștin lutheran care 
nu folosește reprezentări antropomorfe, ceea ce a  impus  
anumite  limitări  în   decoraţia locașurilor de cult.
Primele biserici din lemn din România și din Norvegia 
apărute în urmă cu 6-7 secole, nu au putut rezista tim-
pului și ele, fie au fost distruse, fie au fost reconstruite, 
păstrând însă tradiţia soluţiilor constructive iniţial 
adoptate.

          2.- Dispoziţia constructivă și structura de rezis-
tenţă ale bisericilor din lemn

          Cele mai vechi biserici din lemn din România și din 
Norvegia  s-au realizat sub formă dreptunghiulară în 
plan și cu acoperișul în două pante cu mare înclinare 
pentru a permite alunecarea marilor cantităţi de zăpadă 
căzute. Compartimentarea locașului în altar, naos, pro-
naos și pridvor, a apărut mai târziu păstrându-se orien-
tarea creștină tradiţională, altarul situat spre răsărit și 
intrarea spre apus. (rareori au existat și intrări 
laterale).
          O diferenţă importantă dintre bisericile din lemn din 
România și cele din Norvegia, este că în primul caz pe-
reţii laterali ai navei sunt realizaţi din bârne groase de 
stejar sau de brad dispuse pe orizontală, îmbinate între 

ele în diverse moduri ingenioase (în “coadă de rându-
nică”, cu bârne rotunde, în “căţel” etc), oferind astfel o 
bază de sprijin rezistentă pentru susţinerea acoperișului. 
Grinzile de lemn mai grosier finisate, lasă însă între ele 
interstiţii, care iniţial se astupau dinspre exterior cu 
mușchi și cu brazde de iarbă, dar cu timpul unele din 
ele mai cădeau.
Pardoseala bisericii  realizată cu lespezi de piatră și pie-
triș, de regulă acoperite cu  scânduri groase de 2,5-3,0 
cm și late uneori până la un metru, face parte din fun-
daţia puţin ridicată de la sol a întregului locaș. 
          În Norvegia pereţii laterali ai navei bisericii sunt 
realizaţi însă din scânduri dispuse vertical, capetele 
acestora intrând în caneluri realizate în lungul unor 
grinzi situate la baza și la vârful scândurilor. Grinzile de 
la bază erau iniţial direct așezate pe sol și ulterior pe o 
fundaţie de piatră, dar pardoseala, realizată din scân-
duri, era fixată pe grinzile de bază, fără a se rezema pe 
sol. Deoarece pereţii navei erau astfel executaţi, struc-
tura de rezistenţă a edificiului trebuia realizată în inte-
riorul locașului.
          Primele biserici din lemn din Norvegia cu o lăţime 
redusă, dispuneau de puternici stâlpi de lemn, (numiţi 
în norvegiană “stave”) amplasaţi chiar în șir pe mijlocul 
culoarului central care despărţea grupele laterale de 
bănci pentru credincioși. Acești stâlpi, prin diverse sis-
teme de contravântuiri, legau pereţii laterali ai navei 
între ei, susţinând și acoperișul locașului.. Acești stâlpi 
de mare rezistenţă se fundau direct în sol, ceea ce, ca și 
grinzile de la baza pereţilor navei și scândurile pereţilor 
respectivi, erau expuse în timp, putrezirii. Dintre toate 
cele 29 de biserici din lemn construite după s.XI în 
această soluţie, nu s-a păstrat nici una, ele neputând 
dura mai mult de 200-300 de ani.
          Din cauza degradării materialului de construcţie 
folosit, nu este posibilă demontarea bisericilor din lemn 
din Norvegia și remontarea lor pe alte amplasamente. 
Ele trebuiesc dărâmate și reconstruite în întregime cu 
materiale noi.
Sistemul de construcţie al bisericilor din lemn din 
România, permite însă demontarea în subansambluri 
componente și remontarea acestora pe alte amplasamen-
te, ceea ce se practică în numeroase cazuri, datorită ne-
cesităţii de a realiza locașuri de cult mai mari, dar și 
stimulării interesului turiștilor pentru astfel de monu-
mente de artă populară care sunt răspândite astfel în 
diferite colţuri din ţară.
          Bisericile din lemn  din  România, din   regiunea  
maramureșeană, păstrează de regulă  unul sau două  ni-
vele  ale acoperișului și dispun de un singur turn realizat 
peste pronaos sau peste pridvor. Aceste biserici sunt 
prevăzute de jur imprejurul navei și sub acoperișul aces-
teia, cu o „fustă” care depășește marginea acoperișului, 
având însă o pantă mai puţin înclinată decât aceasta, cu 
rolul de a depărta căderea zăpezilor de pe acoperiș, la o 
distanţă mai mare de fundaţia edificiului pentru a nu se 
înfluenţa stabilitatea acestuia.  Această dispoziţie con-
structivă este numită “acoperiș cu dublă poală”.(dublă 
streașină). 
          Lungimea bisericilor din lemn este limitată în 
România la 10-15m în funcţie de grinzile ce pot fi ob-
ţinute din pădure. Această limitare nu se impune în 
Norvegia unde pereţii navei făcuţi din scânduri vertica-
le, se pot prelungi. În România în schimb aceste loca-
șuri, prin săgeata turnurilor, ajung până la înălţimi de 
peste 50m. (ex: biserica din Surdești are 54m înălţime, 
iar biserica nouă din Bârsana are 57m înălţime), fiind 
de cca. 2 ori mai înalte decât bisericile din lemn din 
Norvegia.
          Turnul bisericilor maramureșene înzestrat  cu un 
foișor de observaţie, fiind cea mai înaltă construcţie din 
zonă, este prevăzut, în anumite situaţii, cu alte patru 
turnuleţe situate în colţurile acoperișului acestuia. După 
datina strămoșească, aceste turnuleţe aveau pe vremuri 
semnificaţia că numai în aceste comunităţi, sfatul bătrâ-
nilor avea drept de judecată , mergând  până  la pedeap-
sa capitală.                                                                                                                
          Bisericile din lemn din România și din Norvegia , 
inclusiv turnurile respective, sunt acoperite cu șindrile 
de brad, tăiate în diverse variante. În Maramureș se cu-
nosc acoperiri cu șindrilă dreaptă, rotundă, în “coadă 
de rândunucă”,în “cioc de raţă”, în “fagure” etc. Diverse 
anexe necesare pentru biserică (mese, strane, dar și șin-
drilele) se fixau pe vremuri folosind cuie din lemn de 
tisă (conifer cu lemn foarte tare). În pridvorul închis sau 
deschis al unor biserici maramureșene, este dispusă o 

scară pentru acces la clopotele din turn, realizată prin 
cioplirea treptelor într-un singur trunchi de brad, dar 
fără “mână curentă” ceea ce dovedește abilitatea perso-
nalului de ajutor în biserică. Cu timpul, în capătul  de 
răsărit  al bisericilor, s-a  realizat  pentru  altarul propriu 
zis o absidă cu formă poligonală (cu 4-5 laturi) în 
România și semicirculară în Norvegia, în ambele cazuri 
puţin mai scundă și mai îngustă decât naosul respectiv. 
Acest detaliu constructiv numit “cu absidă decroșată”, 
pune în valoare compartimentul oficierii serviciului 
religios.
          În Norvegia bisericile din lemn mai spaţioase au 
căutat să imite prin structuri din lemn, stilul gotic, îm-
părţind longitudinal nava prin stâlpi intermediari în trei 
compartimente și realizând contraforţii exteriori tradi-
ţionali prin realizarea la parter a unui culoar de jur îm-
prejurul navei.
O astfel de biserică din lemn impunătoare, se află în 
parcul de distracţii din capitala Oslo a Norvegiei.   
Acoperișul bisericilor din lemn din Norvegia capătă 
forme din ce în ce mai complexe, cu multe înălţimi di-
ferite ale acoperișurilor și cu multe turnuri cu baza pă-
trată sau rotundă, dar lipsite de foișoare de 
observaţie.. 

          3.- Decoraţii interioare și exterioare

          Decoraţiile utilizate în bisericile din lemn din 
România și Norvegia au drept scop realizarea unei am-
bianţe sărbătorești, mai plăcute  adunărilor cetăţenești, 
urmărind totodată și ameliorarea condiţiilor de 
confort.
          În bisericile din România de cult ortodox, un rol 
important în decorarea interioarelor îl au numeroasele 
icoane prezentând scene din Vechiul și Noul Testament 
și picturile naive realizate, fie direct pe bârnele pereţilor, 
fie când între acestea se află discontinuităţi, realizate pe 
pânză care se lipește pe  pereţi.  Multe astfel de picturi 
se găsesc și în biserica din Ieud din deal, cea mai veche 
biserică din lemn existentă în prezent din ţară. (numită 
de localnici Susani adică “de sus”, spre deosebire de 

bisericile amplasate  în vale, “de jos”, numite de localnici 
Josani). Adeseori în tematica acestor picturi apar și sim-
boluri pre-creștine. Astfel, sub forma unui cavaler îm-
plătoșat, apare Soarele simbol al vieţii, al cunoașterii și 
al înţelepciunii, deoarece el vede tot, știe tot și deci știe 
adevărul.. Alături de Soare apare uneori în pictură și 
astrul nopţii, Luna prezentată în primul pătrar, cu un 
profil de femeie. Culorile utilizate în picturi sunt în ge-
neral puţine, preponderând albul, pe  lângă care apare 
și roșul, albastrul, galben-ocrul și verdele. Tonurile aces-
tor culori sunt însă limpezi, curate, vii.  
O ambianţă interioară plăcută o constitue folosirea șter-
garelor cu cusături multicolore ce împodobesc icoanele, 
dar și scoarţele groase din lână, colorate cu coloranţi 
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vegetali, care se înșiruie în lungul pereţilor exteriori 
până la înălţimea șoldurilor credincioșilor. Ele înde-
plinesc un rol de protecţie în iernile mai aspre, când 
vânturile  pătrund printre grinzile pereţilor navei.
          În ceea ce privește decoraţiile exterioare, bi-
sericile din lemn din România sunt prevăzute cu mai 
multe cruci situate pe coama acoperișurilor. În regi-
unile care în decursul istoriei lor au cunoscut spaima 
invaziilor turcești, sub semnul crucii  de pe turnul 
bisericilor apare, ca la biserica din lemn din Poienile 
Izei și o semilună cu colţurile îndreptate în sus, ca 
simbol al triumfului creștinismului asupra islamici-
lor hrăpăreţi.
          În ceea ce privește decoraţiile bisericilor din lemn 
din Norvegia, datorită cultului lutheran adoptat, nu 
se folosesc statui, icoane și picturi antropomorfice. 
Se utilizează în schimb în interior,  vopsirea în culori 
vii a stâlpilor, a contravântuirilor de susţinerea aco-
perișului, a plafoanelor și a băncilor pentru credin-
cioși. Cele mai valoroase realizări artistice sunt însă 
sculpturile în lemn, de regulă ale ușilor și ancadra-
mentelor acestora, adesea având o vechime mai mare 
de 100 de ani. Motivele decorative utilizate sunt vre-
jurile de viţă de vie formând o încrengătură foarte 
complicată, flori, dar și dragoni care se luptă între ei 
și a căror  inspiraţie  provine desigur din arta vikin-
gilor. .
          Între decoraţiile exterioare ale bisericilor din 
lemn din Norvegia, se remarcă utilizarea unor pro-
file de bestiare (garguele de la catedralelor gotice), 
dispuse la capetele coamelor acoperișurilor, repre-
zentând o moștenire a tradiţiilor păgâne. În mod 
constant însă pe vârful celui mai înalt turn al bise-
ricii este montat întotdeauna profilul unui cocoș ca 
simbol al lepădării de Iisus de către apostolul 
Petru.
          Atât în România cât și în Norvegia se obișnu-
iește, în special în timpul efectuării serviciului reli-
gios, să se folosească clopote care prin semnalele lor 
sonore diferite, comunică credincioșilor începutul 
slujbei în biserică și tipul slujbei care se oficiază. 
Clopotele pot fi instalate într-o construcţie separată 
sau chiar în turnul propriu zis al bisericii. În particular 
în România, dar nu și în Norvegia, se obișnuiește a se 
bate toaca, lovind cu niște ciocănele o scândură din 
lemn. Ritmul și intensitatea bătăilor cu ciocănelele au 
un inţeles criptat, cunoscut de pe vremea persecuţiilor 
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Bygdoy Oslo Norvege

Nota:

Pentru micsorarea spatiului tiparit, s-a renutat la trimite-

rile din text la biblografie si s-a redus numarul de 17 figuri 

exemplificative din textul initial al articolului la 3 figuri 

pentru Romania si la trei figuri pentru  Norvegia. Fig.5 

este caracteristica pentru bisericile de lemn din Norvegia 

(scheletul de rezistenta apare in fig 4).

Bisericile din lemn din România și din Norvegia
Tabelul aspectelor comparative

Criterii de comparaţie România (Maramureș)  Norvegia

      Data creștinării                          s.I-II   dHr.                                       s.XI dHr

      Cultul adoptat                            Bizantin-ortodox                              Lutheran

      Condiţii generale                       Păduri mari, furnizoare de                Păduri mari, furnizoare de

                                                         lemn de construcţii.                          lemn de construcţii.

                                                         Zăpezi mari în sezonul rece.             Zăpezi mari în sezonul rece.

      Vechimea locașurilor                 Bisericile vechi de sute de                Bisericile vechi de sute de 

      de cult                                         ani au fost refăcute în timp.              ani au fost refăcute în timp.

                                                          Cea mai veche biserică                     Cea mai veche biserică 

                                                          existentă: Ieud din deal                     existentă: Borgund. c.1150

                                                          Susani.c.1364

       Dimensiuni maxime                   Lungimea  12-15m                           Lungimea  până în 30m

                                                          Înălţimea locașului                            Înălţimea locașului

                                                          Bârsana nouă  57m                            până la 30m

                                                          Surdești          54m                                        

       Fundaţia bisericilor                    Lespezi de piatră și pietriș                Iniţial fundare directă pe

                                                          acoperite cu scânduri din                  sol, ulterior din piatră,

                                                          lemn.                                                  Stâlpii fundaţi direct în sol.

      Aspecte constructive                   Acoperiș foarte înclinat, cu               Acoperiș foarte înclinat cu

                                                          dublă poală, acoperit cu                     pantă unică, acoperit cu

                                                          șindrile. Una sau două coame            șindrile. Multiple coame de

                                                          de acoperiș. Nava executată               acoperiș. Pereţii realizaţi  

                                                          cu grinzi orizontale. Un turn.             din scânduri verticale.   

                                                          Edificiu transferabil.                          Unul sau mai multe turnuri.

                                                                                                                      Edificiu netransferabil.

      Decoraţii interioare                     Icoane, picturi, ștergare și                  Vopsitorii în culori vii. 

                                                          scoarţe multicolore.

                                                          Teme: biblice și pre-creștine   

      Decoraţii exterioare                    Cruci pe acoperiș, sculpturi în            Bestiarii la capetele coamelor 

                                                           lemn, uși, brâu-funie pe navă,           acoperișului. Pe turnul cel

                                                           stâlpi în pridvor.                                mai înalt, simbolul cocoșului.

      Alte elemente                               Clopote și toacă.                                Clopote.             

                                                           Cruci cu braţe egale înscrise              Cruci cu braţe egale înscrise

                                                           într-o roată. Cruci celtice.                  într-o roată. Cruci celtice.

                                                           Cimitirul vesel. Săpânţa.

religioase de către creștini.
Exteriorul bisericilor  din lemn din România este decorat 
adesea cu sculpturi artistice la uși și la ancadramentelor 
acestora, la îmbinările stâlpilor din pridvor cu acoperișul 
și prin brâul din lemn sculptat în formă de funie răsucită 

ce înconjoară nava bisericii de jur împrejur,  
simbol al necuprinsului și al curgerii timpu-
lui fără încetare. Cu un înţeles similar, dar 
sub forma unei cruci ce braţele egale înscrise 
într-o roată, având tot un aspect de funie 
răsucită, constituind  la origine  un  simbol  
atribuit  celţilor, se întâlnește  deopotrivă  în  
cimitirele  bisericilor din România și din 
Norvegia. 
          În regiunea Maramureșului din România 
se păstrează și în prezent o serie de obiceiuri 
care au un farmec deosebit și care au condus 
la o manifestare folclorică a cărei faimă a 
depășit hotarele ţării. După slujba de înmor-
mântare efectuată la locuinţa decedatului, 
sătenii merg la cimitirul din jurul bisericii și 
cineva, care l-a cunoscut mai bine pe cel 
mort, rostește în chip moralizator, dar fără 
menajamente, faptele atât cele bune cât  și  
cele  rele ale răposatului. Ca urmare pe cru-
cea  mormântului respectiv care  conţine și 
o pictură naivă, se menţionează în versuri pe 
un ton satiric, dar cu o notă umoristică, 
comportarea în viaţă a celui dispărut. 
Cimitirul este cunoscut sub numele de “ci-
mitirul vesel”, obiectiv turistic de mare inte-
res dovedind pe lângă simţul moral al locu-
itorilor zonei și caracterul fatalist al acelora 
care nu șovăie să râdă și în faţa morţii. 
          Caracterul maramureșanului este 
conturat cu mare talent de scriitorul George 
Cristea care menţionează: 
 “ Ţăranul maramureșean este profund reli-
gios, dar nu-și manifestă credinţa cu osten-
taţie. El o consideră ca făcând parte din exis-
tenţa sa, ca apa și aerul. Este prea comună 
ca să vorbească de ea în fiecare clipă și prea 
importantă ca să nu-și amintească de ea în 
tot ceace face “.

          4.- Consideraţiuni finale

          Cele mai sus menţionate subliniază felul în care cele 
două comunităţi de locuitori atât de depărtate unele de 
altele, din România și din Norvegia, au reacţionat la 
aceleași condiţii de disponibilitate locală a materialelor 
de construcţii  și la adaptarea la rigorile climei, folosind 
soluţii inginerești similare la construcţia locașurilor lor 
de cult.
           Rezultă astfel nu numai că geniul uman nu este 
monopolul unor colectivităţi anume, dar că aceste co-
lectivităţi au un fond spiritual comun, caracterizat prin 
credinţă, moralitate, obiceiuri, preocupări și spirit 
artistic. 
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Lucian Blaga
Numele-acest  are ceva în el 
 care sună nespus de frumos
 E ca şi cum
 boabele copiilor semănându-se de 
Anul Nou
 s-ar lovi de trupul unei viori. 
Numele-acest 
 are ceva nespus de limpede-n el – 
 E ca şi cum 
 te-ai uita la o stea prin altă stea. 
 Numele-acest 
 are în el ceva ameţitor de adânc – 
E ca şi cum te-ai uita 
 în oglinda unei fântâni 
 prin altă fântână. 

 Numele-acest 
 e ca streaşina casei noastre – 
pe fi ecare litera a lui 
rândunica îşi poate clădi 
 cuiburi de lut: 
 Lucian Blaga…

Basarabie cu jale
In mine a lovit strainul
De Pasti sau Denii.
Dar incoltitu-m-au bezmetici
Si moldovenii.
Ca nu suntem romani strainul
Pe-a lui o tine.
Si-ai mei mai tare-l cred pe dansul
Decat pe mine.
Basarabie cu jale, 
Basarabie, 
De pe deal si de pe vale, 
Basarabie! 

„Incalcita-ti este viata“, 
Basarabie!
„Ca graul ce-l bate gheata“, 
Basarabie!
In mine-au dat si moldovenii
Necrestineste.
Ci-s fericit ca-n ei romanul
Tot mai traieste.
Ei spun ca nu-s romani, ci lacrimi
In piept framanta
Cand un Farcas sau Vicoveanca
Sau Gheorghe canta.
Basarabie cu jale, 
Basarabie, 
De pe deal si de pe vale, 
Basarabie!
„Incalcita-ti este viata“, 
Basarabie, 
„Ca graul ce-l bate gheata“, 
Basarabie!

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Grigore VieruGrigore Vieru
A căzut cerul din ochii 

tăi…
A cazut cerul din ochii tai
Si s-a farîmitat.
A cazut de pe fata ta soarele
Si-a înghetat.
Încremenit e vîntul cel racoros
Fara harnicele tale mîini.
Cautîndu-te pe tine, 
S-au tainuit izvoarele-n tarîni.
Ca un pom doborît
Însusi graiul
Parca se aude cazînd.
Doamne, atît de singur, 
Atît de singur
N-am fost nicicînd!

Ars poetica
Merg eu dimineata, în frunte, 
Cu spicele albe în brate
Ale parului mamei.
Mergi tu dupa mine, iubito, 
Cu spicul fi erbinte la piept
Al lacrimii tale.
Vine moartea din urma
Cu spicele rosii în brate
Ale sângelui meu -
Ea care nimic niciodata
Nu înapoiaza.
Si toti suntem luminati
De-o bucurie neînteleasa.

Biblioteca de rouă
Frate, 
am vazut tari bogate
în care-as fi  ramas
la fel de sarac.
Frate, 
e plina lumea de punti
pe care trebuie sa le treci
înfratindu-te cu dracul.
Frate, 
eu pot muri oricând, 
dar nu si oriunde.
Eu nu pot muri
decât cu chipul rasfrânt
„în acest geniu al ierbii
care e roua“.

Autobiografie
Mama mea viata-ntreaga
A trait fara barbat.
Singurei eram in casa
Ploi cu grindina cand bat.
Mama mea viata-ntreaga, 
Stand la masa, ea si eu, 
Se asaza intre mine
Si Preabunul Dumnezeu.
Oh, si crede-asa intr-insul, 
Ca-n albastru vazul ei
Chipul lui de pe icoana
Se stravede sub scantei. 

Si eu tin atat la mama, 
Ca nicicand nu indraznesc
Dumnezeul din privire
Sa ma var sa-l mazgalesc.

Casa Părintească
Lui Mihai Ciobanu

Ascultati-ma, surori, pe mine, 
Si voi, fratii mei, ce va sfaditi:
E pacat, nu-i drept si nu e bine

Sa vinzi casa care te-a-ncalzit.
Bani ne-ar trebui la fi ecare, 
Toti avem copii si vremea-i grea.
Insa cum sa vinzi fereastra oare, 
Cea la care maica te-astepta?!
Casa parinteasca nu se vinde, 
Nu se vinde tot ce este sfant.
Din atatea lucruri dragi si sfi nte
Ochii mamei inca ne privesc.
O vom da si vor schimba lacata
Si vor pune si ferestre noi.
Si trecand pe langa ea vreodata, 
Va privi ca la straini la noi. 

Casa parinteasca nu se vinde, 
Nu se vinde tot ce este sfant.
Din atatea lucruri dragi si sfi nte
Ochii mamei inca ne privesc.
Vom pleca si noi candva din viata
Si parintii sus ne-or intreba
Ce mai face casa lor cea draga, 
Cine are grija azi de ea.

Cât de frumoasă eşti!
Nu sunt al tau. Al nimanuia nu-s.
Cocorii mei de mult de tot s-au dus.
Eu priveghez stravechiul cer senin
Ce-asteapta nori - el stie ca ei vin.

Asa-i ca nu-s de nici o folosinta?
Ah! ce-am iubit. Cu cîta suferinta!
Un diavol mai ma-mpinge spre prapastii -
Tot n-am scapat de marginea napastii?

Frumoasa ca-n cîntari la Solomon
Ori la vr-un David, roaba chiar de suferi, 
Esti, scumpo, trandafi r, din Ierichon, 
Un fi r de lotus esti pe-un lac de nuferi.

Iubeste-ma. Ori nici nu ma iubi.
Zic si eu doar: “To be or not to be!”
Dar lînga tine vorba n-are rost, 
As vrea sa fi u ori nici sa nu fi  fost.

În limba ta
In aceeasi limba
Toata lumea plange, 
In aceeasi limba
Rade un pamant.
Ci doar in limba ta
Durerea poti s-o mangai, 

Iar bucuria
S-o preschimbi in cant.
In limba ta
Ti-e dor de mama, 
Si vinul e mai vin, 
Si pranzul e mai pranz.
Si doar in limba ta
Poti rade singur, 

Si doar in limba ta
Te poti opri din plans.
Iar cand nu poti
Nici plange si nici rade, 
Cand nu poti mangaia
Si nici canta, 
Cu-al tau pamant, 
Cu cerul tau in fata, 
Tu taci atuncea
Tot in limba ta.

Omul Duminicii
Lui Fanus Bailesteanu

Sunt omul duminicii.
Nu dau nici un sfat

Glontelui
Si nu primesc nici eu 

Vreun sfat de la el.
Imi ajunge o singura paine
Cum zilei

Un singur soare.

Reaprindeţi candela
Reaprindeti candela-n rascruce
Lânga busuiocul cel mereu—
Degerat la mâni si la picioare
Se întoarce-acasa Dumnezeu.

Doamne, Cel din slavi crestine
Ce pacate oare-ai savârsit
Ca te-au dus acolo si pe Tine
In Siberii fara de sfârsit ?!

Refren:
Toate le ierti, 
Doamne de sus, 
Cu blândete mareata
Chiar si pe cei care te-au dus
In Siberii de gheata

Ninge frigul si pustiul ploua
Degerata-mi este inima
Doamne, bine nu ne-a fost nici noua
Fara sfatul si lumina Ta

Doamne, intra si-n a mea chilie
Si-amândoi, raniti si înghetati
Sa ne încalzim cu bucurie
Unul lânga altul ca doi frati.

Refren.
Toate le ierti, 
Doamne de sus, 
Cu blândete mareata
Chiar si pe cei care te-au dus
In Siberii de gheata.

Tămâie şi licheni
A murit tamaia, 
Duhoarea sta sa creasca.
Ne-a umplut ca raia
„Limba moldov’neasca“.
Mi-a pierit si somnul, 
Pacea crestineasca.
Maraie spre Domnul
Limba moldov’neasca.
O biata batrana
N-are nici de pasca.
Sta cu halca-n mana
Limba moldov’neasca.
Isi creste frumosul
Limba romaneasca.
Ii arata dosul
Limba moldov’neasca.
Gangava, tot linge
Cizma muscaleasca.

Spre Evropi se-mpinge
Limba moldov’neasca.
Palida mi-e fata
Sub un cer ce casca.
Imi mananca viata
Limba moldov’neasca.
Voi muri, se pare, 
Pentru-a mea lumina…
„Ma va plange oare
Limba cea romana?!“
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În lumea antică vrăjitoria era răspândită din Babilon 
şi Egipt până în Grecia sau la Roma, iar împotriva ei 
erau prevăzute pedepse foarte severe. În Evul Mediu 
timpuriu şi mijlociu vrăjitoria a câştigat din ce în ce 
tot mai mult teren; pentru ca începând din secolul 
al XIV-lea fenomenul să ia proporţii considerabile, 
atingându-şi cul mea în secolele Renaşterii (al XV-lea 
şi al XVI-lea) şi prelungindu-se apoi şi în următoarele 
două secole. 

Primul element defi nitoriu al vrăjitoriei era credinţa 
că cel care face farmece îşi datorează rezultatele vrăjilor 
sale ajutorului pe care i-l dă diavolul, - înţelegerea cu 
diavolul comportând supunerea, ascultarea şi adorarea 
lui; precum şi refuzul credinţei, pierderea credinţei, - 
deci căderea în erezie. În acelaşi timp, oamenii Bisericii, 
precum şi mulţi laici instruiţi, iar nu numai oamenii 
simpli şi inculţi, cu toţii erau convinşi de realitatea 
“sabatului” - a reuniunilor nocturne ale vrăjitoarelor 
(sâmbăta de la miezul nopţii spre duminică), în cursul 
cărora aveau loc diferite rituri blasfematorii, acte 
imorale, obscene, de in cest, infanticid şi canibalism, 
declaraţii de abjurare a credinţei şi parodii ale liturghiei, 
gesturi scabroase de adorare a diavolului şi raporturi 
sexuale ale vrăjitoarelor întreţinute cu el... Al treilea 
element al conceptului global de vrăjitorie era zborul 
nocturn al vrăjitoarelor, ducându-se la întrunirea 
“sabatului”, unde ele ajungeau în zbor rapid purtate de 
puterea demonilor călare pe un ţap, un câine sau pe o 
coadă de mătură. In prealabil, pentru a putea “zbura” 
ele îşi aplicau pe corp (sau pe coada măturii) alifi i ce 
conţineau substanţe toxice, excitante, halucinogene, 
care erau uşor absorbite prin piele (de tipul aconitinei 
din omag, al alcaloizilor din rădăcină de beladonă, 
sau al atropinei, alcaloid prezent în excrementul de 
broască râioasă); substanţe care provocau tulburări 
funcţionale sau dereglări psihice, până la delir. 

Toate aceste fantasmagorii erau acceptate de 
per soane din toate categoriile sociale. În acest sens, 
pe lângă binecunoscutele tablouri şi gravuri ale 
timpului (de Dürer, Goya ş.a.), foarte numeroase 
sunt descrierile din epocă a modului în care se 
desfăşura un “sabat”; descrieri care alcătuiesc 
un tablou lugubru, dezgustător, oribil şi grotesc, 
asemenea viziunilor patologice, demenţiale, ale 
unui Hyeronimus Bosch. 

Începând din secolul al XIV-lea atitudinea 
Bisericii devine foarte dură. In 1320, papa Ioan 
al XXII-lea emite bula prin care stabileşte ca 
tribunalele Inchiziţiei să aplice celor învinuiţi 
de practici vrăjitoreşti aceleaşi pedepse ca şi 
ereticilor, - ca închisoarea, confi scarea bunurilor, 
spânzurătoarea sau arderea pe rug. Cu toate acestea, 
vrăjitoria a cunoscut o răspândire sporită în toată 
Europa secolului al XV-lea. Papa Inocenţiu al 
VIII-lea trimite în Germania doi inchizitori care 
actionează cu atâta zel con tra vrăjitoarelor (reale 
sau doar bănuite), încât câteva sate rămân complet 
depopulate de femei. Următorii papi, din secolele 
XVI şi XVII, au emis şi ei, unul după altul, asemenea 
bule criminale, care au intensifi cat persecuţia contra 
vrăjitorilor, magilor, alchimiştilor şi necromanţilor. 

Vânătoarea de vrăjitoare
Fireşte că nici conducătorii Reformei protestante, 

persoane cu o serioasă formaţie intelectuală ca 
Luther sau fanaticul Calvin, nu s-au dovedit deloc 
a fi  mai toleranţi. 

(În 1545, deci când autoritatea lui Calvin asupra 
oraşului Geneva era absolută, au fost arse pe rug aici 
pentru vrăjitorie nu mai putin de 34 de femei). La 
incitările celor două Biserici (catolică şi protestantă) 
s-a adăugat şi acţiunea represivă a autorităţilor laice. 
Codul de drept penal din 1532 al lui Carol Quintul 
prevedea pedeapsa cu moartea şi chiar arderea de viu 
pe rug a celor ce fac farmece şi malefi cii; la fel şi 
statutele sau codurile din Saxonia, Franţa sau Anglia. 
Nu «Întunecatul» (!) Ev Mediu, ci rafi nata epocă a 
Renaşterii a fost cea în care credinta în vrăjitorie a 
fost mai răspândită, iar represiune a autorităţilor laice 
şi ecleziastice mai sălbatică. 

Pozitia umaniştilor se exprima în mod clar în 
numele raţiunii şi al spiritului de toleranţă. Spirite mari 
ca Leonar do da Vinci erau categorice: «Vrăjitoria, 
scria el, nu generează nimic altceva decât lucruri 
asemenea ei, adică minciuni». In schimb procurorii 
generali laici, ca francezii N. Remy sau H. Boguet, 
deşi înalti magistraţi cu o rafi nată cultură umanistă, 
au fost de o cruzime uimitoare: primul, în 15 ani a 
condamnat 900 de persoane, iar al doilea, a trimis pe 
rug 1.500 de vrăjitoare! 

Primul caz cunoscut de ardere pe rug (la Toulouse) 
a unei vrăjitoare, învinuită de a fi  întreţinut relaţii 
carnale cu diavolul, datează din 1275. În următoarele 
trei secole, calamităţile naturale, războa-iele frecvente, 
ur-mările Reformei; răscoalele po-pulare, au întărit 
în mase convingerea că diavolul complotează, 
cu concursul 
v r ă j i t o r i l o r , 
contra Bisericii, 
a moralei, a 
ordinei naturale şi 
sociale. În marea 
lor majoritate 
acuzaţiile de 
vrăjitorie vizau 
femeile (de 
obicei văduve şi 
femei bătrâne); în 
multe regiuni din 
Europa procentul 
vrăjitoarelor în 
raport cu vrăjitorii 
depăşea 75%; iar 
în unele zone (în 
Anglia, Elveţia, 
Ţările de Jos) 
trecea de 90%. 
Dar în sinistra 
«vânătoare de 
vrăjitoare» au fost uneori implicaţi şi zeci de copii; iar 
sub raportul condiţiei sociale şi economice, imensa 
majoritate a persoanelor acuzate şi condamnate pentru 
vrăjitorie aparţinea categoriilor cele mai umile şi mai 
sărace. 

Acuza de vrăjitorie era adusă şi ereticilor - şi 
viceversa. Vrăjitoria fi ind deci asimilată cu erezia, 
ambele cazuri erau de competenţa tribunalului 
Inchiziţiei, iar pro cedura judiciară era identică (inclusiv 
tortura, autorizată şi de Biserica catolică). Majoritatea 
vrăjitoarelor condamnate la moarte nu au fost arse de 
vii - decât în Italia şi Spania. În celelalte ţări, erau 
executate prin sugrumare, înecare, spânzurare, mai 
rar prin decapitare; dar întotdeauna cadav rele erau 
arse pe rug, în cadrul unui impresionant ceremonial 
religios (auto de te - «act de credinţă»), or ganizat 
în piaţa mare a oraşului cu ocazia unei sărbători sau 
festivităţi importante. 

«Vânătoarea de vrăjitoare» a culminat între anii 

1580- 1650. Trei sferturi din numărul total al proceselor 
de vrăjitorie au avut loc în Germania, Franţa şi 
Elveţia. (Numai tribunalul din orăşelul Ellwangen - şi 
numai în şapte ani - a condamnat la moarte 400 de 
persoane acuzate de vrăjitorie). In Austria, numărul 
total, probabil, de execuţii a fost de circa 1.500; iar 
în Boemia, de 1.000. S-a calculat că în Elveţia au fost 
aduse în faţa tribunalului Inchiziţiei peste 8.800 de 
vrăjitoare (şi vrăjitori), dintre care peste 5.000 au fost 
condamnate la pedeapsa capitală. 

În Franţa, afi rmarea unei puternice monarhii 
centralizate şi a Parlamentului din Paris a făcut ca 
numărul acestor procese să fi e mai mic. În Anglia, 
unde tribunalele Inchiziţiei erau absente, numărul 
total al proceselor de vrăjitorie n-a trecut de 5.000; iar 
al condamnărilor, de 1.500. Dar în ţările scandinave, 
«vânătoarea de vrăjitoare» a fost, în raport cu numărul 
populaţiei, mai intensă: 5.000 de procese, dintre care 
aproximativ 1.800 cu condamnări la ardere pe rug. În 
Italia şi în Peninsula Iberică procesele contra vrăjitoriei 
au dus doar la 300 de executii capitale. Căci în Italia, 
cercurile intelectuale acceptau cu rezerve viziunea 
stereotipă asupra vrăjitoriei; iar Inchizitia spaniolă era 
mai ocupată cu problema evreilor. 

În Europa Centrală şi Orientală, «vânătoarea de 
vrăjitoare» s-a prelungit până în secolul al XVIII-lea. 
Ţara în care intensitatea acestei «vânători» aproape că 
poate fi  comparată cu cea din Germania a fost Polonia: 
un cercetător polonez stabileşte cifra (probabil însă 
exagerată, până la dublu) a vrăjitoarelor executate la 
10.000. În Rusia, în secolul al XVII-lea, cele 47 de 
procese contra vrăjitoriei au dus doar la 10 condamnări 
la moarte. (Spre deosebire de Bisericile catolică şi 

protestantă, care au înscris asemenea pagini oribile 
în istoria civilizatiei europene, creştinismul ortodox a 
crezut infi nit mai putin în demonologie şi vrăjitorie). În 
Ungaria şi în Transilvania, procesele contra vrăjitoriei 
au fost mult mai blânde decât în Polonia. Până spre 
sfârşitul secolului al XVI-lea nu se semnalează aici 
cazuri de condamnări la moarte; dar după această 
dată şi până în secolul al XVIII-Iea inclusiv, circa 400 
de persoane au fost condamnate la ardere pe rug. În 
schimb, în Valahia şi Moldova nu s-a semnalat nici un 
proces de vrăjitorie. 

După anul 1700, numărul proceselor contra 
vrăjitoriei începe să scadă; pentru ca ultimele execuţii 
legale ale unor vrăjitoare să aibă loc în 1782 (în Spania 
şi Elvetia) şi în 1767 (în Polonia). În mai bine de cinci 
secole de existenţă activă, «vânătoarea de vrăjitoare» 
s-a soldat  după estimările cele mai plauzibile - cu un 
total de aproximativ 100.000 de victime! 

Ovidiu DRIMBA
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evenimente care însângerau ţara - şi la care va 
face transparente aluzii În operele sale. Mişcările 
libertare populare, agitate şi de fanatismul sectelor 

protestante, s-au intensifi cat progresiv, atingând 
momentul culminant în 1564. Pentru a le reprima, 
Filip II îl trimite pe sadicul duce de  Alba - şi 
represaliile se traduc în atrocităţi, arestări, torturi şi 
mii de execuţii capitale. 

Aceste evenimente dramatice au găsit un viu 
ecou în sufl etul artistului, care le-a tradus, aluziv, în 
următoarele opere. 

Regimentele spaniole staţionate în Lombardia 
trec Alpii îndreptându-se spre Ţările de Jos; şi 
tabloul, care ia drept pretext o temă biblică şi titlul 
Convertirea Sf Pavel (Kunsthist., Viena) face o 
aluzie directă la acest marş. - Peisajul  este grandios. 
Nici o altă  operă a lui Bruegel nu acumulează atâtea 
sugestii spaţiale: “Este cel mai bogat şi mai complet 
tablou al lui Bruegel” - exclamă cu entuziasm criticul 
Delevoy. 

Căderea îngerilor răzvrătiţi  (Muz. Bruxelles) - 
din nou un subiect biblic ca pretext - împrumută, ca 
procedee, morfologia şi fantasticul lui Bosch pentru 
a stigmatiza nebunia omenească reprezentată de 
sumbrul cortegiu al demonilor care îl asaltează într-
una pe Sf. Mihail. Amintirea vechiului maestru este 
atât de prezentă încît, privit de la distanţă, tabloul 
parcă ar fi , într a-devăr, semnat de Hieronymus Bosch. 
- Drumul pe dealul Calvarului (Viena) narează 
pregătirea unei execuţii capitale. O mare mulţime de 
oameni simpli, bărbaţi, femei, copii chiar sunt păziţi 
şi brutalizaţi de soldaţii spanioli - şi un grandios 
cadru de peisaj asociază natura la această dramă a 
mulţimii care se îndreaptă spre locul Răstignirii. 

Ororile ocupaţiei spaniole se înteţesc, tot mai 
atroce, - şi Bruegel pictează o altă capodoperă care-l 
defi neşte din plin şi în care aduce din nou elemente 
bizare din lumea fantastică, de coşmar, a marelui 
înaintaş Bosch. Personajul central - punctul de 
gravitate al întregii compoziţii - al cărui nume dă şi 
titlul tabloului: Dulle Griet (în traducere: “Turbata 

de furie Margret” - Anvers), personifi că rezistenţa 
populară contra opresorului. Figură apocaliptică, 
încarnând spiritul de violenţă, Griet îi pune 

spectatorului în faţă nebunia şi bestialitatea umană 
gata să se alieze şi cu forţele Infernului, evocate 
într-o viziune care prefi gurează parcă Guernica lui 
Picasso. („Margret nebuna  e un crâmpei de infern, 
demenţă şi sabat. Din jerbele incendiilor, din roşul 
violent al fondului, apar făpturi drăceşti, torturate, 
convulsive, se învălmăşesc gesturi de nebuni, se 
deslănţuie creaturi de halucinaţie, într-un tumult 
orb, fără ţintă, fără sfârşit”).

Teroarea continuă în întreaga ţară - şi Uciderea 
pruncilor (Kunsthist., Viena) ne introduce în iadul 
represiunii ducelui de Alba. Tabloul biblicului 
,,Masacru al inocenţilor” (pentru Bruegel, toate 
istoriile biblice sunt evenimente din timpul său) ia 
drept cadru un liniştit şi paşnic sat din Brabant, într-
un peisaj de iarnă. (Albul zăpezii din acest tablou 
- care se repetă şi în Numărătoarea din Betleem, 
şi în Vânători pe zăpadă, este de un efect unic în 
întreaga pictură a Renaşterii).(Una din cele 4 replici 
ale acestei opere se afl ă în Muzeul Brukenthal din 
Sibiu. Una este la Hampton Court; a patra într-o 
colecţie particulară în Japonia).

Bilanţul acestui carnaj din Ţările de Jos, pictorul 
îl Încheie după zece ani, către 1568, În ultima 
capodoperă a acestui ciclu aluziv la evenimentele 
contemporane, alegoria sumbă ilustrând 
atotputernicia ineluctabilă a morţii: Triumful morţii 
(Viena). - Deşi au mai rămas aici multe trăsături 
caracteristice primei perioade a creaţiei pictorului, 
tabloul poate fi  considerat cel care anunţă faza 
ultimă a picturii lui Bruegel. “Masacre  colective, 
suplicii şi spânzurători, fanfare de schelete şi căruţe 
pline de cranii, incendii şi naufragii, dărâmături 
fumegânde, lumini de apocalips: nimic nu scapă 
acţiunii unifi catoare a celei mai uimitoare magii 
picturale” (R. Delevoy, op. cit.). - Cunoscutul 
critic Ch. de Tolnay observa că această compoziţie 
se fonda simultan pe două tradiţii iconografi ce: 
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Ovidiu DRIMBA:

Bruegel
concepţia italiană a “Triumfului morţii” şi tema 
nordică a ,,Dansului macabru”. Accentuată tragic 
imaginea şi ideea morţii, de armata de schelete care 
se grăbesc să-şi termine cât mai repede victimele, de 
planurile secunde ale tabloului, cu văile în fl ăcări, şi 
folosind limbajul plastic de coşmar al maestrului său 
Hieronymus Bosch, poetul a realizat una din cele 
mai impresionante opere ale Renaşterii fl amande 

(Spre sfârşitul vieţii Bruegel a mai realizat şi alte 
tablouri inspirate din realităţile crude ale timpului, 
dar temându-se că violenţa lor prea clar aluzivă i-ar 
pune în pericol familia, le-a distrus). 

* 

Bruegel este, substanţialmente, pictorul vieţii 
rurale, pictorul ţăranilor. În  perioadele de senină 
evadare din obsesia tragicelor evenimente ale 
vremii el a creat opere care l-au şi consacrat în ochii 
posterităţii în această ipostază. De altminteri, creaţia 
sa nu se repartizează, tematic şi tehnic, în perioade 
succesive net distincte. 

Ca om, Bruegel era un caracter integru, 
intransigent, plăcându-i să se amuze2, dar conştient 
de valoarea lui şi ostil oricăror concesii sau 
compromisuri; refuzând profi turile pe care i le-
ar fi  putut aduce comenzile de tablouri religioase, 
de portrete sau de nuduri: nu se cunosc lucrări de 
aceste genuri care să i se poată atribui. “Bruegel a 
fost primul care a reuşit să elimine reminiscentele 
cucemiciei religioase, expresia şi gravitatea solemnă 
a fi gurilor şi a gesturilor. El a fost primul care a 
observat rânduiala treburilor zilnice, cu umor, dar 
fără să- şi bată joc sau să denatureze; şi mai ales, 
fără părtinire” (Max Friedlander, op. cit.). Se pare 
că n-a lucrat decât pentru un cerc relativ restrâns de 
prieteni, de amatori, de colecţionari.

Un asemenea colecţionar, bancher, i-a comandat, 
pentru a-şi împodobi locuinţa, 6 tablouri cu tema 
Anotimpurile, în care pictorul arăta că percepe, cu 
o rară perspicacitate, spiritul, specifi cul, sufl etul 
fi ecărui anotimp. S-au păstrat 5 din această serie: 
Întoarcerea turmelor, Zi întunecată, Secerişul, 
Strânsul fânului şi Vânători pe zăpadă, - pe care 
unii critici o consideră capodopera sa supremă 3.

Ansamblul - “grandioasă simfonie pastorală” - 
cum a fost numită - şi, fără îndoială, culmea artei 
fl amande din sec. XVI, operă care prezintă în 
gradul cel mai înalt spiritul Renaşterii, “este un fel 
de epopee clasică a vieţii rurale şi a ţăranului legat 
de ritmul anotimpurilor. Bruegel i-a citit pe Homer 
şi pe Hesiod” (5). Este un ansamblu pictural care 
ilustrează şi ‘simbolizează nu doar imersiunea pasivă 
a omului în natură; ci şi nevoia pe care el o resimte 
de a făptui, a munci, a exista potrivit legilor pe care 
i le impune natura. De a construi, pentru sine, sau să 

2  “Bruegel era un om foarte calm și rezervat, vorbea puţin, 

dar știa să fie vesel în societate. De fapt, sunt rare tablourile pe 

care le poţi privi fără să râzi, și chiar cel care e grav și serios nu te 

poate împiedica să zâmbești sau să pufnești în râs ... Bruegel mer-

gea adeseori la ţară pentru a-i vedea pe ţărani și a lua parte la 

bâlciurile și la nunţile lor; îi plăcea să se îmbrace ca ţăran și să le 

ducă daruri, ca și cum ar fi făcut parte din rândurile sau din fa-

milia lor. Atunci îi plăcea să-și observe gazdele în felul lor de a 

mânca, a bea, a danţa, de a se iubi, de a petrece; toate astea le-a 

pus în pictură cu multă iscusinţă și veselie” - relatează celebrul 

biograf contemporan Karel van Mander.

3 Fascinantă este într-adevăr frumuseţea peisajului, - peisaj 
mai amplu decât în oricare altă operă a pictorului. - Momentul 
trebuie reţinut: “Până la el, peisajul continua să aibă o impor-
tanţă secundară. În arta flamandă a secolului al XV-lea, oame-
nii sunt mari ca dimensiuni, iar peisajul e mic. Făptura umană 
este în primul plan. Bruegel răstoarnă relaţia. El dă peisajului 
ceea ce ia de la om. Reducând făptura omenească, pictorul 
dilată peisajul la dimensiuni gigantice. Găsim lărgime și adân-
cime în peisaj ele lui” (M.Friedlander).
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lucreze, să trudească pentru alţii, - “rămânând un tip 
anonim, un pur simbol al efortului şi al acţiunii” (R. 
Delevoy). O afectuoasă descriere a trudei omului, 
adevăraţii protagonişti ai naraţiunii fi ind forţa 
marilor cicluri ale naturii şi implacabila reîntoarcere 
a anotimpurilor sub care omul trăieşte. 

* 
Producţia artistică a lui Bruegel care se situiază 

între ultimii 3-4 ani ai vieţii pare că ar fi  vrut să 
evoce afectuoasa seninătate a vieţii de familie într-o 
serie de tablouri inspirate de o nuntă dintr-un sat şi de 
petrecerile ţărăneşti: Alai de nuntă, Dans ţărănesc, 
Ospăţ de nuntă, ş.a., - o pasionată şi cordială celebrare 
a sănătăţii morale a lumii ţăranilor. - Intervine şi în 
acest ciclu de scene rurale nota caracteristică artei 
pictorului,  care „dă mai multă importanţă elementelor 

secundare decât subiectului principalt ca atare, şi în 
acest ciclu “Bruegel se decide să pună accentul pe 
împrejurările care însoţesc un eveniment decât pe 
evenimentul însuşi. Pentru el e mai important să 
descrie un dans ţărănesc fl amand decât nunta care 
este pretextul dansului” (R.Genaille). 

Ultima perioadă a creaţiei pictorului este marcată 
de umbrele melancoliei şi pesimismului, exprimate 
de trei dintre operele cele mai cunoscute, - toate 
trei create în 1568, ultimul an al vieţii. Cerşetorii 
(Louvre) simbol al degradării fi zice şi al păcatelor 
săvârşite, compoziţie de o foarte puternică vigoare 
expresivă - prezentând trăsăturile veridice ale celei 
mai deplorabile decăderi fi zice. Nu la fel de tragic 
spectacol al mizeriei omeneşti îl prezintă Parabola  
orbilor (Mus. Muz. Napoli), dureroasă meditaţie 
asupra destinului: cinci orbi conduşi de o călăuză, 
orb ca şi ei, ameninţaţi să se prăvălească în prăpastie 
- asemenea oamenilor orbiţi de propriile patimi ... 
 Prin ultima operă, Mizantropul (Napoli) pictorul 
îşi exprimă amara concluzie a întregii sale vieţi: un 
bătrân într-o mantie neagră lungă până la pământ 
- căruia un hot îi fură punga cu bani - meditează, 
spunându-şi în gând (cuvinte adăugate pe tablou): 
„Pentru că lumea e atât de perfi dă umblu eu 
îmbrăcat în doliu”. 

* 
“Considerat până în 1890 ca un “maestru plin de 

haz”; până în 1923, ca un martor al rezistenţei fl amande 
faţă de modelele artistice italiene, respingând nudul, 
portretul, tema religioasă, subiectul mitologic, 
istoric, grandios, arhitecturile Renaşterii, Bruegel a 
fost defi nit, în sfârşit, începând din 1930, în relaţiile 
sale cu umanismul. Nu fusese până atunci decât un 
fel de comediant brutal şi fanfaron; după care va fi  
considerat, dacă nu un fi losof, măcar un literat, un 
gânditor” (R.Genaille). - “N-a fost socotit un mare 

tradiţie religioasă este pentru că a  putut  “să coboare 
din etern în prezent”; a ştiut să trăiască intens 
obiectivele oferite meditaţiei sale” (R.Delevoy).5 

NOTE:
- 1. Alessandro Niccolli: Enciclopedia 

dell’arte Tumminelli. – Ist. Editoriale del-Europeo, 
Roma, 1968.

-2.  Alberto Martini: Breugel, Ed. Skira, 
Geneve, 1959.

- 3. Robert Delevoy: Breugel, Skira, Geneva, 
1959.

- Max Friedlander: 4. De la Van Eyck la 
Bruegel, Meridiane, 1978.

- Robert Genaille: 5. Arta fl amandă, 
Meridiane, 1975.

- Ion Biberi, 6. Breugel, Meridiane, 1969.
-  Alberto Martini: 7. Breugel, în Capolavori 

nei Secoli, vol. VI, ed. Fabbri, Milano, 1963.

5  Pieter Bruegel cel Bătrân a avut doi fii, și ei pictori: 
Pieter Bruegel cel Tânăr (“Bruegel al Infernului” - cum a fost 
numit pentru frecvenţa cu care a pictat scene oribile în tablo-
uri de dimensiuni mici și în gravuri pe cupru); și Jan, zis 
“Bruegel al catifelelor”, care a trăit 4 ani în Italia, a pictat nun\
eroase peisaje de natură decorativă, dar în care nu lipsește 
elementul realist. A fost și un abil pictor de flori, la fel ca cei 
doi fii ai săi, Ambrosius și Jan cel Tânăr; acesta din urmă, 
autor de tablouri cu subiecte sacre și profane, în care continuă 
stilul părintelui său. - Din cei 7 fii ai lui Jan cel Tânăr, 5 au fost 
și ei pictori; cel mai cunoscut dintre ei este Abraham zis 
“Napoletanul”, care, după un lung sejur la Roma, s-a transferat 
la Napoli, unde a contribuit la dezvoltarea genului de pictură 
de flori,  domeniu în care s-a dovedit a fi un pictor foarte va-
loros (96). Pieter cel Tânăr a copiat o parte din lucrările tatălui 
său cu o excepţională fidelitate, unele fiind atribuite părintelui 
său. Muzeul Brukenthal p ~ un cu totul deosebit Peisaj de 
iarnă cu capcană de păsări. – Muzeul Naţional de Artă 
Modernă din București posedă patru lucrări de Pieter Bruegel 
cel Tânăr (Primăvara, Vara, Toamna, Iarna); iar de la Jan 
Bruegel cel Bătrân (1586-1625), un Vas cu flori.

artist de contemporanii săi. Artei lui îi lipsea stilul 
grandios, erudiţia romană, tot ce făcea din pictorul 
meşteşugar un artist, - noţiune care a apărut tocmai 
în acel timp. Pentru vechea generaţie, arta lui era 
lipsită de fi nisaj atent şi de tehnica vemiului, - pe 
când generaţia tânără se întreba, probabil, de ce 
vizita lui în Italia n-a reuşit deloc să rafi neze gustul 
artistului. Căci în timpul vieţii lui, arta sa a plăcut 
mai ales omului de rând; şi aceasta, mai mult prin 
conţinut decât prin formă” (Max Friedlander). 

Marele său aport în arta fl amandă a Renaşterii 
este “lumea lui Bruegel”.4  Nu-l interesează să 
realizeze un studiu pătrunzător al persoanei umane; 
îl interesează mai mult aspectul fi zic decât cel 
psihologic: tipul, mai mult decât individul. “Nu 
analizează deloc articulaţiile corpului şi musculatura; 
el redă forma globală, linia, care exprimă concis o 
masă, care sugerează o forţă”. În timpul lui, ecourile 
artei italiene pătrunseseră deja şi  în Ţările de Jos. 
“Lucrând în spiritul Renaşterii italiene, pictorii 
neerlandezi din secolul al XVI-lea porneau de la 
fi gura nudă. Veşmântul era aranjat pe suportul 
format de  trup, dezvăluindu-1 sau ascunzându-l, 
dar rămânând subordonat lui. La Bruegel nu găsim 
un asemenea dualism. Trupul şi haina, asociate 
întâmplător, sunt privite  ca un singur tot” (Max 
Friedlander). 

Bruegel este singurul (sau aproape) artist 
neerlandez a cărui operă nu însumează portrete; 
a refuzat sistematic să dea un portret, pentru că 
“nu era abil să sesizeze expresia unui zâmbet sau 
conţinutul psihologic al unei priviri”. Figurile lui 
sunt în general  îndesate, văzute de sus, în racursi, 
late, grosolane, dar întotdeauna agile, sprintene, 
iuţi în mişcări, contorsionate chiar în unele din 
capodopere. “Capacitatea lui de a sesiza şi de a reda 
mişcarea este evidentă, este frapantă; iar imaginaţia 
lui inventivă este atât de bogată încât printre o 
mie de fi guri nu găsim două cu aceeaşi atitudine”. 
Bruegel  nu se repetă niciodată. Presat de bogăţia 
copleşitoare a ideilor sale, artistul n-avea timp să 
fi niseze detaliile. Trasează fi gurile cu o trăsătură  
de creion sau de peniţă, analitică, nervoasă. Totul 
îl împingea la grabă, şi maniera sa de ilustrator, şi 
permanenta sa dorinţă de a înfăţişa ceva nou”. - În 
corelaţie necesară cu această aplicaţie este sobrietatea 
unei reprezentări. În privinţa aceasta, în desenele 
sau în picturile sale el este - s-ar putea spune - un 
pionier, prin îndrăzneala de a ignora amănuntele; 
între maeştrii fl amanzi este primul care neglijează, 
omite, abandonează desenul tradiţional neerlandez, 
amănunţit, exhaustiv, cu o totală indiferenţă faţă 
de detaliu. Faptul esenţial îl constituie capacitatea 
artistului de a sesiza ansamblul. Formele sunt 
totdeauna ferm conturate. “Această soliditate a 
desenului se îmbină cu utilizarea  primitivă şi 
pozitivă a tonurilor locale, dând tablourilor lui o 
robusteţe populară şi o notă de superfi cial arhaism”. 
(Max Friedlander). 

Un caracter ţărănesc, frust, plebeu are şi umorul 
pe care îl degajează pictura lui Bruegel: mai 
degrabă ponderat decât exploziv, ironizând dar nu 
ridiculizând în maniera rabelaisiană (cu exceptia, 
fi reşte, a umorului fantastic 
şi grotesc din operele în 
care persistă infl uenţa lui 
Bosch). În schimb, este un 
umor prin care se exprimă 
o satiră în spiritul lui 
Erasm. “Bruegel a introdus 
hohotul de râs al poporului 
în pictura timpurilor 
moderne; şi dacă a ştiut 
să se degajeze de o lungă 

4 “Breugel a fost, rând

 pe rând și adeseori în același timp,

 jovial și tragic, realist și extrava-

gant  în imaginaţie, fabulos, con-

vulsiv, demonie, subtil, tortuos, 

dar păstrând totdeauna savoarea

 populară” (Ib.).
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Singurul autentic urmaş al lui 
Bosch, cu care avea o profundă 
afi nitate, a fost Bruegel, al cărui 
unic cu adevărat precursor a fost 
Hieronymus Bosch. 

Pieter Bruegel (pronunţă: 
“Broaighel”) supranumit “cel 
Bătrân” -  fi ind capul unei familii 
de mai mulţi pictori, cunoscuti, 
- s-a născut (în 1525, m. 1569) 
în Bogel - sau Brögel, -  un sat 
lângă Limbourg, în Brabant. În 
lipsa unui nume de familie - fapt 
frecvent în acea epocă, mai ales 
în mediul popular şi rural - şi-a 
luat ca nume patronimic pe cel 
al localităţii în care s-a născut. 
După o tradiţie locală, era un 
copil găsit, adoptat de o familie 
de ţărani şi pe care l-a avut în grijă 
şi preotul satului. Copilul care se 
arăta a fi  foarte înzestrat pentru 
desen (preotul îl ajuta şi să-şi 
poată vinde desenele la târguI 
din Eindoven, din apropiere), 
a fost dat ucenic la Anvers, în 
atelierul lui Pieter Coecke, mare admirator al lui 
Rafael şi traducător al tratatului lui Serlio, - în 
curând începând să lucreze pentru editorul şi 
gravorul Hieronymus Cock, umanist format în 
Italia şi bun cunoscător al artei italiene. Anvers 
era un mare centru tipografi c unde se tipăreau mai 
mult de jumătate din cărţile editate în Ţările de Jos 
şi care exporta în cantităţi considerabile gravuri în 
Italia, Franţa, - aceiaşi negustori importând masiv 
gravuri din Italia şi Germania. Trei  sute de pictori, 
gravori şi sculptori din Anvers aveau califi carea şi 
titlul de “maeştri”. 

Bruegel şi-a început activitatea ca ilustrator şi 
desenator de gravuri, înainte de a începe să picteze, 
devenind maestru în 1551. Doi ani mai 
târziu face o călătorie la Roma (probabil 
şi la Veneţia, Napoli, în Calabria şi 
Sicilia) unde lucrează intens,  gravuri, 
desene, miniaturi. O călătorie care “a 
dat viziunii sale pictorice gustul pentru 
distribuirea liberă a spaţiului, sensul 
decorativ, bogăţia nuanţelor coloristice 
şi defi nirea plastică a fi inţelor În 
mişcare, - fără să îi atingă măcar cea 
mai genuină şi mai originară genialitate 
a sa, constând dintr-o incisivă, acută, 
dramatică viziune realistă a oamenilor 
şi a lumii lor” (1). 

După alti doi ani se reîntoarce la 
Anvers, lucrând ca gravor şi desenator, 
totodată ocupându-se şi cu comerţul 
de artă.  «Desenele şi gravurile sale, 
cu subiecte de istorie sacră, folclor 
fl amand sau proverbe populare în 
care, alături de reminiscenţe din arta 
folcloristică a lui Bosch1 apare dramaticitatea 
discretă şi fără retorism, capacitatea de a sesiza cu 
un amar realism tipurile umane în ceea ce au mai 
caracterizant şi mai individual, care vor constitui 
apoi datele inconfundabile ale picturii sale în ulei 

1  Dar dacă ambii ajung să realizeze o viziune a lumii 
bizară și pesimistă, Bosch ajunge la aceasta introducând 
fructele fanteziei lui halucinante, populată de stranii demoni 
și de monștri grotești,  Bruegel, dimpotrivă, găsește fantas-
ticul și extravagantul în substanţa însăși a realităţii, în ges-
turile oamenilor, în figurile grosolane, de ţărănoi neciopliţi, 
pe care penelul său le fixează cum n-a mai făcut-o nimeni 
înaintea lui” (A.Martini).
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sau tempera, cărei i s-a dedicat numai după 1557” 
(2). 

De la această dată desenatorul şi ilustratorul 
Bruegel se consideră pictor. (De fapt, pictase încă 
din 1553 câteva piese simple, pictură de gen, cu 
teme uşor accesibile). Primele lucrări - Parabola 
semănătorului (Washington, Gallery) şi Prăbuşirea 
lui Icar (Muz. Bruxelles), singura sa pictură cu un 
subiect mitologic, - sunt opere cu totul remarcabile. 
- Capodoperele sale, semnate, se grupează între anii 
1557-68, într-o perioadă de creaţie de numai 11 ani. 

Seria marilor opere (primele - fapt semnifi cativ - 
bazate pe teme populare) în care pictorul va aglomera 

zeci de personaje  într-un tablou de format obişnuit, 
1,20 x 1,65 m.- este inaugurată de Mantia albastră 
(Berlin), titlu dat de personajul central în albastru, 
purtătorul semnifi caţiei tabloului: “Centru moral, 
centru cromatic, centru fi zic al compoziţiei Mantia 
albastră este emblema nebuniei lumii. O nebunie pe 
care pictorul nici nu o stigmatizează, nici nu o aprobă. 
Analistul moravurilor face un  rece proces-verbal al 
acestora” (3). Bruegel pune în scenă peste o sută de 
episoade moralizatoare, maxime, sentinţe, locuţiuni 
proverbiale, toate luate din sfera obiceiurilor, a 

limbii şi a literaturii populare 
fl amande. Interpreţii acestora din 
tabloul lui Bruegel sunt mulţime 
de ţărani, mesteşugari, bărbaţi, 
femei, copii, animale domestice, 
mulţime angajată în zeci de scene 
variate, interesante, pitoreşti, 
amuzante, narate într-un ritm epic 
şi descriptiv antrenant. 

* 
Carnavalul şi Postul mare, 

următoarea capodoperă a 
seriei, atestă încăodată “simţul 
prezentului” care îl domină pe 
artist; în acest caz, înfăţişând o altă 
faţă a vieţii cotidiene populare. 
Este una din primele picturi ale 
artistului caracterizată de o mare 
acumulare atât de detalii cât şi 
în bogăţie de colorit. Subiectul, 
luat dintr-o tradiţie fl amandă, 
este un pretext pentru a prezenta 
aspectele colorate ale vieţii dintr-

un sat. Figuri de toate tipurile, de toate vârstele, 
din toate zonele sociale, întreagă această antologie 
fi gurativă de o asemenea diversitate, este unifi cată 
de un colorit care transcende nenumăratele 
anecdote narate aici. “Inventarul este excepţional, 
inepuizabil, fără echivalent în arta întregii lumi” 
(3). - Motivul major al acestui tablou derivă dintr-
un fabliau medieval, care l-a inspirat şi pe Bosch 
- şi care face aluzie, probabil, la luptele religioase 
care însângerau epoca. 

Jocuri de copii este singurul tablou pe care 
pictorul l-a lipsit de orice înţeles, 
căruia nu i-a atribuit nici o intenţie 
politică sau moralizatoare. Peste 
200 de copii sunt prinşi în zeci 
de jocuri copilăreşti, cu o vervă 
de un dinamism infatigabil (şi cu 
atribute de atractivitate asemeni 
celor din tabloul anterior)l. Şi din 
sutele de copii, nu este unul a 
cărui atitudine să nu fi e expresivă, 
savuroasă şi perfect adecvată 
acţiunii respective. - Ceea ce 
este de asemenea de notat aici, 
ca şi în următoarele tablouri, este 
capacitatea pictorului de a sesiza 
şi fi xa mişcarea personajelor; 
iar imaginaţia lui inventivă este 
atât de bogată, încât din sutele 
sale de fi guri nu găsim două 

surprinse într-o aceeaşi atitudine. “În comparaţie 
cu personajele sale, cele ale  înaintaşilor săi  chiar 
şi cele ale lui Bosch - ne apar, cu toată pretinsa lor 
animaţie, slabe, monotone, rigide şi afectate” (4). 

*
Fiind atât de strâns legat, prin structura sa 

psihologică şi morală, de viaţa cotidiană a satului 
Bruegel nu a putut rămâne impasibil la dramaticele 
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