
Trimestrial de cultură editat de CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ & 

SOCIETATEA DE ȘTIINŢE FILOLOGICE DIN ROMANIA – FILIALA TÂRGU-JIU,  cu sprijinul CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ

4M Ă I A S T R AM Ă I A S T R A
Anul IV, nr.4(17)/2008www.portal_maiastra@yahoo.com

 Pag. 2

 Pag. 3

Eminescu și KantEminescu și Kant
Munte jumătate-n lume – jumătate-n infinit. 

Memento mori

În  arhiva lui Constantin Brâncuși se păstrează ciorna 

unei scrisori din 1921, în care sculptorul nota:

“Timpul fulge ca năluca și cu el atâtea trec și se schim-

bă în jurul meu că mi se pare că-s de mii de ani pe lume.”[1]  

În preajma aniversării a cincizeci de ani scria în același 

sens:

“À peine les lois des hommes me donnent une moitié 

d’un siècle et pourtant j’ai vécu des milliers d’années.” [2]

Carola Giedion-Welcker, cea care i-a dedicat sculpto-

rului o primă monografie importantă, observa:

“Curgerea vremii se desfășoară la Brâncuși ca o spirală 

în jurul unui nucleu etern.[…] În acest ritm circular se simţea 

și el adânc implicat și ca atare integrat mersului ciclic al exis-

tenţei universale.” [3] 

Brâncuși își considera sculpturile ca etape în procesul 

realizării  unei idei. Coloanele sale “fără sfârșit” materializează 

ideea de infinire prin repetarea pe verticală a unor elemente 

identice, flancate la capete de semielemente. Într-un interviu, 

publicat puţin înaintea trecerii sale la cele veșnice, mărturisise 

că în căutarea formei celei mai adecvate de expresie a subiec-

tului, socotea că atinsese un caracter de perfecţiune definitiv în Coloana fără 

sfârșit dăruită patriei sale și așezată în Oltenia natală. [4]

Afirmat în deceniul al nouălea al secolului trecut, 

cu o poezie aspirând la perfecţiunea formală 

(DavinciAna, 1983), ieșeanul Adrian Voica adastă de 

ceva timp în rigoarea 

enigmatică și plină de 

farmec a Distihurilor 

( D i s t i h u r i ,  2 0 0 0 ; 

Distihuri noi,  2007; 

Distihuri respirând catre-

ne, 2008), după ce valo-

r i f icas e  în  Hanul 

Cuvintelor (1999) ima-

gini caleidoscopice, vii, 

ţipătoare de topos balca-

nic, graţie acelor virtuţi 

lexicale de arhaicitate lu-

dică ce exprimă savoarea 

levantină a unei comuni-

tăţi târgoveţe. Cei care 

i-au reproșat „joaca de-a 

poezia” nu au intuit oare, 

dincolo de stratul prim al lexemelor și imaginilor co-

loristice, spiritul vizionar-ironic împins până la zefle-

mea, în general – faptul că poetul nu este atât un slu-

jitor al cuvintelor cât un „mânuitor” de rară speţă, în 

ideea intenţionalităţii artistice și graţiei estetice!...

În ultimul deceniu, universitarul ieșean Adrian 

Se cunosc  conso-

nanţele liricii emines-

ciene  cu viziuni majo-

re  d i n  g î n d i re a 

universală, precum  fi-

lozofia indiană și 

Spinoza, prin concep-

ţia panteistă, sau teoria 

lui Platon privind ide-

ile transcendente, mo-

dele arhetipale ale vie-

ţii de pe pământ, 

concepţie sintetizată 

într-o imagine care 

amintește tablourile 

Venus  adormită al lui Giorgione, Venus de Urbino al 

lui Tiţian (Rime alegorice) : 

Femeia goală cufundată-n perne

Frumseţea ei privirilor așterne; 

Nu crede, tu, că moare vreo dată,

Căci e ca umbra unei vieţi eterne. 

În ce privește apropierea de Schopenhauer, aceasta 

a avut loc prin luciditatea pesimistă privind valoarea 

existenţei umane, ideea răului care domină  lumea și 
George POPA

Voica s-a dedicat teoriei și istoriei literare, analizând 

în lucrări de sine stătătoare etapele afirmării sonetului 

românesc și, într-un orizont de mai largă cuprindere, 

poezia eminesciană în 

aspectele complexe ale 

versificaţiei, îndeosebi 

în ceea ce privește ri-

goarea și libertăţile pro-

zodice: Etape în afirma-

rea sonetului românesc 

(1996), Versificaţia emi-

nesciană (1997), Repere 

în interpretarea prozodi-

că (1998), Poezii cu for-

mă fixă: aplicaţii emi-

n e s c i e n e  ( 2 0 0 1 ) , 

Deschiderea cercului (I, 

2 0 0 2 ;  I I ,  2 0 0 3 ) , 

Fragmentarium emines-

cian (I, 2004; II, 2005), 

Reverii sub tei (2006), 

Grădinile altora (2007). I-am întâlnit, de asemenea, 

numele în Studii eminesciene, ediţia anuală editată de 

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoșani 

în colaborare cu Catedra de Literatură Comparată, 

Zenovie CÂRLUGEA
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Sorana GEORGESCU-GORJAN

Brâncuși a început să facă coloane din lemn încă din 

1917. Prima coloană în aer liber a cioplit-o într-un plop din 

grădina prietenului său, artistul fotograf Edward Steichen, în 

anii 20.

A încercat să suspende zborul timpului, care “fuge 

ca năluca”, fotografiind procesul realizării acestor coloane.

Există imagini, făcute cu auto-declanșatorul, care-l 

prezintă cioplind o coloană de lemn cu ajutorul fierăstrăului 

și al bardei. În cazul ridicării coloanei de la Voulangis, ope-

raţia a fost imortalizată chiar de Steichen.  Celebrul Man Ray 

a  fotografiat demontarea aceleiași coloane.
“Coloana fără sfârșit” de la Târgu-Jiu, făcută din oţel 

și fontă, a necesitat lucrul în echipă. Concepţia tehnică i-a 
aparţinut inginerului Ștefan Georgescu-Gorjan, care a și co-
ordonat toate operaţiile.[5]

S-a încastrat baza unui stâlp solid de oţel într-o fun-
daţie masivă de beton. Pe stâlp s-au tras ca niște mărgele 
uriașe elementele din fontă ale Coloanei, goale în interior, 
suprapunându-se perfect. Semi-elementele de la capete dau 

impresia de nesfârșire. Un element, modul, sau “mărgea”, cum îi spunea Brâncuși, 
este format din două trunchiuri de piramidă pătratică, unite prin baza mare. 

EminescianaEminesciana
Perfecţionism prozodicPerfecţionism prozodic

TIMP „ÎNGHEŢAT” ÎN TEXTE ŞI IMAGINITIMP „ÎNGHEŢAT” ÎN TEXTE ŞI IMAGINI

Ridicarea Coloanei de la Târgu-Jiu

      O, Temps, suspends ton vol…!
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concepţia despre geniu, ca fiind o entitate străină lu-

mii empirice. 
Autorul Luceafărului considera pe   Immanuel 

Kant una din minţile cele mai cuprinzătoare și mai 
profunde pe care le-a avut omenirea. Precum se știe, 
el începuse traducerea operei kantiene principale, 
Critica raţiunii pure.

Deosebit de semnificativ apare modul cum rezolvă 
Eminescu treptele cunoașterii, așa cum sunt conce-
pute de Kant în Critica raţiunii pure, precum și pro-
blema axiologică din Critica raţiunii practice.

Kant distinge trei nivele ale capacităţii cognitive a 
omului: intuiţia sensibilităţii, intelectul și  raţiunea.

Aparatul sensibilităţii noastre intuitive, prima care 
ia contact cu lumea din afară, dispune de două recep-
tacole apriorice subiective, care primesc și organizea-
ză materialul amorf venit din exterior, de la numen, 
de la lucrul în sine (das Ding an sich) -  și anume, 
spaţiul și timpul. 

A doua treaptă cognitivă este intelectul care ordo-
nează și sintetizează cu ajutorul categoriilor datele 
oferite de intuiţia sensibilităţii. Însfîrșit, a treia treap-
tă, raţiunea, este cea care încearcă să dea răspuns 
unor întrebări capitale ale minţii omenești, precum: 
unitatea cosmosului, Dumnezeu, sufletul, libertatea 
metafizică.

În ce privește spaţiul, primul receptacul al sensi-
bilităţii, Eminescu dezvoltă o fenomenologie origina-
lă. Cu ajutorul unor mișcării impulsionate din exte-
rior, el convertește  realitatea din afară în spaţii 
lăuntrice lucru lesne de efectuat pentru că spaţiul 
sufletesc este mișcare pură. Cele trei ordine de miș-
cări folosite sunt fie mișcări ale unor elemente ale 
naturii sau mișcări muzicale, ambele dinamici inter-
venind, de pildă, în Peste vârfuri: lunecarea lunii pe 
cerul nocturn - „codru-și bate frunza lin” - alături de 
sunetul cornului, care se prelungește indefinit - „Mai 
departe, mai departe,/ Mai încet , tot mai încet…”; de 
asemenea, vibraţii ale luminii, model în acest sens - 
poezia Și dacă… :

…Și dacă stele bat în lac
Adîncu-i luminîndu-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Înseninîndu-mi gîndul.

Și dacă norii deși se duc
De iese-n luciu luna,
E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.

În felul acesta, Eminescu își  asumă emoţional 
existenţa în general, natura,  viaţa. Am dezvoltat 
această procesualitate spaţială în Spaţiul poetic emi-
nescian (1983). 

Adresîndu-se celui de al doilea receptor aprioric 
al sensibilităţii, timpul, Eminescu preschimbă secven-
ţe ale „vremuirii” – căci „timpul e moarte” (ms. 2254, 
f, 168) - în prezent peren, în „feerie înmărmurită”, 
scop al oricărei arte, formulat încă de presocratici. 
Model în această privinţă ultima strofă din Pe lîngă 
plopii fără soţ :

 Tu trebuia să te cuprinzi
De acel farmec sfînt
Și noaptea candela s-aprinzi
Iubirii pe pămînt.
sau din Dorinţa :

Adormind de armonia
Codrului bătut de gînduri,

Flori de tei deasupra noastră

Or să cadă rînduri-rînduri. 

Ne-am ocupat de această fenomenologie a tempo-

ralităţii, cu diversele sale aspecte,  în  lucrarea 

Prezentul etern eminescian (1989). 

Dacă filozoful din Königsberg consideră că spaţiul 

și timpul nu sunt reale, adică aflate dincolo de noi, ci 

constituie două tipare ce ne sunt structurale, caracte-

rizează interioritatea noastră, Eminescu află o soluţie 

ideală pentru a le transforma dintr-o lăuntricitate im-

pusă aprioric, în orizonturi ale sufletului, create de 

geniul poetic al omului. 

La nivelul intelectului, așa cum am discutat în car-

tea Spiritul hyperionic sau sublimul eminescian (2003), 

dincolo de cele 12 categorii stabilite de Kant în ordo-

narea de către intelect al materialului informativ con-

fuz oferit de simţuri,  Eminescu imaginează două noi 

categorii,  care sunt criterii de valorizare poetică ; și 

anume, sacralizarea și ridicarea la sublim, criterii pe 

care le-am reunit sub termenul de  spirit hyperionic. 
Eminescu învestește cu sublimitate atât cugetarea cât 

și, lucru foarte important, etica. Așa cum am mai re-

levat și altă dată, alături de Hölderlin, Eminescu este 

poetul care, în lirica universală, folosește cel mai frec-

vent atributul sfînt, aplicîndu-l pe o arie cvasi exhaus-

tivă a componentelor naturii și ale vieţii. Prin această 

învestire axiologică,  Eminescu – geniul, străinul - își 

plătește datoria de a fi fost chemat oaspete al fiinţării 

de model omenesc. Căci, așa cum afirmă Kant, dacă 

frumosul ni se impune printr-o misterioasă  conso-

nanţă între obiectul din afară și afinitatea noastră su-

biectivă pentru perfecţiune și armonie, sublimul nu se 

află în afară, ci constituie un sentiment al nostru pe 

care îl dăruim naturii,  lucrurilor.

Dar totodată, caracterul etic al intenţionalităţii in-

telectului din viziunea lui Eminescu  satisface culmi-

nativ și dezideratul imperativului moral categoric, care 

formează tema și teleologia Criticii raţiunii practice. 

Spiritul hyperionic consună cu preceptul etic funda-

mental kantian : „Lucrează în așa fel ca maxima voin-

ţei tale să poată oricînd sluji în același timp  și de 

principiu al unei legiuiri universale.”

La treapta raţiunii, în ce privește sufletul, pentru 

Eminescu acesta nu este atît o entitate preexistentă în 

om, cît se autocreează prin emoţiile inimii și ale minţii 

și se dăruie afectiv naturii, vieţii. 

Relativ la problema divinităţii, poetul afirma într-o 

scrisoare către Veronica Micle : „Dumnezeu nu este în 

cer, nici pe pămînt, este în inima noastră”. Astfel, vizi-

unea sa privind dumnezeirea era, precum am amintit 

mai sus,  panteismul pe care îl aflase mai întâi în filo-

zofia indiană și apoi în Ethica lui Spinoza, a cărei ecu-

aţie fundamentală este Deus sive natura - Dumnezeu 

este tot una cu natura, cu omul. Nu este vorba de un 

anumit Dumnezeu, inclusiv cel creștin, nici 

Demiurgul-creator, faţă de care Eminescu a avut într-o 

vreme atitudine apofatică, reproșîndu-i nereușita exis-

tenţei, (Mortua est, Rugăciunea unui dac, Confesiuni, 

Andreiu Mureșanu, Demonism), - ci de Unul „în care 

toate-s una”, 

Așa cum am discutat în lucrarea Deschideri meta-

fizice în lirica eminesciană (2007), autorul Luceafărului 

nu a practicat vreo religie, cu norme inflexibile dog-

matice și obligaţii ritualice. Concepţia faţă de religie 

și-a  definit-o astfel: „Eu sunt budist și creștin la pute-

rea a 10-a”. Eminescu a îmbinat iubirea, „mila” creș-

tină, pe care o dăruiește lumii din afară, cu plecarea 

infinită lăuntrică spre indeterminarea pură nirvanică 

eliberatoare de suferinţa umană - prin acea „fulgura-

ţie intelectuală” care ne deschide „conștiinţa de sine” 

spre ambele hipostaze (ms. 2275B). 

În ce privește problema libertăţii spirituale, aceasta 

a constituit preocupare centrală pentru Eminescu. 

Pe de o parte, el consideră geniul o entitate aflată 

în afara lumii, un străin într-o lume străină,  conști-

inţă extramundană care judecă axiologic lumea uma-

nă, o neizbutire supusă suferinţei și morţii, idee pe 

care o regăsim mai ales în postuma Povestea magului 

călător în stele. 

Exisă deci o diada antinomică : lume-geniu. Iar 

această lume este, la rândul ei, o alcătuire paradoxală 

– viaţă-moarte, fiinţă-nefiinţă. Prin urmare, datorită 

simţului absolutului - acel Geistgefühl, simţ al spiritu-

lui de care vorbește Kant, „simţ unic” în concepţia lui 

Goethe (poezia „Mai înaltul și cel mai înalt” din West-

Östlicher Divan) - acea „intuiţie metafizică” aparţi-

nînd geniului, cum o numește Eminescu (ms.2255,1), 

acesta imaginează libertatea spirituală radicală :  

transcenderea într- un Dincolo ce depășește atît  fiinţa 

cît și nefiinţa – „O, de-am fi pe când fiinţă nu era nici 

nefiinţă” - precum și orice stare care se cheamă lume, 

o „nelume” , așa cum imaginează în Archaeus. 

Prin urmare, este vorba de un zbor al minţii depă-

șind orice determinare, o fugă dincolo de increat, spre 

absolutul care nu are și nu poate avea nici o întruchi-

pare, eliberarea fiind doar acest zbor neîncetat, idee 

similară viziunii lui Giordano Bruno, despre care 

Eminescu vorbește într-o notă de ms. (discutată de 

noi și în altă parte) : „Legenda luceafărului modificată 

și mult înălţat sfârșitul a la Giordano Bruno ” 

(ms.2257, f.4291). Am dezvoltat această problemă în 

Libertatea metafizică eminesciană (2005).

Din cele de mai sus, se observă că Eminescu aplică 

un model propriu, o viziune personală traseului as-

cendent al procesului cunoașterii conceput de Kant, 

cele trei nivele fiind transformate în momente axio-

logice originale :  

- la nivelul sensibilităţii,  asumarea lirică a spaţiu-

lui și a timpului prin preschimbarea lumii în transo-

rizonturi ale sufletului, cu instituirea de prezenturi 

înveșnicite ;

- la nivelul intelectului, lumea captată de simţuri 

este transvaluată prin categorii supreme – sacralizarea 

și ridicarea la sublim ; 
- pe ultima treaptă a spiritului, după ce restituie 

lumea străină ei însăși transfigurată poetic, în final, 

prin presiunea acelei „necesităţi sacre” a libertăţii ab-

solute, Eminescu  se desparte de existenţă și nonexis-

tenţă printr-un zbor fără oprire, dincolo de posibil și 

imposibil – în transposibil.

Este semnificativă solidarizarea pe care Eminescu 

o face între elanul cugetării sale spre ultime creste și 

înălţimile montane - scriind în Memento mori : 

Dar nu-s culori destule în lume să-nvesmînte 

A munţilor Carpatici sublime idealuri.

Viziunea filozofică a autorului Odei a reunit ori-

zontul lumii în care geniul „a fost coborît” - și pe care 

l-a străluminat și binecuvîntat poetic - cu transori-

zontul avîntului spre infinit al eliberării metafizice : 

„Munte jumătate-n lume – jumătate-n infinit.” Așa 

cum ţara nu poate fi concepută fără munţii Carpaţi, 

la fel, nu ne putem lipsi de altitudinea gîndirii lui 

Eminescu.

Eminescu și KantEminescu și Kant
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Baza mică are latura de 45 cm, baza mare de 

90 cm, înălţimea este 1 m 80, adică un stat de om. 

Cele 15 elemente întregi și semi-elementele de la ca-

pete totalizează 29,35 metri.

 Despre felul cum s-a ridicat Coloana în 

1937 aflăm cu precizie din corespondenţa purtată de 

sculptor și inginer, ca și din fotografiile făcute de in-

giner și muncitori, păstrate în Arhiva Gorjan.

 Textele și imaginile au “îngheţat” practic 

timpul, aducându-ne mărturie despre realizarea unei 

capodopere.

 Inginerul a fotografiat mai întâi locul vi-

ran din Târgu-Jiu, ales de sculptor pentru ridicarea 

monumentului menit să dea glas recunoștinţei fără 

sfârșit a urbei faţă de eroii gorjeni căzuţi în marele 

război de întregire.  Pe imaginea sitului sculptorul a 

schiţat silueta unei coloane și a unor plopi, desen păs-

trat cu sfinţenie în arhiva Gorjan.

 Găzduit în cursul lunii august 1937 în lo-

cuinţa inginerului din Petroșani, sculptorul a stabilit 

dimensiunile unui modul, respectând raportul 1 – 2 

– 4, existent în modulele tuturor coloanelor anterioa-

re.  A cioplit apoi o faţă a unui model din lemn de tei, 

care urma să fie folosit la turnare în Atelierele Centrale 

Petroșani. Imaginea modelului brut a fost deasemenea 

fotografiată de inginer. La sfârșitul lunii august, sculp-

torul a plecat la București, unde, conform facturilor 

păstrate în arhiva sa,  a stat la Hotelul Athénée Palace 

în zilele de 28-31 august și 1 septembrie.  A plecat 

spre Paris la 2 septembrie și i-a scris “din tren” ingi-

nerului, cerând detalii despre mersul lucrului.

 Scrisoarea din 3 septembrie a inginerului 

precizează că modelul pentru turnătorie se terminase 

la 1 septembrie, iar metalul pentru stâlpul de susţine-

re se expediase de la Reșiţa și de la Malaxa, din 

București.

 La 16 septembrie inginerul arată că în ace-

eași zi începuse turnarea primului modul. Se primise 

fierul cu 4-5 zile în urmă și  începuse confecţionarea 

stâlpului la 14 septembrie. La 15 septembrie  începuse 

săparea fundaţiei la Târgu-Jiu. În problema metaliză-

rii, specialiștii optau  pentru bronz sau aramă, nu 

pentru alama galbenă.

 La 20 septembrie Brâncuși telegrafiază din 

Paris că metalizarea trebuie să fie galbenă.

 La 12 octombrie inginerul anunţă termi-

narea turnării a 10 elemente și jumătate. Săparea fun-

daţiei nu era încă gata. Specialiștii insistă ca metali-

zarea să se facă cu bronz.

 La 15 octombrie sculptorul își exprimă 

nemulţumirea că metalizarea nu se face cu alamă.

 La 18 octombrie inginerul răspunde că toţi 

specialiștii insistă că alama se înnegrește. Fundaţia s-a 

săpat cu mare greutate, din cauza ploilor care au durat 

20 de zile. S-a lucrat zi și noapte, ca până la 23 octom-

brie să se poată monta stâlpul. Acesta se compune din 

3 bucăţi care vor fi “legate” pe loc. Prima bucată, de 

peste 9000 kg, se află deja la Târgu-Jiu, celelalte vor fi 

expediate cu tractorul pe 19 octombrie. 

Se descrie detaliat drumul primei bucăţi pe 

defileul Jiului, cu totul diferit de cel acreditat de le-

TIMP „ÎNGHEŢAT”...
Urmare din pag. 1 genda care pretindea că Coloana ar fi  fost  adusă  cu 

care cu boi și flăcăi chiuind.  Transportul s-a făcut “cu 

greutăţi nemaiauzite, pe un car de fier tras de ‘auto-

chenille’ (ca în Sahara!) și escortat de două autocami-

oane puternice. Carul s’a rupt pe drum de două ori, 

iar unui autocamion i s’a stricat diferenţialul. A durat 

toată operaţia peste 3 zile.”

 Se precizează că sunt deja turnate 13 ele-

mente și jumătate. Suprafeţele de contact sunt prelu-

crate “cu îngrijire”, ca să se suprapună perfect. S-a 

renunţat la colierul proiectat la îmbinarea elementelor 

din cauza “oscilaţiilor la vânt”. Fixarea de stâlp se va 

face cu pene.

 O fotografie realizată de inginer la 

Atelierele Centrale arată cum s-au montat de probă 

elementele pe tronsonul inferior, la orizontală. 

Pe o carte poștală ilustrată trimisă de munci-

tori din Târgu-Jiu la 22 octombrie, echipa este pozată 

alături de tronsonul inferior, aflat la sol. Inginerul a 

fotografiat la Târgu-Jiu șantierul în curs de organiza-

re. Unii muncitori s-au fotografiat lângă modulele 

așezate pe sol. Alţii au imortalizat ridicarea primului 

tronson, cu “capra în cruce” care urma să fie încas-

trată în fundaţie. Imaginea este de-a dreptul fabuloa-

să, amintind de o rachetă spaţială.

I-au atras atenţia inginerului pentru fotogra-

fiere: ridicarea treptată a  schelei, operaţia de descăr-

care a materialelor, vopsirea miezului de fier împo-

triva coroziunii, plasarea semimodulului la  bază și 

desprinderea dispozitivului de fixare. 

Sculptorul a revenit la Târgu-Jiu la 27 octom-

brie și a fost cazat la Hotelul Regal până la 9 noiem-

brie. Se păstrează o fotografie cu el la sfinţirea bise-

ricii Sfinţii Apostol, la 7 noiembrie.  În timpul 

petrecut la Târgu-Jiu a asistat și la tragerea primelor 

elemente întregi pe stâlp. Inginerul l-a fotografiat din 

spate, în timp ce sculptorul privea cum este ridicat 

elementul II și cum este tras pe stâlp. Sunt singurele 

imagini cu  artistul la șantier. Lui Brâncuși nu-i plăcea 

să fie fotografiat, ca de altfel nici inginerului, care nu 

apare nicăieri în fotografii.  

Mulţumit de mersul lucrului, Brâncuși a ple-

cat la București, unde va sta la Athénée Palace în zi-

lele de 10-13 noiembrie, iar la 14 noiembrie se va 

întoarce la Paris. A lăsat în continuare întreaga răs-

pundere a operaţiilor în seama inginerului Gorjan.

Acesta a fotografiat ridicarea și plasarea tron-

sonului II, ridicarea și plasarea tronsonului III, pre-

zenţa pe stâlp a 8, 10 și 15 module, primele vizitatoare 

ale monumentului. Coloana a fost terminată din 

punct de vedere constructiv la mijlocul lunii noiem-

brie. Fotografia   echipei de muncitori lângă baza lu-

crării a fost realizată de altcineva, iar inginerul a in-

titulat-o “Finis coronat opus”.

Într-o scrisoare din 24 noiembrie către sculp-

tor, inginerul menţionează existenţa unei mostre de 

metalizare, trimisă la Paris prin intermediul unui in-

giner francez.

Coloana va fi metalizată cu alamă în vara 

anului următor, sub supravegherea artistului. În arhi-

va sa se păstrează imagini de la acest proces. 

Suita de fotografii din arhiva Gorjan consti-

tuie un adevărat “film” documentar, menit să-l ţină la 

curent pe artist cu mersul lucrului în timpul absenţei 

sale, dar și să înregistreze pentru posteritate un de-

mers unic și să ilustreze prestaţia deosebită a echipei 

de muncitori de la Atelierele Centrale Petroșani. 

Peste ani, aceste fotografii vor reprezenta do-

cumente preţioase pentru publicaţiile inginerului re-

feritoare la construcţia  Coloanei dar și pentru speci-

aliștii interesaţi de restaurarea monumentului.

Au fost prezentate marelui public în expoziţii 

deschise la Muzeul de Artă din Philadelphia (1995), 

la Muzeul Naţional de Artă al României (1999), la 

Sala Kalinderu (2001), la Primăria Sectorului 2 din 

București (2005), la Muzeul Naţional Cotroceni 

(2006) și recent la Paris la UNESCO (2007). Se află 

în expunere permanentă la Muzeul Naţional Tehnic 

și la Muzeul Universităţii Politehnica.

Textele și imaginile menţionate au reușit să 

“îngheţe” pentru vecie, ca într-o capsulă a timpului, 

fragmente din lunile august-noiembrie 1937, când se 

realiza capodopera sculptorului, despre care specia-

liștii UNESCO aveau să spună că este și o capodoperă 

de inginerie.

Brâncuși însuși și-a definit opera astfel :

“Coloana fără sfârșit este aidoma unui cântec 

etern, care ne duce cu sine în infinit, dincolo de orice 

durere și bucurie factice.”[6]

Note

Brâncuși inedit1. , Humanitas, București, 2004, p. 

303.

Carola Giedion Welcker, 2. Constantin Brâncuși, 

Meridiane, București, 1981, p. 85-86.
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«Brâncuşi a vrut să-i semene lui Dumnezeu şi i-a reuşit 
pe deplin acest lucru.» În această formulă memorabilă a 
poetului american Carl Sandburg nu trebuie să descifrăm 
doar un elogiu metaforic; e în ea indiciul unei intuiţii 
magistrale a însuşi tipului creativ brâncuşian care 
valorizează în forme irepetabile demiurgismul de esenţă 
romantică într-o interfl uenţă specifi că antic / modernă. 
Această întrepătrundere simbolică o observa, după cum 
se ştie, unul dintre prietenii săi, pictorul francez Henri 
Rousseau, cunoscut prin propen siunea spre primordial şi 
antropogenetic: «Tu ai transformat anticul în modern». 

Cu Brâncuşi revenim la ecuaţia creativă obsedantă 
pentru romantici şi caracteristică paradigmei romantice 
spirit / natură / Dumnezeu, înţeleasă atât ca relaţii de 
analogizare, cât şi ca relaţii de tensionare prin identifi care 
empatică şi separaţie individuală. 

Brâncuşi ni se revelă, prin structură şi însuşi fondul 
creaţiei sale, ca un exponent al organicismului specifi c 
românesc care vede lumea în buna ei rânduială, iar sufl etul 

ei ca fi ind nu doar în natură, ci imanent naturii, deci ca fi ind el însuşi natură. Sufl etul lumii 
ca ceva organic este axial în universul brâncuşian. Sculptorul român merge programatic 
spre formele primare în care el se manifestă în chipul cel mai pur şi mai relevant, spre 
esenţe, spre arhetipuri. Ceea ce îl atrage nu e omul, ci naşterea acestuia, antropogeneticul 
deci, nu creatul, ci in-creatul, adică premorfi cul ce precede morfologicul ca atare. 

Sculptor al începuturilor lumii, Brâncuşi devine creatorul unor începuturi de forme. 
Forma se identifi că, la el, esenţei. Cadrele concrete ale existenţei sunt părăsite pentru 
revelarea a însuşi fl uxului neîntrerupt al viului, Pasărea e surprinsă în ideea de zbor, de 
străpungere a spaţiului, Masa tăcerii amalgamează ideea de nuntă, de viaţă cu aceea de 
moarte, Coloana fără de sfârşit sensibilizează ideea de înălţare şi transcendere a spiritului. 

Aşa cum observa Ricarda Huch, spiritualizarea naturii este esenţial mente romantică, 
deoarece Dumnezeu este pentru romantici spirit, fără a înceta să fi e şi natură. Avem 
de a face cu un mod de înţelegere a universului care depăşeşte atât panteismul cât şi 
spiritualismul: «Pe cât de puţin poate fi  omul facut după chipul lui Dumnezeu fără trup, 
tot atât de puţin poate fi  gândit şi Dumnezeu în afara naturii. Fixarea continuă a naturii 
pe o direcţie spirituală este esenţialmente romantică şi se poate observa în orice domeniu 
al spiritului. Ea ţine de veneraţia, de asemenea esenţial romantică, pentru individualitate. 
«Natura este individualitatea conferită principiului pur spiritual». Ca urmare, chiar dacă 
scopul dezvoltării este apariţia structurilor din ce în ce mai indivi duale, destinul spiritului 
omenesc nu poate fi  niciodată desprinderea de natură, ci totdeauna pătrunderea mereu 
intimă a ei” (Ricarda Huch, Romantismul german, Bucureşti, 1974, p. 358).

Opera sculpturală brâncuşiană merge constant pe această fi xare tică a naturii pe o direcţie 
spirituală şi pe natura concepută ca o individualitate conferită principiului pur spiritual. 
Pătrunderea intimă a naturii este susţinută de conştiinţa că anume în ea sălăşluieşte sufl etul 
pe care-l caută. 

Dacă ne propunem să înţelegem arta în mod heideggerian ca locuire, ca întemeiere, 
observăm că Brâncuşi nu urmăreşte decât înscrierea organică a naturii în natură, a naturalului 
în natural. 

Pentru Heidegger, sculptura e o transpunere-în-operă ce întruchipează o transpunere-în-
operă de locuri, o “croire de spaţiu” (Raumen) şi o “admitere- rânduire în spaţiu” (Einraumen), 
adică o locuire şi o aşezare a lucrurilor. “Sculptura: întruchiparea adevărului Fiinţei în opera 
ei de ctitorie de locuri” (Martin Heidegger, Originea operei de artă, Bucureşti, 1982, p. 
190). Numai că întruchiparea aceasta se cere spiritualizată până într-atât încât să nu aibă 
mate rialitate să se mire, să se înalţe şi să se retragă în propria esenţă ca însăşi natura. Locul 
şi locuirea se identifi că, în arta sculpturală. 

Locuirea se face, la Brâncuşi, conform aceluiaşi principiu romantic al fi xării naturii 
pe o direcţie spirituală, pe încadrarea fi rească, intimă a omului în mediul natural, cu un 
sentiment al domesticităţii, familiarităţii depline a aces tuia. Între om şi natură se stabileşte 
o relaţie familială şi familiară, casnicul prin înălţare năzuitoare devine cosmic. 

Criticul american Sidney Geist vede în Ansamblul de la Târgu-Jiu un simbol al existenţei 
umane, Masa tăcerii reprezentând începutul vieţii, treburile lumeşti, mersul zilelor, Poarta 
sărutului - maturitatea, iar Coloana - transcen denţa şi sublimarea. Conform unei a doua 
interpretări posibile, ele ar semnifi ca regnurile vegetal, animal, cristalin. 

Mărturiile făcute de însuşi sculptorul atestă aceeaşi semnifi caţie: An samblul este 
un simbol al omului dinainte de naştere şi după moarte. Această consemnare a Cellei 
Delavrancea este completată de o amintire a pietrarului care l-a ajutat la realizare: “Drumul 
omului în viaţă porneşte de la familie, de la vatra părintească. Pleci de la mai multe cărări, 
trecând din etapă în etapă, unii rămânând în vraja iubirii, iar alţii pornind spre glorie care 
nu se mai sfârşeşte niciodată. Asta înseamnă masa şi scaunele, adică familia care dispare 
şi rămâne în tăcere, dar de neuitat. Aleile încrucişate, drumurile despărţite; scaunele gru-
pate ... Poarta sărutului - este ultima etapă din tinereţe. Prin aceasta se pot înţe lege multe” 
“şi ce anume, maestre?” A răspuns: “Omul iubeşte viaţa, pe sine în suşi; băncile sunt lângă 
un drum lung, drumul lung al vieţii spre gloria care nu are sfârşit - aceasta o simbolizează 
Coloana ... « (Ion Alexandrescu, Amintiri despre Brâncuşi, în vol. Mărturii, Târgu-Jiu, 
1975, p.43). 

Prin acest Ansamblu, Brâncuşi povesteşte în piatră legenda unor înte meieri ale omului 
român, a locuirii lui în spaţiu cu tot drumul spiritual pe care-l parcurge. El se întemeiază 
în profunda şi adânc semnifi cativa tăcere a naturii, în umbra înfi inţătoare, antropogenetică 
a strămoşilor trecuţi într-o dialectică ciu dată a uitării / amintirii. Porneşte, bineînţeles, de 
la familie, de la vatra părin tească în spiritul unei rânduieli date, rânduială care cuprinde şi 
continuitatea întru rânduire. Porneşte ca individualitate dintr-un evantai de cărări, adică 
dintr-un pachet de posibilităţi. Şi aci prin Brâncuşi vorbeşte parcă Hegel cu opoziţia sa 
dintre legea familiei mijlocită de lumea eticului. Proiectându-se ca Sine într-un Altul, adică 
raportându-se la familie ca la o comunitate morală naturală, indivi dul simte sub presiunea 
eticului că este scos din familie, că îi este subjugată naturaleţea şi singularitatea sa şi este 
atras către virtute, către viaţă în şi pentru universal. Sub semnul universalităţii el apare, în 
cadrul familiei, ca un mort, ca o umbră ireală şi lipsită de consistenţă, căci «el nu este real şi 
substanţial decât ca cetăţean» (Hegel, Fenomenologia spiritului, Bucureşti, 1965, p. 253). 
Sensul moral al familiei, comentează Noica «priveşte nu devenirea, ci fi inţa insului, nu 
pe cel viu, ci generalitatea destinului familial; într-un sens priveşte pe cel mort, umbrele» 
(Constantin Noica, Povestiri despre om, Bucureşti, 1980, p. 183). 

Pornind de la mai multe cărări şi trecând din etapă în etapă pe drumul sinuos al 
devenirii, omul devine umbră prin încorporare în familie apoi şi prin dispariţia familiei 
ca atare. Unul rămâne în umbra anonimă a iubirii, altul se proiectează în umbra luminoasă 
a numelui câştigat, a universalului concretizat în fapta ce se memorizează. Dispariţia se 
dizolvă în tăcere, dar într-o tăcere de neuitat, căci familia dăinuie prin simpla întemeiere, 
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prin descălecare, prin umbra însăşi, prin continuitate 
adică, deoarece aleile se încrucişează, iar drumu rile se 
despart mereu, scaunele se grupează. Şi omul, în ciuda 
acestui joc, aces tui teatru mişcător al umbrelor dăinuie, 
rămâne şi după moarte prin faptul că iu beşte viaţa şi 
se iubeşte pe sine însuşi. Aici semnifi caţia existenţială 
profundă a Coloanei se întâlneşte cu cea a Mioriţei, în 
care Păcurarul îşi exprimă regretul nu pentru pericolul 
morţii ca atare, ci pentru imposibilitatea de a fi  lumit 
prin iubirea de viaţă şi de sine. 

O altă apropiere de demiurgismul romantic o vedem 
în simbioza con ştientului şi inconştientului care, în 
viziunea romanticilor, ar fi  apărut ca un joc între cerc 
şi elipsă (cf. Ricarda Huch, op. cit., p. 106): cercul 
reprezintă starea de totală inconştienţă, cele două 
jumătăţi nefi ind separate, în timp ce elipsa semnifi că 
conştiinţa de sine cu două focare care comunică şi 
se refl ectă unul în altul. Odată rotită, elipsa devine 
parabolă cu un focar în infi nit, ceea ce simbo lizează 
unirea sufl etului inconştient cu natura. În această formă 
desăvârşită a conştiinţei totale, fi ecare punct al infi nitului devine un focar al eului. Rotirea 
parabolei duce din nou la cerc. 

Asemenea transferuri de la haos la un univers armonizat le găsim şi la Brâncuşi. 
Cartezianismul său geometric, expresie a unui univers bine rânduit, se constituie din forme 
ovoidale, elipsoidale, cilindrice, romboidale-clepsidrice, adică “neîncheiate”, premorfi ce. 
Or, aceste forme duc tocmai spre prefi gurarea rotundului, împlinitului, a armoniosului 
desprins din haos. Premorfi cul este echivalent la el, după cum s-a mai spus, cu ideomorfi cul 
sau cu “skeumorfi cul”, adică cu imaginea abstractă, ideatică (= ideoplastică) opusă celei 
antropomorfe, zoomorfe şi fi tomorfe. Ca şi la marii romantici, ca şi la Eminescu în speţă, 
prioritară e mişcarea spre formă, spre fund, spre rotund, spre “cerc”. E, aşa cum observă Ion 
Pogorilovschi şi alţi cercetători, un extaz general al “prăbuşirii gravitaţionale” spre nucleul 
primar: al tendinţei de rupere de sine, spre extreme, spre clepsidric şi centrifugă: “Formele se 
preling în ambianţă până în pragul sciziparităţii, desfăşurând, pe locul - altădată ocrotit - al 
nucleului, incredibile “gâturi”; materia migrează spre extremităţi, detaliile se dizolvă în linii 
de fugă iradiante evocând infi nit bucuria expansiunii” (Ion Pogorilovschi, Brâncuşi, apogeul 
imaginarului, Târgu-Jiu, 2000, p. 141). 

Această tensiune glisantă, “vectoriaIă”, cuprinzătoare şi devoratoare de spaţiu duce la 
“formele rezumate” sau la “formele generice”. (Henry Moore considera că oul este substratul 
artei brâncuşiene). Cinetismul energetic romantic, materializat în zborul ca un “gând purtat 
de dor” spre Demiurg şi în străbaterea a “căi de mii de ani” în tot atâtea clipe (la Eminescu), 
anticipează brâncuşiana “prăbuşire gravitaţională” spre nucleul primar. 

Miliţa Petraşcu, ucenică a lui Brâncuşi, observa cu exactitate relaţia dintre energie şi 
volum eliberată de academism: “Brâncuşi este primul care a creat volumul de sine stătător. 
Aşa s-a născut ideea energiei, a forţei care produce impresiunea volumului. Brâncuşi este 
un Descartes al sculpturii” (Brâncuşi văzut de Miliţa Petraşcu, Constantin Antonovici, V. G. 
Paleolog în Convorbiri cu Victor Crăciun, Bucureşti, 2001, p. 46). 

Ca şi Eminescu, Brâncuşi îmbină principiul dinamic al romantismului (Călinescu afi rmă 
în Universul poeziei că “romantismul, ca stil, e trucul descoperirii aspectului mişcător al 
existenţei” cu intuiţia românească a integrării spiritului în ordinea cosmică (“Fenomenele 
vieţii omeneşti sunt o parte integrantă din ritmica universală”, afi rmă Pârvan în Idei şi Forme, 
Bucureşti, 1920, p. 49). Este, la ei, o titanică lăcomie de cucerire a universului, o tensiune 
între eu şi non-eu, înţeles ca un cerc de realităţi concrete. 

Romanticul experimentează dualitatea fundamentală a spiritului-centru şi a realităţii-
periferie, fi ind, după cum afi rmă George Poulet, “o fi inţă care se descoperă ca fi ind centru” 
(George Poulet, Metamorfozele cercului, Bucureşti, 1987, p. 132). Importantă, în gândirea 
romantică e intuiţia izvorului, “principiu al unei noi expansiuni a vieţii”. E vorba de un izvor 
universal care, aşa cum preciza Saint-Martin, însufl eţeşte toate fi inţele şi împarte fi ecăreia 
focul nestins de unde totul îşi trage mişcarea. Această universalitate a tot ce este viu impune 
şi o identitate de origine, şi una de creştere între izvorul divin şi izvorul individual. Fiinţa 
umană, ca şi cea divină, se dezvoltă în felul unui principiu generator azvârlind dintr-o dată 
înafara lui însuşi mulţimea nenumărată şi necesară a razelor sale (Ibidem, p. 135). 

Identifi carea eului-centru şi non-eului circumferenţial se face printr-o extraordinară 
dinamizare. 

Brâncuşi realizează primul în sculptura mondială “volumul cu emana ţia fl uidului ce dă 
putere spirituală de o mare intensitate” (Miliţa Petraşcu). 

Instalarea eului eminescian ca centru implica o dezmărginire spaţială de felul celeia din 
Povestea magului călător în stele, care traducea şi dez mărginirea ilimitată a gândului (“A 
pus în tine Domnul nemargini de gândire”, îi spune fi ului de Împărat zburător prin stele 
seraful însoţitor) sau însăşi extinderea fi inţei în infi nit: “E fi inţa-mi tremurândă! Care trece-n 
infi nit,! Ca un fulger fără ţintă,! Ca un cap fără zenit” (Ondina). Mişcarea tipică e cea de zbor 
sub formă de fulger, al cărui formă zigzagată, subtil-romboidaIă, poate fi  bănuită lesne şi în 
Coloana fără sfârşit. 

Luceafărul însuşi pare, în zborul său spre izvorul universal, “un fulger nentrerupt”. 
Intuiţia celor doi creatori merge spre această creştere organică a energiei din energie ca 

în cazul fulgerului “fără ţintă” sau “nentrerupt”, a stâncii din stâncă, a scării din scară, a 
umbrei din umbră, a undei din undă, a luminii din lumină, într-un cuvânt a fi inţei din fi inţă. 
Creaţia lor se pune temeinic sub semnul ontologicului pur. Ei exprimă - în poezie şi sculptură 
- fi inţa ca fi inţă. Inerţia, stati cui este scos de ei din materie; rămâne mişcarea spirituală pură, 
devenirea întru fi inţă. Iată ce spune în acest sens Noica despre Brâncuşi, constatarea fi ind 
absolut valabilă şi pentru Eminescu: “Dar faptul că a reuşit să redea infi nitul în fi nit, zborul 
în fi xitate şi în materie inertă, identitatea într-o pluralitate care să nu fi e de repetiţie; faptul 
că putea pune sub ochii oricui devenirea în ordinea fi inţei, arătând că numai astfel fi inţa este 
ceea ce trebuie să fi e, anume devenire întru fi inţă, pe toate acestea el le-a exprimat fără nici 
o urmă de artifi ciu şi virtuozitate (care există totuşi în sugestia infi nitului sau în sugestia 
identităţii în pluralitate la domnişoara Pogany) într-o statuie simplă, de la începutul carierei 
sale, o statuie ce reprezintă poate primul gând sau ceva din prima zi când Pământul a început 
să gândească. Ne place să încheiem o pagină de ontologie cu o făptură umilă - ca şi Fiinţa 
câteodată - cum este Cumenţenia Pământului” (Constantin Noica, Istoricitate şi eternitate, 
Bucureşti, 1989, p. 52). 

Brâncuşianismul este în fond eminescianism. Autorul lui Memento mori desenează şi 
“sculptează” coloane fără sfârşit, formele columnare propriu zise urieşindu-se prin creştere şi 
înălţare şi conjugându-se cu forme arcate, cu porţi ale bolţii. Scările, arcurile şi porţile vădit 
brâncuşiene constituie o arhitectură cosmică bizară. De fapt e o scară uriaşă ce se proiectează 
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Teoria Literaturii și Estetică a Universităţii „Al. I. 
Cuza” din Iași (Vol. 6, 2004; vol. 8, 2006). 

Trebuie s-o spunem din capul locului: Adrian 
Voica este unul din cei mai avizaţi cercetători ai ver-
sificaţiei eminesciene, o foarte restrânsă familie de 
cercetători din care mai amintim pe Titus Bărbulescu, 
Petru Creţia, Mihai Dinu, Mihai Bordeianu, 
G.I.Tohăneanu, I. Funeriu…

Teoreticianul se simte bine în acest „Club al me-
tricienilor”, cum își intitulează un studiu aplicat la 
scrisorile și sonetelor eminesciene, în care amendează 

cu măiestrie unele „analize” de acest fel comise de 
profesorul craiovean Ion Calotă în Eminescu – ana-
lizat prozodic și comentat (Editura Aius, Craiova, 
1999 – v. „Studii eminescologice”, vol. 6, Ed. Clusium, 
2004, pp. 248-266).

Merită citat finalul comentariului său atât de apli-
cat prozodiei eminesciene din Scrisori și Sonete: 

„Oricum, cu volumul despre poetul nostru nepe-
reche, Ion Calotă accede în mult râvnitul Club al emi-
nescologilor. Acolo, cu excepţia unor personalităţi 
care au locuri rezervate, ceilalţi se calcă pe picioare 
într-un entuziasm general. 

Dar în Clubul metricienilor este mai greu de pă-
truns. Acela e un club aristocratic.”

Urmare din pag. 1

Eminesciana
Aceleași observaţii exacte privind ritmul, rima, 

măsura, cezura ori organizarea strofică le face distin-
sul dascăl pe marginea abordării lui Titus Bărbulescu 
din Arta poetică eminesciană (1998), o traducere efec-
tuată de Mihai Popescu a „manuscrisului inedit” 
Structure métrique et rythmique des vers de Mihai 
Eminescu (1970).

E un fapt evident că „dinamica metricii și ritmicii” 
este în poezia lui Eminescu de o mare forţă și varie-
tate, traducând tensiunile unei sensibilităţi și gândiri 
poetice de geniu. (Studii eminescologice, vol. 6, pp. 
267-289).

Abordată și din această perspectivă – mai puţin în 
lucrările noastre de teorie literară - , opera poetică a 
lui Eminescu îl recomandă pe 
acesta drept „un perfecţionist 
autentic” (o spusese, de fapt, și 
Titu Maiorescu, în studiul 
Eminescu și poeziile lui, 1889), 
mai ales în poeziile cu formă 
fixă cultivate constant de-a 
lungul celor 17 ani de creaţie 
literară (sonetul, terţina, gaze-
lul „cu sau fără radif ” sau 
glossa: 

„Poetul nu s-a mulţumit să 
se conformeze unor structuri 
rigide, ci le-a învestit cu idei 
bogate în sensuri, ridicând ast-
fel conţinutul la nivelul formei. 
Iar atunci când acestea nu l-au 
mai mulţumit (deoarece erau 
creaţiile altora!), a impus el în-
suși tipare, care, dacă ar fi re-
luate puteau fi denumite «poe-
zii cu formă fixă» de factură 
eminesciană”. (Inventivitate 
prozodică în „Studii eminesco-
logice”, vol. 8, Ed. Clusium, 
2006, pp. 181-186).

Dintre poeziile care „ar pu-
tea certifica indubitabil efortu-
rile proprii și originalitatea 
deplină în această direcţie” 

sunt comentate antumele Pe lân-
gă plopii fără soţ…, Mai am un 
singur dor, Sara pe deal și postu-
mele Replici și Când mândra 
mea doarme…

Cercetând, așadar, cu o pasi-
une greu de egalat, opera poetică 
eminesciană, teoreticianul și cri-
ticul literar Adrian Voica va pu-
blica valoroasele exegeze intitu-
late Fragmentarium eminescian 
(I, 2004; II, 2005), având ca te-
mei cele două ediţii Perpessicius 
din 1939 și 1964, ediţia Gh. 
Bulgăre din 1999 și Eminescu și 
editorii săi (2 volume semnate de 
Nicolae Georgescu în 2000), sta-
bilind importanţa semnelor de 
punctuaţie și ortografie pentru o 
mai justă hermeneutică a textu-
lui eminescian.

Adrian Voica comentează ge-
neza și variantele unor poezii, 
dar mai ales (specialitatea casei!) 
relieful lor prozodic, în general 
tehnica versificaţiei, făcând per-
tinente analize și observaţii pri-
vind varii aspecte: „religia diafa-
nului și purităţii”, „constante și 
variante prozodice”, „jocul cezu-

rilor”, „cercuri concentrice”, „preeminenţa amfimacru-
lui”, „imagini onirice în cadenţe antice”, „sublimul 
eminescian”, „virtuţile și servituţile unui dicţionar”, 
„mesajul unei sinteze” etc.

Conștient că „metoda analizei prozodice, asupra 
căreia atragem pentru ultima oară atenţia, se află abia 
la începuturi”, A. Voica îndeamnă pe tinerii cercetători 
să persevereze pe acest teren arid și delicat în același 
timp, convins că hermeneutica sa, „îndreptată spre 
acea zonă a creaţiei eminesciene, are nevoie și de un 
alt fel de stimul interpretativ pentru a fi corect apre-
ciată”, căci nu este vorba decât de „legătura intimă 
dintre subconștientul creator și opera poetică…” 
(Fragmentarium eminescian, vol. II, Postfaţă, p. 163).

Reverii sub tei (Editura „Floarea darurilor”, 
București, 2006) vine să reconfirme, dacă mai era ne-
voie, vocaţia de istoric și „hermeneut metrician” a 
venerabilului profesor și scriitor ieșean. Un acut simţ 
al muzicalităţii creatoare (pe care-l sesizăm și în poe-
zia sa), în sensul înţelegerii exacte a limbii de acum 
un secol și mai bine în care a scris Eminescu, îi oferă 
teoreticianului convingerea că poezia cu intrinseca ei 
muzicalizare face din Eminescu „poetul eponim” al 
limbii române. 

Reformulând un celebru crez horaţian din „Arta 
poetică”, am putea spune, în cadrul cercetărilor pro-
zodice ale lui Adrian Voica, ut Musica poesis…

Acad. Mihai CIMPOI

dinspre pământ spre cer şi o altă de asemenea uriaşă care se proiectează în sens invers dinspre cer spre pământ: “Pe un nour 
luminos/ Am văzut la cer o scară! Ridicându-se de jos// Într-a cerului mărire/ Scara de-aur se pierdea” (Basmul ce i l-ar 
spune ei ). “Doma străluceşte-n noapte ca din marmură zidită,! Prin o mreajă argintoasă ca prin vis o vezi ivită,! A ei scări 
ajung din ceriuri a stâncimei negri colţi” (Memento mori). Scările cu o asemenea interpunere de perspective sunt formate 
fi e din stânci urcate pe stânci “pas cu pas În infi nit”, fi e din nori şi umbre într-un spectacol combinaţional baroc cu înălţări, 
închegări, încremeniri şi boltiri, augmentat de jocul ireal al luminii şi aerului: 

“Dar un nor pe ceruri negru se înalţă şi se-ncheagă,! Se formează, -ncremeneşte şi devine-o domă-ntreagă,! Plin de 
umbra de columne ce-l înconjură-mprejur;/ Prin columnele-i măreţe trece câte-o rază mată,! A lui cupolă boltită e cu-argint 
înconjurată,! Pe arcatele-i ferestre sunt perdele de azur”. 

Mişcările sculpturale eminesciene se concretizează astfel în columne însoţite de jocul clarobscur al propriilor umbre şi 
dispuse în formă de galerii larg bolti te, de castele, domuri,porticuri, urieşizate în infi nite perspective cosmice. Mişcările 
sunt ascensionale sau discensionale şi iau chip de scară. 

O profundă notă brâncuşiană găsim şi în vibraţia ce se imprimă spaţiilor siderale; acestea sunt neliniştite cu zbor, precum 
în Codru şi salon unde fi inţele planetelor reintră în viaţă în vechile lor legi “neliniştind cu zboru-i vecii le întregi”. 

Sunt mişcări arhetipale, tremure de fi inţă primordială aruncată în timp şi spaţiu. O scenă brâncuşiană superbă apare în 
Memento mori: mitica zână Dochia care cheamă pasărea măiastră ce vine spre a se aşeza pe umărul ei zburând prin aerul cu 
umede şi tremurânde lumine: “Pe-umărul Dochiei mândre cântă pasărea măiastră,! Valuri râd şi-ntunecoasă mână lumea lor 
albastră,! Repezind luntrea bogată pe şiroiurile lungi”. 

Aceeaşi arhitectură din galerii constituite din coloane şi arcuri o are, în viziune a eminesciană din Memento mori, şi 
codrul: “Codrul - înaintea vrajei  o cetate fu frumoasă,! A ei arcuri azi îs ramuri, a ei stâlpi sunt trunchiuri groase,! A ei bolţi 
streşini de frunze arcuite-ntunecat”. 

Mircea Eliade vorbea despre faptul că fi ecare mare creator redescoperă anumite simboluri în mod intuitiv. “Fără îndoială, 
precizează mitograful, asemenea simboluri centrale sunt “revelate”: ele coboară dintr-o zonă extraraţională, pe care o putem 
sau nu numi inconştient (căci se înţeleg foarte multe prin acest cuvânt)” (Mircea Eliade, Despre Eminescu şi Hasdeu, Iaşi, 
1987, p. 21). Atare simboluri sunt ecumenice, adică au valabilitate metafi zică şi au un fond universal, originile lor fi ind 
absconse. 

Eminescu şi Brâncuşi merg şi ei intuitiv spre câteva simboluri centrale care în plan metafi zic ne revelă fi e punctul 
genetic prim, fi e zborul transcendent şi nesfârşirea. Amândoi imaginează un axis mundi pornind de la Coloana cerului, de 
la Stâlpul cosmic, existent în folclorul românesc şi în concepţiile megalitice. Coloana fără sfârşit, după cum afi rma însuşi 
sculptorul, sprijină cerul. Acelaşi Mircea Eliade porneşte în descifrarea semnifi caţiei Coloanei de la semnifi caţia pe care o 
dădea însuşi Brâncuşi: “ ... el o asemuia cu Coloana cerului, cu Stâlpul cosmic ce susţine bolta şi face cu putinţă joncţiunea 
dintre cer şi pământ”. Imaginea coloanei, asociată motivului folcloric românesc al columnei cerului, arbore lui vieţii sau 
pomului cunoştinţei şi temele mitologice ale popoarelor nord-asiatice (Muntele central, Arborele cosmic etc.), face parte 
din simbolica ascensională a zborului, a transcendenţei, atât de pregnantă după cum am văzut şi la Eminescu: “Este notabil 
că Brâncuşi nu a ales forma pură a coloanei - care nu ar fi  putut semnifi ca decât soclul, decât temelia cerului -, ci într-o 
formă romboidală indefi nit repetată, pe aceea care o face asemănătoare unui arbore ori unui stâlp jur împrejur crestat. Cu 
alte cuvinte, Brâncuşi a dat în vileag sensul simbolic al ascensiunii, fi indcă ne putem imagina că în acest arbore celest avem 
poftă să ne căţărăm” (Mircea Eliade, Brancusi et les mytologies, în Temoignages sur Brancusi, Paris, 1967, p. 15-16). 

La Eminescu, arborii celeşti se înalţă pe aripile largi ale fanteziei, astfel încât zborul visului Cătălinei în Luceafărul, 
care este bineînţeles Coloana fără sfârşit a lui Eminescu, provoacă şi electrizează cele două zboruri ale lui Hyperion, unul 
spre Demiurg şi altul spre Cătălina, transcendentul şi contingentul comuni când astfel pe scara întinsă a gândului care imită 
nesfârşirea surprinsă romboidal la Brâncuşi, a cărui Coloana fără sfârşit este, fi reşte, Luceafărul său. 

Luceafărul şi Coloana fără sfârşit se întâlnesc temeinic prin această sugestie adâncă a unui axis mundi arhetipal care 
simbolizează ideea nesfârşirii. 

Eminescu și Brâncuși
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Adunându-și articolele, studiile și eseurile publicate 
începând din 1976 sub titlul Codul operei lui Brâncuși 
(Ed. Dacia, 2008), Constantin Zărnescu ne lasă imagi-
nea unui brâncușiolog pasionat, mergând deseori la 
sursa fenomenelor investigate printr-o documentare de 
amănunt. Relevând aportul de modernitate plenară pe 
care îl exprimă opera lui Brâncuși în concertul valorilor 
universale, autorul – precizându-și într-un „Argument” 
opţiunea sa atât de motivată vreme de peste patru de-
cenii în domeniul brâncușiologiei – disertează pe mar-
ginea unor cunoscute aspecte conceptuale și tematice, 
în eseuri unitare de profundă documentare bibliogra-
fică: Coloana infinitului, simfonie a destinului românesc; 
Rombul, simbol și element total; Lumina brâncușiană; 
Seninătate și măreţie în opera sculptorului; Calea vieţii, 
călătoria („o experienţă de om antic”), Ţărănia româ-
nească – respectul și fidelitatea faţă de materiale; Relaţia 
revoluţionară sculptură-arhitectură, „Naturalitatea” vie-
ţii și operei; Brâncuși și „numărul de aur”, Brâncuși și 
civilizaţia lemnului; Brâncuși – sculptor și gânditor; 
Ochii în întreaga operă; Dimensiunea Brâncuși ș.a.

Foarte interesante sunt eseurile care pun în evidenţă 
raporturile sculptorului cu V. G. Paleolog (întâiul exeget 
și biograf, prin volumul din 1938), Ezra Pound, James 
Joyce, ca și afinităţile elective: Brâncuși și Lucian 
Blaga…

Recapitulativă este secţiunea Aforismele, maximele, 
cugetările și zicerile lui Brâncuși, știindu-se că lucrarea 

Recenta lucrare semnată de istoricul şi critical literar 
clujean Mircea Popa, Relaţii culturale şi literare româno-
spaniole de-a lungul timpului, se constituie într-o „bibli-
ografi e cronologică selectivă”, acoperind intervalul 53 – 
2007 d. Hr. Să precizăm că 53 este anul naşterii, în localitatea 
Italica din Spania, a lui Traian, viitorul împărat (98-117 d. 
Hr.): „E începutul romanizării Daciei, care a durat între 
106-273, ceea ce a creat premisele pentru formarea popo-
rului român. Victoriile lui Traian au fost imortalizate în 
celebrele monumente de la Adamclisi, Trophaeum Traiani 
(din Dobrogea) şi de la Roma, Columna lui Traian.”

Urmează consemnaţi anii 570-636 (când vestitul cro-
nograf Isidor din Sevilla menţionează în Etymologia sa 
Dacia şi gurile Dunării), apoi 1243 şi 1303 (când sunt 
amintiţi în scrierile iberice vlahii/blacii cu ţara şi credinţa 
lor). La 1325 catalanul Ramon Muntaner scrie în Chronica 
sa despre regatul Vlahiei, „cea mai aspră ţară din lume”…

Vlahia, Dunărea şi Marea Neagră, dar şi Transilvania 
apar consemnate în diferite hărţi şi scrieri din sec. XIV-
XVII, pentru ca pe la mijlocul sec. al XVIII-lea Nicolae 
Costin să traducă Ceasornicul Domnilor după Antonio de 
Guevara, manuscris ce va avea o oarecare circulaţie în 
epocă. Abia în 1794 apare la Iaşi prima traducere în limba 
română tipărită a unei cărţi spaniole (Critil şi Androniu de 
Baltazar Gracian). În sec. al XIX-lea încep să apară traduc-
eri din alţi autori (Fernando de Rojas, Florian, Mondoza, 
Cervantes ş.a.), ba mai mult interesul pentru cultura şi lit-
eratura spaniolă este cultivat de multe din publicaţiile ep-
ocii, de la „Curierul românesc” al lui Ion Heliade Rădulescu 

„Relaţii culturale şi literare româno-spaniole”
- Bibliografi e -

la „Familia”, „România literară”, „Convorbiri literare”, 
„Universul”…

Întregul secol al XX-lea va fi  unul bogat în traduceri şi 
în consolidarea învăţământului spaniol de toate gradele în 
România. Ultima consemnare a anului 2007 o constituie 
excelenta ediţie Geniul Spaniei realizată de Ovidiu Drimba, 
care propune o antologie a eseului hispanic, spaţiu al unor 
mirabile experienţe artistice şi al unor aşteptate întâlniri 
sufl eteşti.

Secolul al XX-lea va înregistra, în cultura română, o 
veritabilă promovare a culturii şi literaturii spaniole, tra-
ducându-se masiv din autori clasici şi moderni, din toate 
genurile. Apar, totodată, ediţii critice şi studii pertinente, 
spaniologia conturându-se într-o adevărată ştiinţă şi la noi, 
într-o şcoală de cercetare şi promovare a culturii, literaturii 
şi tradiţiilor iberice. 

Legăturile culturii române cu lumea spaniolă, în special 
cu Spania peninsulară, au fost susţinute de pasiuni con-
stante, stimulative, catalitice. Am aminti doar câteva nume 
de scriitori care au cinstit, prin inteligenţă şi talent, geniul 
Spaniei în anii noştri: Al. Busuioceanu, Vintilă Horia, Aron 
Cotruş, Edgar Papu, Emil Manu, A. E. Baconsky, Aurel 
Rău, Darie Novăceanu, Ion Frunzetti, Ov. Drimba, Teodor 
Balş, Mircea Ivănescu, Ilie Constantin, George Uscătescu, 
Romulus Vulpescu, Şt. Aug. Doinaş, Domniţa Dumitrescu, 
Sorin Mărculescu, Pericle Marinescu, Taşcu Gheorghiu, 
Andrei Ionescu, Cristina Hăulică, Dan Hăulică, Mihai 
Cantuniari, Grete Tartler, Al. Husar, Dana Diaconu, Eugen 
Denize…

Studiul sistematic al limbii, culturii, tradiţiilor şi 
civilizaţei spaniole este iarăşi un sector important menit a 
apropia popoarele roman şi spaniol, întru cinstirea 
vocaţiilor creatoare izvorâtoare din spiritual clasicist al 
latinităţii…

Urmând exemplul lui Alexandru Popescu pentru 
relaţiile româno-germane şi româno-austriece, criticul şi 
istoricul Mircea Popa a purces la această difi cilă muncă 
bibliografi că nu înainte de a se convinge dacă o asemenea 
întreprindere ar interesa „mediile ştiinţifi ce,  academice şi 
universitare din Spania şi din România”. Autorul nu numai 
că a realizat ediţii din operele unor scriitori (Vintilă Horia), 
dar, în convorbirile avute cu diplomatul Stelian Oancea, 
ambasadorul României în Spania, a putut consemna 
„părerea de rău că nu există o carte de profi l care să mar-
cheze în timp devenirea relaţiilor româno-spaniole, care ar 
ajuta foarte mult propaganda noastră culturală peste 
hotare.”

„Am promis atunci ambasadorului nostrum că voi în-
scrie în preocupările mele ştiinţifi ce viitoare şi un astfel de 
proiect.” (Argument).

Un alt impuls l-a constituit întâlnirea avută cu Doamna 

Maria Popescu, reprezentanta Institutului Cervantes din 
Bucureşti, care vizitase în 2006 Universitatea din Alba Iulia, 
cu ocazia inaugurării Asociaţiei Culturale„Juan Ramon 
Jimenez – Lucian Blaga”, coordonată de Gh. Vinţanu de la 
Alcala şi de universitara locală Diana Câmpan. Să reţinem 
denumirea generoasei asociaţii culturale „Juan Ramon 
Jimenez şi Lucian Blaga”, primul laureat în 1956 al Premiului 
Nobel pentru poezie, celălalt trăind în mirajul propunerii 
făcute ca o diversiune de prietenii din afară (Romul 
Munteanu, Rosa del Conte), într-un moment destul de 
delicat din viaţa poetului (a se vedea întregul tablou al 
trăirilor în „Luntrea lui Caron”, dar şi documentarul nostru 
destul de consistent, bazat pe documente de arhivă, din 
Lucian Blaga – studii, articole, comunicări, evocări & inter-
viuri, comentarii critice, 2005).

Lucrarea apărută se vrea doar o Cronologie de tip selec-
tiv, urmând a fi  realizată „o adevărată Bibliografi e în con-
formitate cu normele şi uzanţele corespunzătoare, mani-
festându-ne speranţa că şi în forma de faţă, lucrarea noastră 
acoperă un gol adânc resimţit de informare şi 
cunoaştere.”

La realizarea efectivă a lucrării, autorului i-au stat la 
îndemână doctorandele Nadia Vesa şi Sanda Valeria 
Moraru, prima asigurând procesarea computerizată, 
cealaltă realizând fi şarea şi selectarea materialului din 
„Secolul XX”, dimpreună cu conducerea catedrei de Limba 
şi Literature Română de la Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia… Sperăm ca în viitoarea Cronologie 
completă să regăsim, consemnate, şi studiile de hispanistică 
publicate constant de revista noastră, Portal-Măiastra, în-
cepând din 2005 încoace (vezi excelenta rubrică susţinută 
de scriitorul Ovidiu Drimba, unele eseuri trecând în cartea 
Geniul Spaniei). Lucrarea este rodul unor luni de „docu-
mentare atroce, prin reviste, publicaţii şi bibliografi i”. 
Dincolo de fi şele consemnate şi materializate în fi lele cărţii, 
reperele bibliografi ce rămân în continuare în orizontul 
mereu actual al creaţiei de valori.

Ar fi  fost interesant de observat (ceea ce poate face şi 
cititorul, desigur), într-un eventual studiu introductiv, can-
titatea de informaţie intrată în cultura românească pe 
unităţi de timp, dar şi cultivarea cu predilecţie mai întâi a 
romanelor şi nuvelelor, apoi a poeziei şi eseului.

O privire a mecanismelor şi surselor de interculturali-
tate ar fi  iarăşi interesantă, mediile gazetăreşti şi universi-
tare având cele mai multe iniţiative.

În general, lucrarea se constituie drept un ghid util atât 
pentru cercetătorul avizat în spaniologie cât şi pentru citi-
torul care doreşte să se informeze şi să cunoască, la 
adevărata lor dimensiune, relaţiile culturale şi literare 
româno-spaniole de-a lungul aproape a dou[ milenii, din 
anul 53 până în 2007.

Constantin  ZĂRNESCU

(Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2007, 276 p.)

„Codul operei lui Brâncuși”

Mircea POPA

acestuia, care l-a făcut cunoscut în lumea brâncușiolo-
giei, a ajuns între timp la a cincea ediţie. Multe din 
„textele” atribuite lui Brâncuși au caracter aproximativ 
(apud: Doïna Lemny, Sorana Georgescu Gorjan, ultima 
având în pregătire chiar o ediţie de texte „autentice”), 
fiind pure formulări ale unor comentatori, memorialiști 
și interpreţi, de unde și obiecţiile aduse în ultima vreme 
„generoasei” întreprinderi…

Având în vedere documentele date la iveală prin 
„Datiunea Brâncusi” și, parţial, valorificate sub autori-
tatea Muzeului Naţional de Artă Modernă din Paris (a 
se vedea vol. „Brâncuși inedit”, semnat de Doïna Lemny 
și Christian-Robert Velescu), foarte interesante sunt 
articolele privind: Ultimele documente din viaţa și opera 
lui Brâncuși, Uluitoarea posteritate a sculptorului român; 
Brâncuși și comunitatea românească din Paris…

O privire integrală a Atelierului lui Brâncuși, azi, 
după restaurare, semnat de Anita Zărnescu, fiica brân-
cușiologului, văzut ca „Templu al artei universale”, com-
pletează Codul operei lui Brâncuși, lucrare de amplă 
referinţă în bibliografia lui Constantin Zărnescu, unul 
din cei mai pasionaţi și dăruiţi brâncușiologi români, 
contemporan cu marile exegeze ale operei și cu cei mai 
de seamă corifei ai brâncușiologiei (afirmată în ultima 
jumătate de secol ca un complex fenomen cultural, de 
larg orizont interpretativ și  mare impact 
internaţional).

Dan Radu ABRUDAN
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În timp ce aici, la Tg.-
Jiu, era în pregătire noul 
volum de poezii al lui Ion 
M i l o ș  –  C o l o a n a 
Infinitului (Ed. Măiastra, 
sept.-oct. 2008), de la Iași 
ne sosește prima mono-
grafie dedicată scriitoru-
lui stabilit la Malmö, în 
Suedia, aparţinând uni-
versitarului Constantin 
Dram: Omul miloșian – 
11 metamorfoze urmate 
de căderea în oglindă 
(Ed. Universitas XXI, Iași, 
2008, cu o notă biobibli-
ografică de dr. Catinca 

Agache).
Eseul reprezintă rezultatul unei „lecturi încrucișate” a 

poemelor miloșiene din majoritatea volumelor publicate în 
limba română, „plecând de la premisa că ele fac parte din-
tr-o Carte unică, elaborată în diacronie cât și în sincronie, 
de unul dintre importanţii poeţi ai lumii contemporane, 
având în centrul ei imaginea omului, un om supus mereu 
tensiunilor și metamorfozelor.” (Argument).

Din întreaga operă poetică se configurează acea „unică 
și orgolioasă imagine” denumită de C. Dram omul miloșian. 
Eul poetic se regăsește, așadar, în aceste forme de discurs 
referitoare la condiţia omului modern și post-modern, în 
cele unsprezece metamorfoze identificate de critic, care 

Constantin DRAM

„OMUL MILOȘIAN –
11 metamorfoze urmate de căderea în oglindă”

(Editura Universitas XXI, Iași, 2008)

„reprezintă tot atâtea epifanii ale omului miloșian”: homo 
ludens, homo exsultans, homo didacticus, homo consumens, 
homo juvenescens, homo sapiens, homo lupus, homo nupti-
alis, homo eroticus, homo loquens, homo fugiens.

Desigur, aceste faţete ale spiritului miloșian (cărora 
autorul le dedică, din raţiuni didacticist-analitice, secţiuni 
speciale) se întrepătrund, comunică între ele în mod firesc, 
coexistă într-o specificitate funcţională, în cadrul ciclurilor 
sau volumelor. Ultima ipostază a „omului miloșian” ar fi 
generată de o imperioasă nevoie de repliere lăuntrică – 
„refugiere în sine, în ego-ul suprem”. Orgoliul poetic s-ar 
transforma în „rigoare autarhică”, conducând inevitabil 
spre ultima imagine cuprinzătoare și nivelatorie pentru 
celelalte – căderea în oglindă. Această sublimare a narci-
sismului, la nivelul imaginarului poetic, corespunde acelui 
scepticism ironic-sarcastic atotprezent în poezia apatridu-
lui Ion Miloș, în sufletul căruia au rămas neatinse imagi-
nile nostalgiilor natale și ale regăsirii propriei identităţi, cu 
atât mai puternice cu cât poetul își surprinde eul în dra-
matica scindare existenţială: „Aș vrea să fiu orice/ în noap-
tea asta / numai eu să nu fiu: / cal verde, cer roșu, rază 
neagră // Nici aici nu se vorbește limba mea! / E om aceas-
tă faţă de străin? / Acolo pierdut. Aici rupt în două.” 
(Coloana Infinitului).

Există atâtea ipostaze ale omului/eului poetic miloșian 
(decelate de C. Dram în cele „11 metamorfoze”), încât 
drama poetului se desfășoară pe amplul portativ al exis-
tenţialităţii mundane, în reverberaţii onto-gnoseologice și 
ideatic-axiologice. Importantă este contextualizarea acestor 

„ipostaze”, mereu aceleași și totuși altele, căci omul milo-
șian își joacă drama propriei deveniri și conștiinţe, într-o 
combinatorie de larg orizont cultural și spiritual, de la 
ipostaza de consumens, ludens, didacticus, loquens, exulans, 
juvenescens, sapiens, lupus, la cea de eroticus, nuptialis și, 
desigur, fugiens, retrăgându-se așadar în spaţiul securizant 
al propriei oglindiri/sublimări.

Eseul dlui C. Dram este augmentat de o Notă biobibli-
ografică semnată de dr. Catinca Agache, pertinentă și al-
cătuită cu acribia cercetătorului de arhivă. Aflăm, așadar, 
că, în ciuda bogatei sale activităţi literare și al unei îndrep-
tăţite recunoașteri, Ion Miloș va fi inclus pentru prima dată 
într-un dicţionar literar din România abia în 2005 
(Dicţionarul General al Literaturii Române, M-P, Ed. 
Academiei Române, 2005), apoi în Istoria literaturii româ-
ne contemporane 1941-2000 de Alex Ștefănescu, în 
Generaţia resurecţiei poetice 1965-1970, de Ion Pachia 
Tatomirescu, și în Literatură română în ţările vecine 1945-
2000, de dr. Catinca Agache, rezervându-i-se un spaţiu 
umplu. „Oricine va încerca să studieze literatura sud-est 
europeană – scrie Catinca Agache – nu va putea trece peste 
imensa contribuţie adusă de Ion Miloș cunoașterii și pro-
movării acestei literaturi și culturi, prin uriașa operă de 
traducere și activitate culturală.

Arc voltaic între acest sud-est european și nordul scan-
dinav, Ion Miloș se înscrie, prin opera sa originală (poezie, 
eseistică) și prin volumul impresionant de traduceri, prin-
tre cei mai importanţi scriitori contemporani ai 
Europei…”

Z. C.

Aprind c-un zâmbet lacrima sub pleoapă,
Cu fi ecare pas plec mai putin
Spre un tărâm pierdut din care vin,
Cu jar fântăna timpului m-adapă.
Mă sting de sete-n cupa unui crin
Cu gura pe zăvoarele de apă;
Rugina din zăpezi în fruct să-ncapă,
Roteşte bolta-n tija unui spin.
Lumina mea e un liman de noapte
Cu greieri pân′ la ţipătul de mirişti,
M-ajung luciri din oarbe stele moarte,
Tu în vacarmde linişte te-nlinişti.
Să te adun din toată risipirea
În golul plin reinventez iubirea.

  *
Grădina mea – o insulă de iarbă
Înaltă cu, în jur valuri de grâne
Până în zarea soarelui apune
Din ruguri mii punând zărilor salbă.
Eu, naufragiată fără nume
N-aştept nimic şi, nimeni nu mă-ntreabă
Cum de-am ajuns tăcere ziua-ntreagă,
Iar nopţile de lună-s de tăciune.
Las poarta dinspre cer întredeschisă
Dar umbrele ştiute nu mai vin.
Le-o fi  căderea-n pulberi interzisă
Când eu în palme candeli-stele ţin?
Ca ardere-n lumina nemiloasă
Firul de sufl et pe-un tăiş de coasă !

*
Râul de foc al stelelor deschide
În stânca nopţii albii de lumini
Pentru etern pierdutele grădini
De Paradis cu fructele-i perfi de.
Nevrednicii căzuţi – cei fără vini
Visează-ntoarceri; fi rile lucide
Aprind în gând ungherele fi ride
Spre pârguirea negrei rădăcini,

Căzută stea, zadarnică jertfi re- Paula ROMANESCU

Sonete iuliene
Pentru o vamă prea demult înscrisă
În rostul trecerii-n nemărginire,
Pe cine cauţi ? Poarta e închisă,
Nimeni pe-aici de-un veac nu mai trecu…
-Eu am ajuns. De-acum te ′nalţă tu !

*
Credeai Preamilostive că m-am deprins cu greul,
Că suferinţa-mi este un fel de tandru pinten
Şi că orice cădere mă face ca mai sprinten
Să urc Golgota vieţii cu, pe grumaz resteul ?
E-adevărat, adesea-n genunchi la Tine vin, Te-n
′Treb fără cuvinte: De ce Stăpâne eul
Acesta Te atrage cum, înspre suduri “V”-ul
Cocorilor ce pleacă li-i iernilor îndemn ?
Zăpezile absenţei cu noapte mă-nveşmântă,
Tu, ca-ntr-un joc îmi dărui otrava unei alte
Dureri în care plânsu-mi Iubirea Ta o cântă
Si-mi spune: De iubire ţi-s lacrimile calde.
O, Doamne, jocul ăsta doar răstignire e
De-a pururi repetată. Să mai întreb de ce?
  

*

Tremură (de-aşteptare?) frunzele plopului
Ce te-au văzut trecând prin ierbi până mai ieri
Venind dinspre niciunde plecând spre nicăieri;
Unde e ? mă-ntreabă, eu cu-o tăcere: Nu-I !
Şi iarba urgisită de focul cruntei veri
Se frânge-a pustiire de-a lungul drumului:
-N-a mai trecut prin vama-nfl oririlor dintâi
Omul acela staniu. Unde-i ? Tu ştii ? Să-i spui
Că-l aşteptăm să fi e între noi fi r de iarbă,
Că în regatul nostrum etern va înfl ori;
Frunza de plop: - De mine, cumva, dacă 
întreabă,
Să-i spui…O, nu-I mai spune ! Că-I dintre noi va 
şti.
Vântul din larg mi-aduce răvăşitoare veşti
Cum că eu nu-s niciunde, tu pretutindeni eşti.

*

Când vara-i stup cu fagurele greu,
Amărăciunea cum de mă ajunge ?
Păianjenii îşi ţes pânze prelunge
Albina prinsă-n plasă voi fi  eu ?
Cu ascuţiş de raze mă străpunge
Soarele, nestatornicul meu zeu
Dar umbre dragi pe-un pod de curcubeu
Trecând, aştern pe zare dâre lunge
De-amurg vestind de-o toamnă şi, apoi,
De mari zăpezi cu limpedea lor vrere
De-a-ntinde-n larguri valurile moi
Când cerul cu un semn de stea mă cere.
Dar cum să plec când fl orile, setline
Mă ţin cu stranii roiuri de albine ?

*

Mă ninge primăvara cu fl oare de cais
Şi nu mai ştiu, mi-e bine ? ori pomul interzis
Mă-mbie-n chip de creangă c-un şarpe rânjitor
Când pe coroana stearpă fructele-gânduri dor ?
Lumina mă dezmiardă cu soare nou din veri
Şi, nu mai ştiu, uitarea-i de ieri ? de-alaltăieri ?
Ori neuitarea ţese cu aripi moi de gând
Un basm cu-a fost odată depre-un târziu-
curând?
Toamnele mă desfoaie-n bejenii de frunziş
Şi, nu mai ştiu, cărarea-napoi păienjeniş
E, ori iarbă de nimeni neatinsă
Când ochi vii de jivină pândesc oglinda stinsă
La malul de strălimpezi ademeniri de ape
Cu-nmiresmări de linişti din stelele de-aproape ?
Veri, primăveri şi toamne cu zumzet de lumine
Mă-ncearcă. Dinspre iarnă, încă nimic. E bine !
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Rămas bun, scump prieten!

GHEORGHE PAVELESCU 

(1915-2008)
La 31 martie 1915, în casa unor păstori din satul 

„dacilor iernatici”, cum îl numea Blaga, s-a ivit pe 
lume un pui de om ce a primit după tradiţie numele 
unui sfânt puternic: Gheorghe. Îi va fi fost dat acestui 
vlăstar din mărginime să primească în dar de la Cel de 
Sus sabia minţii pentru a salva ceea ce are mai adânc 
și mai tulburător spiritualitatea românească – legătura 
tainică a lucrurilor și fiinţelor între ele, a pământului 
cu stelele, a mineralului cu focul și iarba, a sufletului 
cu pasărea. Toate acestea le-a descifrat în fiorul vrăjit 
al cântecelor dorului, al cântecelor de leagăn și al 
descântecelor, al baladelor și verșurilor sau pricesnelor, 
al practicilor medicinii populare cunoscute, întâi, în 
cei treisprezece ani pe care i-a trăit în lumea rotundă, 
bine închegată și motivată în toate ale ei, lumea satului 
de munte – Purcăreţi (com Pianu, jud. Alba). Acolo, 
pe acel plai însorit, moșul Gheorghe, i-a pus în mână 
poveștile și amintirile lui Creangă împreună cu alte 
cărţi folositoare. 

A plecat din sat pe un lung și spornic urcuș de 
cărţi, de oameni, de întâmplări și încercări. În lungile 
seri de iarnă, în gazdă la nana Rafila din Sebeș, pe 
timpul gimnaziului, a purtat cu el folclorul viu de 
acasă improvizând în faţa colegilor basme fantastice 
și tot aici citește întâia oară scrierile lui Alecsandri, 
Russo, Odobescu și eseurile lui Blaga. De la liceul din 
Orăștie trimite 180 de caiete cu materiale folclorice, 
din care 20 adunate de el, care îl aduc în atenţia lui 
Ion Mușlea ce i-a descoperit vocaţia de folclorist și i-a 
hotărât destinul înscriindu-l la Universitatea din Cluj. 
Tânărul, care în liceu avea drept model un profesor ce 
nu-și părăsea laboratorul nici pentru masă, va deveni 
un student, așa cum a fost și ca elev, „cu spor la studiu”. 
Biblioteca, muzeul și terenul îi vor fi masa de lucru toată 
viaţa. Performanţele sunt pe măsura muncii: licenţa în 
sociologie rurală, trei doctorate (în sociologie, filosofia 
culturii, etnografie și folclor), toate obţinute până la 30 
de ani. Cu o asemenea zestre, la care adaugă o amplă 
experienţă, afirmarea deplină în cercetare, în cariera 
universitară dar și în aceea de conducător al unor mari 
instituţii etnografice îi era asigurată. Istoria nemiloasă 
a României postbelice l-a scos, însă, chiar în perioada 
maximei creativităţi, din sfera știinţifică și l-a trimis 
în surghiun intelectual, ca profesor la ţară, și abia într-
un târziu, la clasele de seral ale unui liceu din Sibiu. 
Toate încercările de revenire în cercetare sau în viaţa 
universitară au eșuat. 

După propriile-i mărturisiri, ceea ce l-au salvat din 
marasmul unei vieţi anoste au fost: natura, folclorul și 
credinţa. 

Abia în 1971 încep să i se publice, cu mare greutate 
câteva cărţi (Studii și cercetări de folclor, Ed., Minerva 
și Folclor satiric din Mărginimea Sibiului) și este 
încadrat  începând cu anul 1972/73 la Facultatea de 
Filologie și Istorie din Sibiu unde a predat cursurile 
de Literatură universală și comparată, Teorie și 
estetică literară și un curs de folclor literar. După 1989, 
profesorul Gheorghe Pavelescu a revenit cu adevărat 
în lumea academică prin studiile și cursurile susţinute 
la diferite facultăţi din Sibiu, fiindu-i recunoscute și 
apreciate meritele știinţifice. Din 1977 este ales, fără 
întrerupere președinte al Asociaţiei Etnografilor și 
Folcloriștilor din judeţul Sibiu. 

Îi vor apărea între timp volumele : Cântecele dorului 
– 1977, Mihai Eminescu și Sibiul - 1998, Magia la 
români – 1998, Prezenţe sibiene -1999, Lucian Blaga. 
Evocări și interpretări – 2003, Valea Sebeșului – 3 
volume 2004, Ethnos, patru volume - 2006,2007, Vechi 
cântece populare din judeţul Alba - 2007

La împlinirea vârstei de 90 de ani a fost sărbătorit 
cu drag la Sibiu, Alba Iulia și Sebeș. Chiar dacă puţin 
subţiat la trup, a lucrat în acești ultimi ani cu aceeași 
răbdare, migală și tenacitate de om al muntelui la 
studiile, memoriile și articolele sale, a dat sfaturi 
preţioase tinerilor cercetători, glumea cu tâlc și își 
amintea cu drag și recunoștinţă de cei care i-au jalonat 
cursul vieţii. Mărturisea atunci cu melancolie: În ceea ce 
privește propria-mi viaţă – cu traiectoria ei sinusoidală 
– ajunsă la 90 de ani, n-aș putea-o caracteriza mai bine 

și mai concis, decât prin cuvintele din „Jurnalul” lui 
Octavian Goga: „Viaţa unui om, nu trebuie judecată 
după avânturile cu care a pornit la drum, ci după 
obstacolele pe care societatea le-a pus de-a curmezișul 
gândurilor lui.” De aceea, de câte ori îmi rememorez 
trecutul, îmi sună ca un ecou versurile aceluiași poet: 
Nu câte-au fost, îmi vin în minte, / Ci câte-ar fi putut 
să fie!

Recunoașterea meritelor știinţifice s-a făcut și prin 
decernarea unor titluri și distincţii: „Doctor Honoris 
causa” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (1997) ; 
Premiul naţional Ethnos (1998); „Cetăţean de onoare” 
al municipiilor Cluj, Sibiu și Sebeș, „Ordinul Naţional 
pentru Merit” în gradul de cavaler.

După o scurtă suferinţă s-a săvârșit din această 
lume în seara zilei de 17 octombrie 2008 și a fost 
înmormântat luni 20 octombrie în Cimitirul din Calea 
Dumbrăvii din Sibiu. Pe lângă preoţi au cuvântat 
despre viaţa și activitatea lui Gheorghe Pavelescu, 
profesorii universitari și colaboratorii săi Ilie Moise și 
Corneliu Bucur. 

Acum, în acest octombrie poleit cu aurul toamnei, 
domnul profesor Gheorghe Pavelescu a plecat puţin în 
veșnicie la marea întâlnire cu neamurile sale de păstori, 
mai aproape de lună și de soare, de stele și Dumnezeu. 
Adio, dragă domnule profesor!

       

AVRAM CRISTEA

La înveşnicirea lui Gh. Pavelescu
Gheorghe Pavelescu (n. 31 martie 1915, Purcăreţi-

Sebeș -17 octombrie 2008, Sibiu) – Dr. H. C. Al 
Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj - sărbătorit în 2005 
de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu prilejul celei 
de-a 90-a aniversări, este unul din puţinii „amici” în viaţă 
ai marelui scriitor.

Autor al unor lucrări documentate privind unele 
aspecte ale vieţii și operei „Marelui Anonim”, Gh. 
Pavelescu a avut norocul și marea șansă a desăvârșirii sale 
spirituale de a fi stat în preajma poetului și filosofului, dar 
și a universitarului și omului Blaga, lăsându-ne mărturia 
de conștiinţă a unui fervent și meticulos admirator.

Venind în contact cu poezia și filosofia blagiană încă 
de când era elev la Gimnaziul din Sebeș, apoi la liceul 
din Orăștie, Pavelescu l-a cunoscut efectiv pe Lucian 
Blaga în toamna anului 1938, când acesta își inaugura, 
la Universitatea din Cluj, cursul de „Filosofia culturii”. 
Tânărul student din anul al II-lea venise în întâmpinarea 
evenimentului, petrecut la 17 noiembrie 1938, în Aula 
Magna a Universităţii „Dacia Superioară”, publicând în 
ziarul local articolul intitulat „Un gând împlinit: Lucian 
Blaga profesor la Universitatea din Cluj”, unde-i urează 
noului venit, în numele tinerelor generaţii: „Bine aţi venit 
în mijlocul nostru, în orașul tinereţii noastre, în Ardealul 
pământului natal, în împărăteasca ţară, dar, mai ales, bine 
aţi venit să dăruiţi gând din gândul vostru generaţiilor 
însetate de adevăr și lumină și să le arătaţi drumul spre 
destinele creatoare ale acestui neam.”

Fiind prezentat profesorului Blaga de Ion Chinezu, 
autorul „Poemelor luminii” află cu plăcere că tânărul 
student este din Purcăreţi, un sat din Munţii Sebeșului în 
care el însuși își petrecuse două luni, în iarna 1917-1918, 
întremându-se în aerul tare al munţilor, în compania 
verișorului Romi Bena, învăţător al copiilor din satul 
devălmaș, simţindu-se acolo „mutat într-o vârstă arhaică, 
la adăpost de tumulturile istoriei” (episod povestit, de 
altfel, în Hronicul și cântecul vârstelor, cu semnificative 
reverberaţii în opera poetică și filosofică).  După câteva 
lecţii susţinute despre „Cultura folclorică și cultura 
majoră”, în decembrie Blaga își ia concediu, în vederea 
pregătirilor de plecare în noua misiune diplomatică 
încredinţată (ministru plenipotenţiar al României la 
Lisabona), suplinirea catedrei fiind încredinţată fostului 
său coleg de liceu, la Brașov, și facultate, la Viena, D. D. 
Roșca.

Blaga va reveni la catedră în anul universitar 1939-
1940, când Gh. Pavelescu era în anul al IV-lea, frecventând 
și activând la seminar, expressis verbis, „cu regularitate 
absolută”.

Cunoscând mai bine decât alţii opera lui Blaga „eram 
pus adesea în situaţia de a da lămuriri studenţilor pentru 
lucrările de seminar”. Deși asistentul lui Blaga la catedra de 
„Filosofia culturii” (transformată între timp în „Sociologie 
rurală”) era, din 1942, Zevedei Barbu, totuși, Gh. Pavelescu 
a fost vreme de mai mulţi ani în preajma Profesorului, 
colaborând chiar la revista Saeculum editată la Sibiu din 
ianuarie 1943 până în aprilie 1944 (opt numere: 868 pag.), 
desigur după retragerea sa de la Sympozionul lui D. Isac, 
care-și înteţise atacurile împotriva filosofiei lui Blaga.

Interesat de studiul magiei populare (preocupare, 
zice domnia sa, „anterioară” cursului „Despre gândirea 
magică” al Profesorului), Pavelescu își va susţine teza 
de licenţă, Vrajă și metaforism, investigând personal un 
bogat material folcloric (cules în zona Sebeșului și, mai 
ales, în Munţii Apuseni), la data de 7 iunie 1940, din 
comisie făcând parte: Lucian Blaga, conducător știinţific, 
D. D. Roșca și Liviu Rusu, fiind răsplătit cu calificativul 
„magna cum laude”. Se prezentaseră la examenul de 
licenţă, la Blaga, doar doi studenţi!

Gh. Pavelescu a avut și șansa de a fi, apoi, unul 
din „puţinii doctoranzi” (I. Oprișan) ai profesorului 
universitar Lucian Blaga, elaborând lucrarea originală 
Mana în folclorul românesc, bazată și aceasta pe proprii 
cercetări de folcloristică în Apuseni, - „bogată în material 
ilustrativ, uneori foarte nou, adunat chiar de el în diverse 
regiuni” și însoţită de o „listă bibliografică vastă”, după 
cum aprecia însuși Blaga în referatul ce purta data „16 
octombrie 1942”.

Al doilea doctorat, în filosofia culturii, îl susţine 
tot în 1942 cu teza „Cercetări asupra magiei în Munţii 
Apuseni”.

Un al treilea doctorat în „etnografie și folclor”, cu 
lucrarea „Cercetări folclorice în sudul judeţului Bihor”, 
va fi susţinut de Gh. Pavelescu la Universitatea din Cluj-

Tristeţe metafizică

Mi-e sete de forme noi de vieaţă,
Aș vrea ca-n fiecare clipă să mă nasc din
nou.
Să mor cu vântul prin pustii,
Să poposesc în stânca de granit,
Și-apoi să curg izvor la vale.
Cu raza să mă-nalţ din nou spre soare,
În spaţii să mă prind de-o stea.
Aș vrea să fiu potir de nenufar

În care cerul să-şi adune prinosul de
nectar.
…………………………………..
Dar, vai, sunt într-un ciclu de vieaţă
închis,
Nici o eșire nu este, nici o eșire!

Şi de aceea, Doamne, sunt trist!

Gh.PAVELESCU  Pag. 10
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La binecuvântata vârstă de 90 de ani, Profesorul Gh. 
Pavelescu, autor al unei opere considerabile, onorat de 
public și de autorităţi, poate privi cu mulţumire spre 
trecutul său, chiar dacă acesta nu i-a fost totdeauna 
favorabil. 

Înzestrarea cu care a fost dăruit la naștere (31 martie 
1915) îl îndreptăţea la o carieră permanent urcătoare 
și fără sincope. Încă în primele clase de gimnaziu era 
capabil să memoreze un întreg volum cu versurile 
lui Eminescu și altul al lui Goga. Tot atunci, copia 
entuziasmat fermecătoarea descriere a Ardealului 
ieșită din pana lui Nicolae Bălcescu și se încânta de cele 
scrise de Lucian Blaga despre succesul poeziei populare 
românești în Elveţia. 

Erau primele semne că tânărul 
de atunci era menit să-și croiască un 
drum de aur în cultura românească. 
Vioiciunea spiritului său și energia 
tinerească l-au făcut să-și clădească o 
pregătire temeinică, demnă de o mare 
personalitate în devenire.  

Ca student al universităţilor din 
Cluj și București a fost considerat 
un Überflieger al generaţiei sale. S-a 
bucurat de aprecieri deosebite din 
partea lui Ion Mușlea și Romulus Vuia, 
a lui Dimitrie Gusti și Lucian Blaga. 
Caz unic, cred, Gh. Pavelescu a făcut 
într-o perioadă scurtă trei doctorate: 
Unul în Sociologie și Estetică (1942), 
altul în Filosofia culturii (1942), iar al 
treilea în Etnografie și Folclor (1945). 
Cele trei lucrări de doctorat (Mana în 
folclorul românesc, Cercetări asupra 
magiei în Munţii Apuseni, Cercetări 
folclorice în sudul judeţului Bihor) au 
fost publicate, și, au rămas, până azi 
neîntrecute în domeniile respective.

A ocupat de timpuriu posturi 
universitare, de asistent și conferenţiar, 
a fost director al Secţiei de Artă Populară a Muzeului 
Naţional de Artă și Arheologie din București, apoi 
director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Totul 
părea să-i fie favorabil, atâta vreme, cât își avea soarta 
în propriile mâini. 

Dar, iată, că, pe neașteptate, în 1950, soarta i-a 
încăput pe mâinile altora, care i-au schimbat destinul, 
provocându-i prăbușirea aparent inexplicabilă. Dintr-o 
poziţie de vârf în domeniul cultural și știinţific a căzut 
la nivelul de „muncitor necalificat“. Dintr-odată, 
titlurile, publicaţiile, rezultatele în munca universitară 
și în cea de conducere a unor instituţii culturale, cu un 
cuvânt, toate calităţile și meritele D-sale au fost șterse 
cu buretele. 

M-am întrebat deseori: Cum a putut renunţa cultura 
românească la un om de valoarea lui Gh. Pavelescu? Și, 
de ce trebuia, să se încerce strivirea unui bărbat, care 
nu împlinise încă vârsta de 40 ani?

*
*            *

Nu ne-am cunoscut personal. Contactele noastre 
s-au înfiripat abia acum vreo trei ani, când i-am adresat 
rugămintea de a-mi oferi varianta inedită, culeasă de 
dânsul din Tilișca-Sibiu, a baladei „Soarele și Luna“, 
spre a o compara cu cea despre care se spunea că ar fi 
fost înregistrată în aceeași localitate în sec. al XIX-lea. 
Profesorul Pavelescu mi-a trimis nu numai varianta 
solicitată, ci și altele culese în aceeași zonă, oferindu-
mi și dreptul de a le publica. Totodată, mi-a trimis și 
alte informaţii valoroase cu privire la tema de care mă 
ocupam. 

Cultura populară ne apropiase destinele însă mult 
mai devreme. Ca tânăr cercetător îi cunoșteam lucrările 
de doctorat, văzusem culegerile făcute de dânsul, ca 
licean, în zona Sebeșului, aflate în Arhiva de Folclor 
din Cluj, și citisem lucrările publicate de dânsul în 
Anuarul Arhivei, iar soarta m-a purtat și prin localităţi 
bihorene pe care le cercetase D-sa.

Mentorul D-sale și al meu, Ion Mușlea, mi-a 
povestit, cum încercase să-l angajeze, la începutul 
anului 1957, pe un post de cercetător știinţific la Secţia 
de istorie literară și folclor a Institutului de lingvistică 
din Cluj, dar i-a fost respins dosarul, probabil, pentru 
că participase la cercetări de teren în Transnistria. 

PROFESORUL GH. PAVELESCU – NONAGENARSibiu, în iunie 1945, având ca referenţi pe Romulus Vuia 
și, iarăși, pe Lucian Blaga.

Scrisorile adresate lui Lucian Blaga (1939, 1942), 
precum și dedicaţiile acestuia invariabile pe unele cărţi 
(„Amicului meu Pavelescu”), ca și convorbirile avute la 
Sibiu, Cluj ori București (unde poetul venea la ședinţele 
Academiei Române al cărei membru era din 1937), în 
îndelungi plimbări, - toate acestea vorbesc de la sine 
despre o relaţie oarecum specială pe care marele scriitor a 
avut-o cu Gh. Pavelescu. 

Din această foarte bună cunoaștere a Operei și a Omului 
au rezultat lucrările foarte documentate: Lucian Blaga și 
Sibiul, Sibiu, 1998, 110 pag. și Lucian Blaga. Evocări și 
interpretări, Editura Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu, 2003, 228 pag., ca și ampla evocare Lucian Blaga 
trăia numai pentru Eternitate (în vol.: I. Oprișan, Lucian 
Blaga printre contemporani. Dialoguri adnotate, ediţia 
a II-a, Editurile Saeculum – Vestala, București, 1995, 
pp. 340-370). Se adaugă, la acestea, multe alte articole 
din diferite periodice., cca 200 de lucrări, precum și o 
monografie în trei volume Valea Sebeșului.

Să reţinem că bigrafia profesorului Gh. Pavelescu 
nu a fost scutită de întâmplări nefericite. A fost asistent 
și conferenţiar universitar, director al Secţiei de Artă 
Populară a Muzeului Naţional de Artă și Arheologie 
din București, apoi director al Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei. Dar în 1950, căzând în dizgraţia noului 
regim, este îndepărtat din funcţie și devine „muncitor 
necalificat”, precum asistentul lui Blaga din romanul 
lui Marin Preda: „Cel mai iubit dintre pământeni”… 
„Ghinionul” – a se citi „dizgraţia politică” - îl urmărește 
și când se înscrie la concurs pentru ocuparea unui post 
la Secţia de istorie literară și folclor a Institutului de 
lingvistică din Cluj (în 1957 și 1960), apoi când solicită să 
predea la Universitatea din Timișoara (1963) și Institutul 
Pedagogic din Oradea (1966). Deși avea la activ o pregătire 
universitară de excepţie, confirmată prin trei doctorate, 
dl. Pavelescu va deveni profesor la Școala elementară din 
Sebeșul de Jos, apoi la Săliște și Cisnădie. În 1972 este 
chemat la Facultatea de Filologie și Istorie a Institutului 
Pedagogic din Sibiu, unde predă literatură universală, 
teorie literară, estetică literară și folclor. Va deveni titularul 
cursului de Folclor literar în perioada 1974-1980.

Invitat, încă din 2005, să colaboreze la revista 
„PORTAL MAIASTRA”, maestrul Gh. Pavelescu ne-a 
trimis, fără a se lăsa așteptat, „deocamdată (…) din cauza 
multiplelor ocupaţii”, câteva poezii „dintr-un volum al 
cărui manuscris poartă data 18 iulie 1936 [care, în sfârșit, 
a apărut la Editura Psiho-Media din Sibiu] și o fotografie 
contemporană cu manuscrisul”. Le-am reprodus, 
nădăjduind într-o fructuoasă colaborare. Care a fost una 
de zile mari, însumând studii, eseuri, culegeri de folclor 
din Transilvania…

Ne vedeam, anual, din 2000 încoace, la Festivalul 
Internaţional „Lucian Blaga”, la Sebeș, Lancram, Alba 
Iulia, Sibiu, Păltiniș, Săliște, Castelul Câlnic, împărtășind 
gânduri și idei faţă de cele petrecute în zilele festivalului. 
Privesc instantaneele și nu-mi vine să cred că, în seara 
de 17 octombrie 2008, pe la 21,30, spiritul minunatului 
cărturar s-a luat după steaua călăuzitoare a Veșniciei! Știu 
dintr-o ultimă mărturisire a sa ca s-a angajat la o lucrare 
care să pună în evidenţă „spiritul teologic” al lui Blaga, 
considerându-l prea zgomotos declarat de interpreţii 
Marelui Anonim. Lucru sensibil și de mari nuanţe, dar 
abordabil în faţa atâtor evidenţe din operă și din biografia-i 
proprie. O viziune, așadar, a unui om care îl are în el pe 
Dumnezeu, venind să corecteze reducţionismul ateistic al 
unei mai vechi prejudecaţi…metafiziciste!

Desigur că, daca nu va fi reușit s-o isprăvească aici, la 
această carte va colabora, în sorinele  grădini ale Raiului, 
în peripatetice lămuriri, cu Maestrul său iubit, Lucian 
Blaga!

Fie-i acolo steaua mereu în văpaie, iar aici veșnică 
Amintirea!

Z. CÂRLUGEA

Spre a nu pierde postul, Filiala Academiei a decis 
transformarea lui în post de cercetător-ajutor, care 
putea fi ocupat de un tânăr absolvent de facultate din 
acel an. Așa am ajuns eu să lucrez cu Ion Mușlea.

Situaţia avea să se repete parţial curând după 1960, 
când colectivului compus din Ion Mușlea și din mine 
i s-a oferit din nou un post de cercetător știinţific. 
Gh. Pavelescu a fost invitat să participe la concurs. 
S-a și prezentat, alături de un anonim în domeniu. 
Mușlea, ca și unii membri ai comisiei de concurs 
doreau ocuparea postului de către Gh. Pavelescu, iar 
deliberările de după concurs au scos la iveală diferenţa 
enormă dintre cei doi candidaţi: unul cu trei doctorate, 

cu numeroase publicaţii apreciate, 
laureat al premiului Academiei 
Române, celălalt, fără doctorat 
și fără publicaţii, a prezentat un 
manuscris în care combătea Biblia 
cu ajutorul unor elemente din 
folclorul românesc.  Profesorul 
Romulus Todoran, membru în 
comisie, a sintetizat situaţia în felul 
următor: „Nu numai că nu se pune 
problema ca Gh. Pavelescu să nu 
fie declarat reușit la concurs, dar e 
o jignire să fie supus unui examen 
alături de un necunoscut“. Numai 
că Filiala Academiei n-a admis 
pe nici unul dintre candidaţi și a 
desfiinţat postul. Nici concursurile 
pentru ocuparea unor posturi de 
conferenţiar la Universitatea din 
Timișoara (1963) și la Institutul 
Pedagogic din Oradea (1966) n-au 
avut un deznodământ mai fericit.

Prin anii ’60, Gh. Pavelescu 
trecuse însă peste ceea ce a fost 
mai greu în viaţa D-sale. Obţinuse 
un post de profesor de română 
la școala elementară din Sebeșul 

de Jos, la poalele Carpaţilor, post pe care alţii nu l-au 
dorit. Apoi a trecut la Săliște și la Cisnădie, după care, 
spre cinstea acestei instituţii, a fost chemat la Facultatea 
de Filologie și Istorie din Sibiu (1972), unde a predat 
cursurile de Literatură universală, Teorie literară, 
Estetică literară și folclor, iar între 1974 și 1980 a fost 
profesor de Folclor literar la această facultate. 

Așadar s-a întors, după două decenii, la munca 
universitară, acolo unde trebuia să fie neîntrerupt. 
Furtunile și negurile, care-l împresuraseră la începutul 
anilor ’50, s-au risipit treptat-treptat, iar valoarea 
morală și intelectuală cu care a fost hărăzit, l-au impus 
din nou, redându-i locul meritat.

Poate că nonagenarul de astăzi privește cu o 
oarecare detașare la anii care i-au fost furaţi – de cine? 
–, realizările obţinute, în ciuda vitregiei acelor vremi, 
dându-i prilej de satisfacţie și bucurie. Căci dânsul 
se numără azi printre cei mai renumiţi cercetători în 
domeniul culturii populare românești. E un specialist 
neîntrecut în domeniul magiei și al medicinii 
populare; e un excelent cunoscător al folclorului din 
sudul Ardealului, zonă care își arată valorile mai bine 
datorită contribuţiei D-sale; a scos la lumină și a pus 
în circulaţie colecţii ardelene vechi, necunoscute, de 
poezii populare; a publicat o monografie regională în 
trei volume (Valea Sebeșului, 2004), care se numără 
printre cele mai interesante lucrări de acest fel apărute 
în ultimele decenii.

Cine vede azi cele aproximativ 200 de lucrări 
publicate de profesorul Gh. Pavelescu, fără a cunoaște 
biografia întortochiată a autorului lor, va crede că D-sa 
a fost permanent angajat în serviciul cercetărilor de 
cultură populară, fără hiatusuri și fără probleme. Dar 
oare n-a fost așa? Căci profesorul Gh. Pavelescu și-a 
exercitat meseria de cercetător și la școala elementară, 
ca la Universitate. Mai mult, în acele condiţii dificile, 
folclorul a reprezentat sprijinul moral și speranţa 
specialistului că va recuceri cele pierdute. 

Acest om ales, generos, constituie un strălucit 
exemplu despre faptul că onoarea și munca pot învinge 
dificultăţile vieţii, și pot aduce satisfacţii ce anulează 
nedreptăţile trecutului.

(2005)
Prof. univ. dr. Ion TALOŞ

Universitatea Köln

Prof. Gh. Pavelescu cu 
Romulus Vulcănescu

Festivalul Internaţional ”Lucian Blaga” - 
Sesiunea de comunicări, Lancrăm, 

8 mai  2008
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Sunt născut în satul Purcăreţi, comuna Pianul din judeţul Alba, în 18/31 martie 
1915. Părinţii mei, Maria și Nicolae, erau ţărani cu stare economică mijlocie, dar ei 
se considerau „economi și crescători de vite“. 

Mi-am petrecut copilăria până la 13 ani și am frecventat școala primară în 
satul natal, localitate de munte, cu gospodării împrăștiate prin cătune, cu o veche 
civilizaţie pastorală și cu un folclor arhaic. Fiecare vorbă, fiecare gest și acţiune se 
desfășura după legi străvechi, nescrise, dar respectate cu sfinţenie.

Universul meu folcloric era configurat din cântecele de leagăn ale bunicii 
Salomia, din povestirile cu conţinut magic ale bunicului Simion, din basmele 
povestite de tata și din descântecele mamei.

Un rol important, în dezvoltarea mea intelectuală, l-a avut Moșu Gheorghe, 
un unchi de-al tatei, care știa multă carte. Era „cantor“, adică diac sau cântăreţ de 
strană la biserica satului, cetitor al Cazaniei lui Varlaam (1643), abonat la „Foaia 
Poporului“ și la „Biblioteca Poporană“ a Asociaţiunii „Astra“. El mi-a pus în mână, 
la umbra unui păr iernatic, Poveștile și Amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă, 
dezvoltându-mi gustul pentru citit.

Mai aveam un unchi, frate de-al tatei, Vasile Mirca, un bun povestitor și 
cunoscător al unor cântece din Moldova, reţinute din perioada interbelică, când 
fusese în serviciul lui Constantin Stere. Tot dânsul mi-a comunicat, în 30 iulie 
1934, șase descântece foarte interesante.

Firește, ca elev, am participat și la evenimentele folclorice ale satului – nunţi, 
înmormântări, jocuri de Paști etc. – dar fără să le pătrund semnificaţia folcloristică. 
Am participat însă ca „actant“ la colindatul din Ajunul Crăciunului. Toţi elevii din 
școală ne împărţeam în grupe de 5-6 inși și colindam întregul sat, răsfirat pe câţiva 
kilometri. Înfruntând nămeţii de zăpadă, uneori și câinii gospodarilor, ne purtam 
cu mândrie „streiţele“ atârnate de gât, în care ne puneau „darurile“ primite: mere, 
nuci, alune și colăcei. Micile cete de colindători își marcau itinerarul prin strigătele: 
„A-du-nă-te, co-dre-oo!“

Eram pasionat, în această perioadă, mai ales de literatură „folclorizantă“. Mi-
aduc aminte, cu câtă plăcere citeam și reciteam, din biblioteca școlii, cărţile lui 
Petru Dulfu: Isprăvile lui Păcală și Gruia lui Novac sau cele două volume despre 
Șezători ale lui Apostol D. Culea.

Am urmat trei clase la Gimnaziul din Sebeș, care a constituit „prima mea 
Universitate“. Aici mi-am format o mică bibliotecă personală cu cărţile ieftine din 
Biblioteca pentru toţi, Sămănătorul, Căminul și Dimineaţa. O mare bucurie mi-a 
făcut volumul Poezii populare ale românilor de Vasile Alecsandri, care a devenit 
pentru mine, „cartea de căpătâi“ în toţi acești ani. Același rol l-a avut și volumul 
Poezia populară cu studii de Vasile Alecsandri, Alecu Russo și Al. Odobescu. 
Păstrez și astăzi (2005) broșurile respective, cu numeroase texte subliniate, dovada 
unor lecturi făcute cu mult interes. 

Câteva eseuri de Lucian Blaga publicate în volumul Ferestre colorate în special: 
Începuturi, artă magie, Etnografie și artă, Cântec și colindă marchează începutul 
influenţei lui Blaga asupra activităţii mele.

Tot la Sebeș, am descoperit și marea poezie a lui Eminescu, învăţând pe de rost 
întregul volum de Poezii, ediţia lui Octav Minar (1927). La fel am procedat cu 
volumul de debut al lui Octavian Goga: Poezii (1905).

Folclorul viu, adus de-acasă, era și el o prezenţă zilnică, în cadrul povestirilor 
de seară, înainte de culcare, al celor trei elevi, care ne aflam la aceeași gazdă „Nana 
Rafila“ (Nistor), „pedeliţa“ școlii. Eu mă specializasem în basme fantastice [pe care 
le improvizam] și în povestiri despre vrăjitori. Uneori, era găzduit temporar, în 
aceeași cameră cu noi, un „moţ“ din Munţii Apuseni − care umbla cu cercuri 
de legat ciubere. El avea un repertoriu extrem de bogat în basme fantastice. În 
prezenţa lui, „serile“ se prelungeau până aproape de miezul nopţii. 

Firește, n-aș putea încheia această scurtă reprivire a celor trei ani petrecuţi la 
Gimnaziul din Sebeș, fără a evoca din ceaţa amintirilor câteva figuri luminoase de 
dascăli. În primul rând, l-aș aminti pe profesorul de limba română Trifon Pușcariu, 
care ne era și diriginte, pe cel de istorie − Alexandru Iosof și Silviu Cărpinișianu, 
profesor de limba latină și director al Gimnaziului. Toţi trei mi-au stimulat interesul 
pentru învăţătură și mi-au apreciat sârguinţa. Clasificat cu premiul întâi în toate 
clasele, cărţile de premiu purtau, de obicei următoarea dedicaţie: „Elevului Gh. 
Pavelescu pentru spor bun la studiu și purtare exemplară.“

Repere autobiografi ce
Clasele IV-VIII le-am făcut la Liceul „Aurel Vlaicu“ din Orăștie (1931-1936). 

Aici preocupările mele de folclor s-au accentuat mult. Primul meu profesor de 
limba română, Petru Munteanu, trecuse prin școlile Blajului (1915-1920), avându-l 
profesor pe Traian Gherman, care tocmai redacta studiul Meteorologie populară. 
Ultimele clase de liceu le-a făcut la Alba Iulia, avându-l profesor pe „admirabilul“ 
Horia Teculescu, autorul antologiei de poezii populare (culese de către elevi), 
Pe Mureș și pe Târnave (1929). În cadrul cursurilor de teoria genurilor literare, 
din programa claselor IV-V, profesorul Petru Munteanu ne-a prezentat cu multă 
simpatie creaţia populară, adresându-ne îndemnuri pentru a culege folclor în 
timpul vacanţelor. 

În curs de mai mulţi ani (1930-1939), profesorul Munteanu a strâns, prin elevii 
săi, un bogat material, pe care l-am predat „Arhivei de Folklor“ din Cluj, unde 
așteaptă să fie valorificat. 

Îndemnări asemănătoare (de a culege folclor) ne-a adresat și profesorul de 
franceză Aurel George Stino, din Fălticenii lui Artur Gorovei. Acesta ne-a promis 
că ne va publica materialele culese în revistele lui Nicolae Iorga, Neamul Românesc 
și Cuget Clar − la care era colaborator.

Primele culegeri de folclor le-am făcut la îndemnul lui Ioachim Rodeanu, 
profesor de istorie și geografie. Acesta ne-a prezentat în iarna anului 1933, când 
eram în clasa a VI-a, un Apel către intelectualii satului, alcătuit de Ion Mușlea, 
directorul „Arhivei de Folklor“ a Academiei Române. Deci, Ion Mușlea are meritul 
nu numai de a-mi fi descoperit vocaţia de folclorist, dar și de a fi hotărît destinul 
meu. De aceea, Ion Mușlea va scrie mai târziu (1965): „Dintre corespondenţii 
«Arhivei de Folklor», singurul care a ajuns cercetător în specialitate și a cules 
încă de pe când era elev la Liceul din Orăștie, materiale deosebit de bogate și 
interesante, a fost Gheorghe Pavelescu. 

Văzându-l foarte inteligent și dotat cu aptitudini de cercetător, m-am ocupat 
în chip deosebit de el, încurajându-l prin premii și scrisori. A și venit la Cluj, 
unde a urmat cursuri de etnografie-folclor și filosofie. După licenţă a fost numit 
asistent la Muzeul Etnografic. Aveam dese convorbiri cu el privitoare la cercetările 
de folclor și la problema icoanelor pe sticlă.“ (Ion Mușlea, Din activitatea mea, 31 
august 1965).

Dacă, în privinţa folclorului, Ion Mușlea a fost mentorul meu de-a lungul 
întregii mele vieţi, același rol l-a jucat și profesorul Romulus Vuia, căruia îi port 
recunoștinţă pentru iniţierea în domeniul etnografiei și muzeologiei românești. 
Numindu-mă preparator, încă din anul I, și mai târziu asistent (1943), am avut 
posibilitatea de a mă iniţia în muzeografia etnografică și să folosesc bibliografia de 
specialitate din Biblioteca Muzeului și a Seminarului de Etnografie.

În anul 1945, am susţinut doctoratul în „Etnografie și Folclor“ cu „Cercetări 
folclorice în sudul judeţului Bihor“. Aveam 30 de ani, posedam trei doctorate și 
eram mândru de a fi „Asistentul“ lui Vuia. 

Și... ascensiunea a continuat. În 1946 am fost numit director al Secţiei de Artă 
Populară al Muzeului „Carol I“ din București, iar în 1947 − prin pensionarea 
nedreaptă a lui Romulus Vuia − am 
fost încadrat ca director al Muzeului 
Etnografic din Cluj și conferenţiar la 
Universitate.  

Dar vorba lui Titu Maiorescu: 
„Teme-te a doua zi după biruinţă!“ În 
mai 1950, am fost înlocuit din postul de 
director de către un activist de partid. 
După un an, mi s-a desfiinţat și postul 
de conferenţiar („pentru economii 
bugetare“). Mai târziu, am aflat că 
suprimarea postului de conferenţiar, 
era opera aceluiași „activist de partid“, 
devenit director al Muzeului Etnografic, 
și care, ajunsese „președintele“ comisiei 
de „epurare“ din Universitate.

Am încercat să mă descurc singur. 
Mai întâi, m-am mutat la Sibiu, pentru a 
elibera locuinţa ce o deţineam în localul 
Muzeului Etnografic, solicitată de noul 
director. 

Am funcţionat câteva săptămâni, în 
cadrul Direcţiei de Statistică din Sibiu. 
La 1 iulie 1951, am fost numit inspector 
pentru muzeele etnografice, din cadrul 
Așezămintelor Culturale, revenit Ministerului Culturii, având spre îndrumare 
Regiunile Argeș, Brașov și Sibiu. Dar și acest post a fost „suprimat“ la 31 mai 
1952.

Am renunţat să mai lupt. Intrasem în „obsedantul deceniu“. M-am întors pentru 
a treia oară la Sibiu. Am solicitat „orice post“ în învăţământ sau cultură. Mi s-a 
răspuns: „N-avem posturi corespunzătoare pregătirii D-ei voastre. Vă îndrumăm 
să vă adresaţi serviciului de «Repartizarea braţelor de muncă»“. Prin aceasta eram 
invitat să mă recalific muncitor manual.  M-am adresat și la Secţia de Învăţământ 
de la Sebeș, cerând un post la Șugag, pentru a-mi continua cercetările din Valea 
Sebeșului. Am fost tot refuzat. 

Abia, târziu, în 21 oct. 1952, am fost numit profesor de limba română la 
Școala generală din Sebeșul de Jos. Nu bănuiam, atunci, că voi funcţiona în acest 
învăţământ peste două decenii. După Sebeșul de Jos, a urmat Liceul din Săliște, cel 
din Cisnădie și abia după 12 ani am ajuns la Sibiu. 
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Mi-am dat silinţa să mă adaptez la condiţiile 
învăţământului de cultură generală. În 1954 mi s-a 
acordat „din oficiu“ gradul definitiv. Am obţinut apoi 
gradul II (1961) și gradul I (1966).

Privită astăzi, după mai multe decenii, această 
etapă îmi apare destul de luminoasă. Personal, am 
căutat refugiu în natură și în folclor, având ca aliat 
tinereţea. Adaptarea am făcut-o la Sebeșul de Jos, 
sat așezat la „Poalele Surului“, una din porţile de 
intrare în masivul Făgărașului, unde urcam în fiecare 
săptămână. Vacanţele de primăvară și mai ales Paștile 
le petreceam la ctitoriile voivodale de pe Valea Oltului: 
Cozia, Stânișoara, Arnota, Govora și Horezu. Câte 
„Învieri“, am petrecut în „clandestinitate“ la aceste 
sfinte lăcașuri, ca și la cele din Moldova și Bucovina, 
de amintirile cărora mi-e plină inima și astăzi.

Tot la Sebeșul de Jos, am început culegerea 
folclorului prin elevi, continuată la Săliște, printr-un 
„Cerc de folclor“. În această direcţie, am fost stimulat 
și de „Cercul Permanent de Studii și Cercetări 
Folcloristice din Sibiu“ (1955) și de unele colaborări 
cu Muzeul Brukenthal. Rezultatele acestor investigaţii 
vor intra în cuprinsul volumului Studii și cercetări de 
folclor, apărut la Editura Minerva în 1971. Cu această 
ocazie, prof. Virgiliu Florea de la Universitatea din 
Cluj va scrie: „Apariţia volumului Studii și cercetări 
de folclor de Gh. Pavelescu ni-l înfăţișează pe același 
cercetător pasionat de mai de mult, care și-a onorat 
chiar și în condiţii mai puţin propice, certa și autentica 
vocaţie de folclorist.“ (Steaua, 1971). 

Cu toate aceste mici realizări, îmi dădeam seama 
că locul meu ar trebui să fie în altă parte. Ion Mușlea 
a încercat de două ori să mă aducă în colectivul de 
folcloriști de la Cluj, încercări ce   s-au soldat cu 
eșec, ca și încercarea de a fi numit conferenţiar la 
Universitatea din Oradea sau la cea din Timișoara. 
Aceleași încercări le-a făcut și profesorul Romulus 
Vuia. Se părea că trebuia să mai aștept: Zodia nu-mi 
era încă favorabilă!

Prin 1960, cineva de la Comitetul Central al 
PCR, poate Iosif Chișinevschi − s-a exprimat: „Dacă 
Pavelescu ar fi fost lăsat să lucreze, ar mai fi publicat 
încă zece volume!“ Sigur, multe aș fi făcut, dacă eram 
lăsat la locul meu și nu eram trimis în surghiun 
intelectual timp de peste două decenii. Și mai ales 
în perioada de maximă creativitate, între 38 și 58 de 
ani. 

Abia anul 1971 mi-a adus unele realizări. Alături 
de volumul Studii și cercetări de folclor, în același 
an (1971) am publicat Balade populare din sudul 
Transilvaniei și Folclor satiric din Mărginimea 
Sibiului, studii apărute în „Apulum“ − Buletinul 
Muzeului din Alba Iulia. 

Începând cu anul universitar 1972/73 am fost 
solicitat de Facultatea de Filologie și Istorie din 
Sibiu să predau cursurile de Literatură universală 
și comparată, Teorie și estetică literară și un curs 
de Folclor literar. În 1977 a luat fiinţă „Asociaţia 
Folcloriștilor și Etnografilor din Judeţul Sibiu“ al cărei 
președinte sunt și în prezent. În publicaţia Asociaţiei 
„Studii și comunicări de etnologie“ am publicat de-a 
lungul celor 25 de ani de apariţie mai multe articole.

Între timp, mi-au apărut volumele: Cântecele 
dorului (1977), Mihai Eminescu și Sibiul (1998), 

Magia la români (1998), Prezenţe sibiene (1999), 
Lucian Blaga. Evocări și interpretări (2003) și Valea 
Sebeșului. Monografie etno-folclorică (3 volume, 
2004).

În final, mai trebuie să amintim că în 1997 
am primit titlul de „Doctor Honoris Causa“ al 
Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, iar în 1998 
„Premiul Naţional Ethnos pentru întreaga activitate 
referitoare la studiul și valorificarea culturii 
tradiţionale românești“. Tot în 1998, am primit titlul 
de „Cetăţean de Onoare“ al Municipiului Cluj și al 
Municipiului Sibiu. Iar în anul 2000 mi s-a conferit: 

I. Arta populară
- Pictura pe sticlă la românii din Transilvania („Apulum“, 

1942);
- Pictura pe sticlă la români („Revista Fundaţiilor Regale“, 

1945);
- Un caz de ereditate în mediul rural („Sociologie 

Românească“, 1943);
- Elogiul ţăranului zugrav („Revista de Etnografie și 

Folclor“, 1991);
- Pictura populară (în vol. „Mărginenii Sibiului“, 1985);
- Tradiţie și contemporaneitate în arta lemnului din zona 

Sebeșului („Apulum“, 1990).

II. Studii de istoria folcloristicii
- Etnografia românească din Ardeal în ultimii douăzeci 

de ani („Gând Românesc“, 1939);
- Muzeul Etnografic al Ardealului („Vremea“, 1941);
- Preocupările lui G. Bariţiu în domeniul artei populare 

(„Apulum“, 1969);
- Contribuţia revistei „Transilvania“ la cunoașterea, 

valorificarea și păstrarea patrimoniului nostru popular (în 
vol. „Centenarul revistei Transilvania“, 1969);

- Studii și cercetări de folclor (Ed. Minerva, 1971);
- Delavrancea și folclorul (în vol. „Limbă și literatură“, 

Sibiu, 1981);
- „Astra“ și patrimoniul nostru popular („Viaţa 

românească“, 1986);
- Cercetarea culturii populare din România în ultimele 

decenii (în vol. „Studii și comunicări“, Sibiu, 1982);
- Mircea Eliade – exeget al folclorului românesc arhaic 

(„Anuarul de Folclor“, Cluj, 1990);
- Contribuţia folclorului din Transilvania la colecţia lui 

Vasile Alecsandri („Revista de Etnografie și Folclor“, 1992);
- Contribuţia lui Romulus Vuia la fundamentarea și 

dezvoltarea etnografiei din România (în vol. „Studii și 
comunicări“, 1993);

III. Studii asupra magiei și medicinii populare:
- Mana în folclorul românesc. Contribuţii pentru 

cunoașterea magicului (Sibiu, 1944, lucrare premiată de 
Academia Română în 1946);

- Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni 
(1945);

- Folclorul medical din Valea Sebeșului. Medicina 
empirică („Apulum“, 1971);

- Aspecte ale chirurgiei empirice practicate în satele din 
judeţul Sibiu (în vol. „Aspecte ale medicinii în mediul rural“, 
1973);

- Cercetări de etnologie medicală în Valea Sebeșului (în 
vol. „Probleme de etnologie medicală“, Cluj, 1974);

- Cercetări de etnomedicină în zona Sebeșului („Anuarul 
de Folclor“, Cluj, 1987)

- Vrajă și metaforism (în vol. „Studii și comunicări“, 
1992).

- Magia la români (Ed. Minerva, 1998)

IV. Studii privind obiceiurile populare:
- „Pasărea suflet“. Contribuţii pentru cunoașterea cultului 

morţilor la românii din Transilvania („Anuarul Arhivei de 
Folklor“, 1942);

- Aspecte din spiritualitatea românilor din Transnistria. 
Credinţe și obiceiuri („Sociologie românească“, 1943. Studiu 
reprodus și în vol. „Românii de Răsărit“, Paris, 1992 și în 
„Revista de Etnografie și Folclor“, 1993);

- Muzeul obiceiurilor și tradiţiilor populare („Revista 
Muzeelor“, 1968);

- „Boul înstruţat“. Un vechi obicei agrar din Transilvania 
(„Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei“, 1977);

- „Târgul sărutului“ de la Hălmagiu. Un străvechi 
obicei postmatrimonial din Ţara Zarandului („Revista de 
Etnografie și Folclor“, 1978);

- Gh. Pavelescu, Contribuţii la cunoașterea folcloristicii 
românești din anii 1934-1990 („Studii și comunicări“, 
1990);

- Biografia unor destine. Dicţionar al personalităţilor din 

„Ordinul Naţional pentru Merit“ în gradul de cavaler.
În ceea ce privește propria-mi viaţă − cu traiectoria 

ei sinusoidală − ajunsă la 90 ani, n-aș putea-o 
caracteriza mai bine și mai concis, decât prin cuvintele 
din „Jurnalul“ lui Octavian Goga: „Viaţa unui om, nu 
trebuie judecată după avânturile cu care a pornit la 
drum, ci după obstacolele pe care societatea le-a pus 
de-a curmezișul gândurilor lui.“ De aceea, de câte ori 
îmi rememorez trecutul, îmi sună ca un ecou versurile 
aceluiași poet:

Nu câte au fost, îmi vin în minte,
Ci câte-ar fi putut să fie!

OPERA LUI GH. PAVELESCU
judeţul Alba – 1993, coordonator: Ion Mărgineanu;

- Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, vol. II, 
1998, p. 146-148;

- Ioan Godea, Etnologia română contemporană. Lexicon 
bibliografic ilustrat, 2003, p. 303-306.

- Nedeile pastorale din Munţii Sebeșului („Apulum“, 
1988).

V. Alte studii:
- Verșuri la morţi de Nicolae Filimon („Apulum“, 

1945);
- Cercetări folclorice în sudul judeţului Bihor („Anuarul 

Arhivei de Folklor“, 1945);
- Balade populare din sudul Transilvaniei (Sibiu, 1971);
- Folclor satiric din Mărginimea Sibiului (Sibiu, 1971);
- Câteva consideraţii în legătură cu situaţia actuală a 

satelor specializate din zona Baia de Criș în Ţara Zarandului 
(„Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei“, 1973).

VI. Alte lucrări:
-  Cântecele Dorului (1997);
-  Lucian Blaga și Sibiul (1998);
- Mihai Eminescu și Sibiul (1998);
- Ethnos, vol. I (1998);
- Prezenţe sibiene (1999);
- Lucian Blaga. Evocări și interpretări (2003)
- Valea Sebeșului (2004)

VII. Lucrări viitoare:
- Ethnos, vol. II-V;
- De-a lungul unui secol. Memorii

VIII. Indicaţii bio-bibliografice
- Iordan Datcu și S.C. Stroescu, Dicţionarul Folcloriștilor, 

1979, p. 339-341;
- Romulus Vulcănescu, Dicţionar de etnologie, 1979, p. 

396;
- Boris Zderciuc, Dicţionar contemporan, Profesorul 

Gh. Pavelescu la 75 de ani („Revista de Etnografie și Folclor“, 
1990);

- Ilie Moise, Efigii contemporane („Studii și comunicări“, 
1990);

(Ion Mărgineanu - Cornel Comșa)

Redacţia revistei  Portal-Măiastra deplânge 
dispariţia  scumpului prieten și colaborator 
Prof. univ. dr. DHC Gheorghe PAVELESCU, 

personalitate uriașă a etnofolcloristicii românești, 
cărturar în spirit blagian și Om de o rară 

distincţie.  
Transmitem soţiei și fiicei îndoliate neţărmurita 

și frăţeasca noastră compasiune. 
Dumnezeu să-l așeze în rândul celor de-a pururi 

drepţi și buni!
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Scriu

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

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

Tinereţe

Tinereţe!
Ce ești tu oare?
Un vis lipsit de viitor?!
Nu - !
Realitate,
prezent,
“ziua de azi” ești tu.
Un traseu al tăriei,
înlănţuire de ananghii - 
lupta pentru un ideal…
Tinereţe - tu, comoară a 
vieţii,
fluviu asurzitor al voinţei,
nelimitat.
Tinereţe - tu, corolar al cre
aţiei noastre, 
strădanie de oţel,
tu, sunet plin.

Sărut de bun rămas

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

Hans Dama   (Viena)

Încercare

Dau să apuc ţurţurele de 
gheaţă
care-atârnă înșurubat în 
acoperiș.
Mâinile-mi tremură,
roșii de frig.
Sticla ascuţită îmi 
picură-n ceafă.
Încă puţin
și-am să le pun capăt 
acestor picături.
Cu mână sigură apuc deja
ţurţurele de gheaţă:
dar acesta se frânge.

Metamorfoză

Ciulini mânaţi de vânt
se rostogolesc
pe miriștea câmpului.
Mângâiere ușoară
peste oazele de căpșuni - 
cu răsuflarea oprită.
Cohorte de vrăbii 
moarte de foame - 
dinţi veninoși le sorb
setea.
Amiaza sângerează
în jungla de ciulini aurii.
Zâmbetul căpșunilor
luminând peisajul.

Confesiune 
autobiografică

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

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

Am fost înghesuit în di
mensiuni minuscule,
am ros lanţul,
scuipând din mine argila, 
tărâţea,
mi-am refăcut grila
cu dorul fericitei 
proporţii.

Astfel se născu fluviul

în care urlă apele vieţii,
sfâșiind învelișurile sterile,
pentru a umple acest 
Ceva,
odinioară pierdut, în 
forme diafane ca sticla.

Sunt pregătit pentru mare,
iar dacă spuma ei va 
rugini
și ecoul vieţii va coborî în 
adânc,
va fi timpul să dau de 
gustul sfârșitului.

Tăcerea mângâie capul 
greoi
șoptindu-și vuietul 
veșniciei.
Vor fi locuind acolo oare 
zeii
care ne-au răpit veșnicia?  

 (15.5.1989)

Hăul

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

Hăul
se clatină,

șovăie
și totuși - 
homo sapiens
caută
tot mai mult
hăul.

Portretul tău
Mamei mele

Chipul tău s-a cuibărit

în amintirile mele

clocindu-mi dorul de tine.

Cu ultimele bătăi de aripi

transparenţa atinge

alunecosul prezent.

Vântul nopţii simte

obstacolul,

îngropând în cerul 

înstelat,

însinguratul, discretul

tău portret

pentru eternitate.

Mângâierea ta

Umbrele amintirilor 
hrănesc viitorul
mușcând din prezent.
Deschide fereastra
și poarta inimii!
O rază rătăcită
gângurește pe treptele 
norilor,
aterizând pe pielea mea:  Pag. 12

Mângâierea ta,
nicicând contenită,
șușotind:
singurătate…

(10.11.1991)

Soarele

Dansul razelor

sugrumă norii

tăind cerul

în brazde-alungite.

În respiraţia vârfurilor

se frânge strălucirea 

aramei.

Doar stânci morocănoase

refuză mângâierile,

rămânând împietrite,

nicicând pe deplin supuse.

Și tu din născare ești stân

că. 

(Obertraun, la 26.07.1989) 

Rămâi om

Vrei să fii om,
să rămâi om
pe potriva situaţiei
și-nconjurat de libertate.
Cauţi
o-ndepărtată oblăduire
în gânduri băștinașe
și-ţi răvășești viitorul
cuibărit în amintiri.
Pasul tău se fofilează calm
și distant
pe ogoarele de ierburi cu 
mucegai politic.
Rămâi om,
nu un cui pentru 
câmpul magnetic.

(22.09.1989)

Elegie

Din bucurie lacrimi nasc,

din inimă plăcerea,

și-mi piere orice chef să

 casc

când tu-ţi învingi tăcerea:

Pe lângă faptă vieţuiesc,

privind mereu ‘nainte.

De pietre mute mă lipesc,

cu cuget calm în minte.

Trist, vâslele-s abandonate

la ţărm pustiu și spălăcit.

Împrăștii praf pe cele 

toate

din braţu-mi încă 

neumbrit.

Ciupind din stâncă orb se 

vaită

toţi albatroșii. Eu i-ascult. 
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Alintă tainic a lor haită, 

până voi ști ce-i de făcut.

Staţie finală

Visele pavate se sfârșesc în nimic,
umplând golul orelor.
Nu trebuie să le cauţi,
te găsesc ele,
înainte de a le fi depășit tu.

Apocalipsă
Ultimul copac
se-mpiedică
trecând strada.
Soarele mat
tușește galben
pe-acopersișurile tremurânde.
Umbre fug
în direcţia
subteranei.
Oameni cosesc
în piaţa prânzului
gânduri obosite
și sapă
scoţând la iveală
apocalipsa.

11.02.1990

Trezire 

Singurătatea mi-i familiară,
de dubioase căi nu am habar,
în crăpăturile cărora stindarde apar
mucegăind scufundându-se iară.

Mă-atrage orice jar ce s-a stins
și orice fir bolnav de pasiune
se-aruncă-n locul mat, necuprins,
îngenunchindu-l, printr-o minune,
 
întreb sfielnic de zile de dor,
iar dacă rana în zori de zări
mai sângerează de zor,
știm, s-au născut alte-ntrebări

ale popoarelor ce de victorii
întreabă, cineva să le-asculte,
făr’ să mai latre ca rumegătorii,
singurătatea atunci mărturisiva-mi 
multe…

24.09.1989

Conexiune de idei

Când porumbeii plâng
se usucă speranţa
că soarele poate nătâng
răsări și
alina o jignire.

Când zilele-abia se preling,
trebuie să-aștept,
pe degete să mă ling,
pe firavele;
oare delictele

lasciv ne pândesc
la vinete colţuri
și viitoru-l trezesc
la fluentele ziduri
ale infinitului?!

28.01.1990

Cu detaşare…

 Urmare  din pag. 11 
Pietrificat zâmbește inertul jar;
îi mângâi tivul
pavând drumuri verzi cu-al lui har,

să ne fie-ncrederea-n bine motivul.
Un catarg se holbează incitat în înalt;
face ca miresmele pierdute
să devină grele, tușind, severul bazalt,
furându-le farmece trecute.

Cu detașare treceţi pe dinainte,
oricum totul curge, trece…
Ba câte-un idiot răstindu-se-n minte
își fâșâie fânul în ţeasta rece.

Prognozele grave-amuţesc,
E zvon de singurătate.
Celulele încă mai fac gălăgie 
și mormăiesc
de-a pierderii timpului deplinătate.

 Întrebare delicată

Rămâi foarte-aproape!
Nu risipi galeria
din care încă mai râde pământesc
viitorul trecut.
Nu handicapa
gingașa credinţă!
Nu te sfărâma de libertate;
ia-o ca pe un joc din bucăţi,
dar pe de-a-ntregul.
Și privirea ta
se va oţeli
și voinţa
de a respira indulgenţă,
tainic,
ca performaţă a raţiunii.

(09.11.1991)

În trecere

Gânduri handicapate se subţiază
și amuţesc.
Încă se mai leagănă ramura doar
în vânt:
Supravieţuirea furtunii
azi sau mâine.
Oare-o să-l devoreze dogoarea 
soarelui,
sau o să-l taie laserul gândurilor?!
Cu ochi împietriţi
îmi ridic privirea spre el:
rămân acolo jos.
O ultimă oară
îmi îndrept în sus catapultul ochilor.
Apoi îmi retrag rădăcinile
strigându-i coroanei:
N-a fost decât în trecere.

(15.07.1989)

În tren
Roșul înserării se destramă cu sfiiciune
și trenul fuge
din faţa propriei sale umbre.
Imaginile peisajului gonesc spre casă;
dar unde mă aflu acasă?

05.07.1989

Gânduri matinale

Gândurile se evaporă apăsător
în pietrificarea-nserării.
Rece, respiraţia ta răspunde cu-n semn
la salutul meu matinal.
Somnoros, soarele se-mpiedică
de lanţul de dealuri ponosite.
Mândru, stă la masă
deasupra ruinei sufletului
epava unui pumn de vânt.

Oare-i mai dă târcoale
suflul aparent mort al nopţii, 
sau e realitate
tufa pustiită
plină de roze roșii, fără de sânge?

10.07.1989

Noaptea     

Aș vrea din stea să ronţăi, să 
mă-nfrupt,
să mă destram vreau la sublimul fluviu
al vremilor, de-acum sau de demult,
și să le mângâi în molcom efluviu,

privind acuma altfel orice cale,
nu să mă-mpiedic de prea lina punte,
să-ating ce veșnic ele-au pus la cale
ca infinit să ne înfrunte.

Nu se termine noaptea, temător tușește
steaua care sfioasă se petrece,
când eu, sperând, raza o prind hoţește
în singurătatea mea rece.

Căscând azuru-ncremenește totul:
iar cuibul inimii mi-a împietrit.
Din rana mea comete beau cu botul
și-apoi - în crâng pe apă s-au sfârșit.

Se-nalţă gânduri, trec neostoit,
fugind de vremea asta neguroasă,
noi punţi de-aici încolo-au ctitorit
și-au dispărut apoi în bezna deasă.

Chemarea spre stele

Călăresc
pe-ndepărtata stea a dorului meu,
pe căile infinitului,
cufundându-mă în nori de ceaţă.
Soarele mi-e mult prea departe,
iar sfârșitul acesta mi-e inaccesibil.
Încă înainte de-nceperea
jocului, în mod sincer,
ne vedem întâmpinându-l deja,
pentru că deocamdată nu a-nceput.
Aștept, aștept, aștept…
Și rămân singur.

     Hans Dama, Mag. et dr. phil.(n. la Sânnicolau 

Mare/Banat), şi-a făcut studiile universitare 

(germanistică,  geografi e, pedagogie, românistică, 

ştiinţe economice) la Timişoara,  Bucureşti şi 

Viena, lucrând din 1980 ca universitar la Institutul 

de Romanistică din Viena. Este colaborator al mai 

multor reviste de specialitate din Austria, Germania, 

Mexic, România, Spania și Ungaria, în care publică 

eseuri, poeme, studii etc. În SUA i-au fost puse pe 

note două poezii. A tradus din Lucian Blaga, George 

Bacovia, Nichita Stănescu, Anghel Dumbrăveanu 

ş.a. Cultivă deopotrivă poezia în vers clasic şi cea în 

vers liber.

      A publicat în diverse antologii, precum și în 

volume proprii: Versuri: Schritte (Pași), Viena (Ediţia 

1, 1980; Ediţia a 2-a, 1990 ); Gedankenspiele (Jocuri 

de idei), Frankfurt/Main, 1990; Rollendes Schicksal 

(Tăvălugul destimului), Frankfurt/Main, 1993; 

Spätlese (Cules târziu), Dublin – New York – Viena, 

1999; Vereinsamtes Echo (Ecouri răzleţe), Cluj/ 

Klausenburg, 2002. Capriciile destinului (Launen 

des Schicksals), ed. bilingvä, 2006 ; Zeitspanne 

(Interval de timp), 2008.  Proză: Unterwegs (Pe 

drumuri),  Cluj/ Klausenburg, 2003.
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Suprarealismul lui Nicolae Tzone, pe marginea 
căruia s-a glosat nu întotdeauna cu probatorie 
îndreptăţire, este unul post festum. Între autor şi 
experienţele de avangardă deja istoricizate s-au 
desfăşurat, desigur, programele moderniste, în gen-
eral, o întreagă literatură în varii genuri, bine 
articulată în datele modernismului şi cu prelungiri 
fireşti generaţioniste în contemporaneitatea 
postbelică.

Singular în multitudinea grupărilor şi ideologiilor 
poetice neo- şi postmoderniste, Nicolae Tzone a rămas 
consecvent unui aşa-zis suprarealism postmodern. 
Atent la toate formulele, experienţele şi 
inovaţiile, poetul rămâne el însuşi, original în 
maniera de a-şi structura propriile-i viziuni şi 
inimitabil în modul de a simţi la modul epo-
peic şi magnifi cent freamătul imagistic al marii 
poezii.

Poetul e, de departe, unul in statu nascendi, 
iar textele sale degajă o fascinaţie mediumnică, 
într-un climat ingenuu şi sorin. Consecvent 
unei concepţii estetice plenar-integraliste, 
autorul amplului op nicolae magnifi cul (edi-
tura vinea, 2000) revine în forţă cu o 
impresionantă capodopera maxima (2008), „o 
carte desenată” de plasticiana Mihaela Şchiopu, 
cu un preambul şi un desen de Şerban Foarţă, 
cu o postfaţă de Şerban Axinte, augmentată cu 
referinţe critice şi bibliografi ce privind pe autor 
şi pe ilustratoare. După cum se poate vedea, 
însăşi această restructurare  reia, într-o 
manieră sui generis,rotonditatea unor realizări 
livreşti mai clasice, desfăşurate între varii inci-
pit-uri (cuvânt înainte, prolog, argument, 
dedicaţie, prefaţă, avertisment…) şi epiloguri/
postfeţe/fi naluri sintetizator-lămuritoare…

Structurarea în cele două părţi (capodopera 
maxima, I-VIII; viaţa aceasta şi moartea aceas-
ta, I-VI), fără delimitări precise, lasă impresia 
de curgere neîntreruptă, lentă şi majestuoasă a între-
gului conţinut, coform convingerii exprimate de 
Lautréamont (Poesies, I) cum că poezia nu e nici 
furtună, nici ciclon, ci „une fl euve majestueux et fer-
tile”. Dincolo, însă, de impresia aceasta de înaintare 
prodigios-proteică, irepresibilă, fl amboaiantă, avem 
în „capodopera maxima” de a face cu o resurecţie de 
imagerie bufă şi epicureică, cu o tumultuoasă revărsare 
de energii autoreferenţiale şi intertextuale, în general, 
cu descătuşări verslibriste de complexe, stări sufl eteşti 
şi viziuni poeticeşti, într-o terapeutică postmodernistă 
de surrealism şi onirism alchimic.

Marea „obsesie” a noului volum de poezii este 
însăşi Poezia în ipostaza ideală de capodopera maxi-
ma, care este deopotrivă „obsesie”, „capcană”, „rană”, 
„culoar pentru alergarea iadului prin sine însuşi”, „vîr-
tej în haos”, „eternitate pentru sinucigaşii sublimi  
posedaţi  sfârtecaţi de idei şi de viziuni”, „rug infer-
nal”, „parfum de iasomie”, „chintesenţă de ambrozie 
în nara lui dumnezeu” (capodopera maxima, pp. 25-
26). Locuit de duhul poeziei aşa-zis „loiale”, poetul 
mărturiseşte cu umilinţă: „şi eu muritorul din mine 
cel norocos am poemul în nervi şi în carne  am poe-
mul / în vene în oase şi-n fi bra cămăşii albe de bum-
bac de pe umeri” (teribil ca viaţa şi durabil ca 
moartea).

Simţindu-se „domnul poezie / mielul de sacrifi ciu” 
sau „măscăriciul nenăscutelor încă generaţii poetice”, 
scribul celest din poezia lui Nicolae Tzone rămâne pe 
mai departe „mai încrezător în moarte” şi „mai atent 
la contemporanii stupizi”. Trăind un puternic senti-
ment al alienării „în sordida cetate balcanică” de pe 
„rîul dîmboviţa”, „suprascîrbit” de atâtea răutăţi şi 
ingratitudini, el vede cum poezia este „indecent trasă 

Nicolae TZONENicolae TZONE 

„Capodopera maxima”
(Ed. Vinea, 2008)

în ţeapă de canibali cu dinţii ascunşi în fl ori / de 
acetilenă ori în iarbă din plastic ordinar”. Altundeva: 
„în marea văgăună nevăzută de sub planturoasa apă 
curgătoare dîmboviţa” – pentru moartea mea s-au 
făcut şi nu pentru moartea faraonului  piramidele).

Pretutindeni, o stare de disconfort venind dintr-o 
atitudine rebelă şi sardonică: „plictiseala şi sila  stri-
dent mirositoare / pretutindeni de-a lungul incolorei 
urbe.”

Într-o asemenea stare de spirit, sentimental morţii 
survine automat în relaţie cu creaţia, poesis şi thanatos 
exprimând la tzone o dualitate productiv-imaginară 

la nivelul acestei poezii de indignări şi slavă 
tânjitoare.

Lupta cu cuvântul, precum lupta lui Iacob cu în-
gerul, pentru a-i revela poetului identitatea şi adevărul 

oricât de crud, este strânsă, încleştată, sfârtecătoare, 

eucharistică: „tîmpla mea se ceartă cu tîmpla cuvîn-

tului  şi tîmpla cuvîntului se ceartă / cu tîmpla mea  

se iau în cele din urmă la trântă / e o trîntă severă  

de-a dreptul dramatică  răscolitoare  cu fl ăcări înalte 

în aer / cu balauri ucişi  reînviaţi şi iarăşi ucişi  cu 

privighetori sfîrtecate / între silabe solzoase şi silabe 

cu miezul de lapte şi ciocolată / e o trîntă în care ab-

solut nimeni nu se plictiseşte  în care absolut dar ab-

solut nimeni / nu cască şi nici nu adoarme / e o trîntă 

cinstită în care spectacolul e asigurat  la care se poate 

chiar cu multă / sîrguinciozitate aplauda  îmbrăţişa  

răcni  umili / şi umilită tîmpla mea sărută pe frunte  

umilita tîmplă-a cuvîntului / şi pacea dintre tigru şi 

leu devine posibilă  şi îmbrăţişarea colţoasă dintre 

şoarece / şi pisică este chiar o-ntîmplare haioasă / ha  

haha   ha  hi  hihi  hi„ (umilita tîmplă-a cuvîntului  

pacea dintre tigru şi leu).

Ce poate fi  capodopera maxima decât „poemul 
nou suprarealist” învestit cu o debordantă imagerie, 

evocând scenarii fabulatorii, istorioare autoscopice şi 

de referenţialitate expresă la mari autori ca Eminescu, 

Homer, Gauguin, Kafk a şi mulţi alţii (capodopera 

maxima, 2). În astfel de evocări cu nuclee epice („cu 

versuri în erecţie maximă”) se toarnă o prodigioasă 

imaginaţie de gesticulaţii hilare şi nu fără trimiteri la 

marea obsesie relaţională a poeziei – sentimental tha-

natic şi creaţia, ca în poemul pentru moartea mea s-au 

făcut   nu pentru moartea faraonului  piramidele…

O altă „obsesie” legată de dualitatea thanatos – 

creaţie priveşte erotica din „capodopera maxima”. În 
versul său „lipsit de orice fel de complexe”, departe 
aşadar de ludica pudibonderie, poetul dezvoltă ima-
ginile unui erotism manifest. În astfel de versete, care 
amintesc de „Cântarea cântărilor”, eroticul nu este 
deloc imnic şi sentimental-oracular, ci destul de re-
fl exiv şi lucid, ventilat de ironii şi sarcasm, şi totuşi 
reţinut şi echilibrat, pendulând între fi neţea observaţiei 
cu ecou onto-arhetipal şi raţionalismul demistifi cant 
al posmodernităţii globalizante. 

O parodie bufă a narcisismului avem în poemul 
nicolae tzone scrie un poem poate chiar poemul acesta, 

constituindu-se într-o emisie prelungă de 
dicteu surrealist postmodern. Nicolae Tzone 
„scrie atent şi direct fără metafore  fără in-
festele înfl orituri care mai mult ascund decît 
mărturisesc”… Ba mai mult, poetul notează, 
în josul poemelor, nu numai data, ci şi inter-
valul orar al plăsmuirii lor, ca în „scurt pe doi  
podul de piatră cîteodată se va dărîma  
cîteodată nu se va dărîma” (datat: 22 august 
2003, 16,20-17,58). Precizia aceasta la minut 
ţine şi ea de concreteţea recuzitei surrealiste, 
ca şi unele trimiteri livreşti cultural-istorice, 
vetero-, neo-testamentare, mitologice… Să 
reţinem, ca element specifi c al prozodiei ver-
slibriste, spaţierea în locul virgulei / dubla 
spaţiere, ceea ce asigură o oarecare coerenţă 
versurilor, o logică punctuală a enunţului 
poetic, totul rotunjindu-se în ample versete 
în care e suverană, alături de bogata 
imaginaţie, o retorică mediumnică, bună 
conducătoare de energie lirică…

Uneori, neo-surrealismul acesta devine 
mai abrupt şi cu o încărcătură aparte de în-
cifrare, precum în dacă te cere de vers o 
mireasă  dacă de sare te cere creierul lui 
dumnezeu…

În general, însă, poezia lui Nicolae Tzone 
pare una elaborată în marginea unei retorici accesi-
bile, având limpiditate în mesaj şi transparenţă în 

privinţa mijloacelor de realizare artistică. Nu este o 

poezie încifrată, difi cilă, hermetică, ci una trăită pe o 

largă gamă a sentimentelor: viaţa, moartea şi creaţia, 

toate celelalte motive şi teme subsumându-se acestei 

triade obsesiv lirice. Neo-surrealismul acesta este mai 

degrabă unul „post-romantin” decât unul „post-dada” 

(Şerban Foarţă), ba chiar un surrealism postmodern, 

coagulându-se într-o formulă care nu mai rămâne 

încifrată în automatismul, hieratismul şi onirismul 

binecunoscutei maniere, ci şi-a cucerit acea maturitate 

a spontaneităţii revelate în mesaje intertextuale şi 

autoreferenţiale, integraliste şi coagulante (un atare 

aplomb abstractizant rămânând prizonier paletei co-

loristice şi desenelor Mihaelei Şchiopu, pe care  le-am 

fi  dorit intrate într-un „dialog” mai ideatic şi comple-

mentar cu minunatele poeme tzoniene, mai racordate 

la spiritual cărţii şi mai „illustrative”, nu doar ludici-

tate de „pete bete” pe perete!).

nicolae magnifi cul(2000), manualul de literatură 

(2004), balkan aphroditee (2006) şi capodopera maxi-

ma sunt în măsură să impună un poet de prim-plan 

în poezia românească de azi. Autorul e un editor du-

blat de un fervent cercetător al avangardei româneşti 

şi europene, cu realizări memorabile, de anvergură, în 

spaţiul cultural euro-atlantic.

Voce distinctă în lirica ultimului deceniu, Nicolae 

Tzone are meritul de a fi  dat surrealismului automat 

şi aleatoriu diferenţa specifi că a unui stil de reale 

virtuţi epresive, capabil a năzui la ipostaza de capodo-

pera maxima, fără nicio umbră de suspectare 

pleonastică a sintagmei în chestiune…
Mircea  IERUBA
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În programul critic al lui Aureliu Goci, poezia și 

proza din ultimul secol reprezintă o preocupare con-

stantă. Modernismul în toate aspectele sale – de la 

factorii genezici la varii polarizări, de la programe 

revuistice și profesiuni de credinţă la diversitatea de 

formule și coagulări artistice – constituie materia de 

studiu a ultimelor exegeze semnate de Aureliu Goci: 

Geneza și structura poeziei în secolul XX (editura 

Gramar, 2001) și Romane și romancieri în sec. XX 

(Editura Fundaţia PRO, 2000), lucrarea din urmă fi-

ind continuată și completată cu nume de referinţă ale 

prozei românești de la modernism la postmodernism 

în Scriitori români la frontiera dintre milenii (edi-

tura Viitorul Românesc, 2005).

În ceea ce privește poezia, criticul constată că „se-

colul XX a început aproximativ cu două decenii mai 

târziu decât propune cronologia și se încheie cam cu 

vreo zece ani mai înainte de capătul mileniului”, pe-

rioada 1920-1990 fiind așadar „echivalată cu secolul 

XX al poeziei – de la Primul Război Mondial la 

Revoluţia Română”. Prelungirea secolului al XIX-lea 

până prin 1920 presupune acei factori de continuitate 

a tradiţiei și de revigorare a unor programe (sămănă-

torismul, poporanismul etc.), iar ultimul deceniu 

1990-2000 marchează trecerea în mileniul al treilea și 

în sec. al XXI-lea „cel puţin ca ideal de civilizaţie”. 

Așadar, secolul XX „a ţinut numai 70 de ani, dintre 

care două decenii de maximă înflorire și performanţă 

istorică românească (1920-1940) și 50 de ani următori 

de războaie, dictatură, eclipse de civilizaţie socială și 

ecranare spirituală.”

Componentele structurii moderne de civilizaţie nu 

au întotdeauna aceleași ritmuri, cursuri și metamor-

foze, pentru că, destul de frecvent, observă criticul, 

„o economie aproape subdezvoltată poate fi acompa-

niată de o literatură și, în special, de o poezie de per-

formanţă mondială.” Dacă Primul Război Mondial a 

scos România din arhaitate rurală, din eminenţa agri-

colă și auto-suficienţa balcanică, integrând-o Europei 

moderne, industriale și civilizate”, al Doilea Război 

Mondial „ne-a proiectat în conul de umbră al istoriei 

regresive și ne-a așezat geostrategic, la graniţele cele 

Vocaţia exegezelor panoramatice

AURELIU GOCI -

mai răsăritene ale Europei”, perioada comunistă ur-

mătoare marcând un fel de degradare „programatică”. 

Așa că „obsedantul” secol al XX-lea este „secolul tu-

turor experienţelor totalitare, al rupturilor sociale și 

ideologice limitative…”. Un secol  turbulent și neferi-

cit, la răscrucea a două milenii, care a vărsat pe scena 

istoriei incriminantele utopii totalitare care nu se mai 

terminau (eșuate în „revoluţii de catifea”, perestroika 

și competiţii electorale). Oprimaţi de o istorie care 

ne-a jucat de atâtea ori feste, noi, românii, am simţit 

unele influenţe nu totdeauna benefice și catalitice: 

„Balcanism și germanism, francofonie și moravuri 

orientale au intrat într-un aliaj inextricabil care, ca 

dominantă spirituală, s-a manifestat și în vremea co-

munismului sângeros și dictatorial.”

Comparativ cu istoria socială, literatura, în gene-

ral, și poezia, în special, „au înregistrat mai sensibil 

și mai exact nonconcordanţele – întârzieri sau antici-

pări – lucrărilor spirituale”, analiza formelor poetice 

putând rezuma exact „convulsiunile, devansările și 

tardivităţile veacului”. După perioada de „maximă 

eflorescenţă socială și culturală interbelică” se admite 

că, la 1960, în plină epocă discursiv-ideologică ce ob-

stacula orice mesaj de emancipare spirituală, poezia 

și-a găsit căile sale de exprimare indirectă: „metafo-

rismul și construcţia criptică ori esopică”…

După 1990, gratuitatea actului poetic va cădea 

treptat în desuetudine – într-o societate capitalist-

mercantilă, așadar, „la ce bun poezia în vremuri săra-

ce?”, cum se întreba într-un vers Hölderlin.

În ciuda marilor maeștri ai verbului poetic 

(Arghezi, Bacovia, Blaga, Barbu…), secolul XX a 

aparţinut mai puţin poeziei decât veacul anterior, „ro-

manul pare a fi forma literară dominantă, dacă nu 

cumva critica literară, ca gen canonic, eseul de con-

știentizare scripturală și înregistrând regresiunea li-

teraturii se află în prim-plan, prin metamorfozele sale 

publicistice de angajare în orizontul proteiform al co-

tidianului, ca literatură de frontieră – pentru că, de 

mult, realitatea, contingentul, efemerul au întrecut 

posibilităţile de ficţionare ale imaginarului 

scriitoricesc.”

Aureliu Goci operează cu concepte de largă cu-

prindere culturală, într-un limbaj diferenţiat, ferindu-

se de capcanele cronologiei factologice și văzând în 

genurile desfășurate (poezie și proză) un text conti-

nuu, un relief foarte vălurit”, infinit ondulat, în care 

criticul trebuie să facă operaţiune de topograf: „Criticul 

marchează tronsoanele, izolează secvenţele, de unde 

începe și unde se termină un segment izolat, cum se 

reverberează în viitor și cum începe să se închege 

anterior.”

În ceea ce privește poezia, exegeza impune două 

teme: structura (derivată dintr-o „geneză”) și moder-

nitatea (care implică, fiecare, polarizări pre- și post-

).

Nu e o „istorie” a poeziei și formelor sale, căci nu 

ar exista așa ceva (?), ci o istorie a conceptului de 

poezie, nu poezia evoluează, ci „poieticile particulare”. 

Dotat cu acest  modus vivendi criticul trece la ceea ce 

el numește modus operandi, detaliind și structurând 

materia, grupând și făcând delimitări, identificând 

generaţii și promoţii, năzuind la un „tabel periodic al 

elementelor poetice sau serii tipologice”: „Tiparele, se-

riile tipologice odată admise, în ele se integrează to-

talitatea poeţilor români, și cei, câţiva, care inventează 

un nou concept de poezie și cei care se înscriu în con-

ceptele generale ale poeziei și cei care scriu poezie fără 

să aibă conștientizarea ideatică a actului poetic. 

Admiţând că cineva nu intră în nici un tipar, înseam-

nă că a apărut un poet nou, o personalitate fundamen-

tală care a descoperit o nouă formulă originală și pen-

tru el trebuie să construim o căsuţă nouă.”

Dacă în privinţa genezei, criticul invocă eminesci-

anismul (generator de „criză”), simbolismul în declin 

și experimentalismul avangardist, pentru a lansa ideea 

de al doilea descălecat al poeziei românești în perioada 

interbelică, în problema structurii, poezia modernă 

poate fi definită prin valorizările în spectrul fenome-

nologiei substanţialiste a celor patru rădăcini funda-

mentale (pornind de la ideatica filosofică a structură-

rii lumii la Empedocle, Parmenide, Pitagora și alţi 

presocratici ce oferă diferite „ipoteze combinatorii” 

ale elementelor structurante: pământul, apa, focul și 

aerul/eterul).

Într-o dinamică a de-materializării și sublimării, 

limbajul poetic și viziunea artistică ar evolua de la 

teluricul arghezianismului, greu și palpabil, la fluidi-

tatea aquiformă bacoviană, de la consistenţa spiritua-

lizată a focului blagian la invizibilitatea ascensională 

a aerului (eterului) barbian. Un al cincilea element, 

cuvântul, prin „non-referinţa materială a poeziei lui 

Nichita Stănescu”, ar completa „tabloul periodicităţii 

elementelor în sec XX”.

Aceste elemente primordiale, rădăcini fundamen-

tale, cum le numește criticul, structurează obsesiv 

universurile poetice respective și codifică poezia în 

relaţia spiritului poetic cu lumea referenţială.

Dacă Arghezi, Bacovia, Blaga, Barbu, Nichita 

Stănescu ar exprima in integrum această poietică așa-

zis elementar-fundamentalistă, tabelul periodic al ele-

mentelor poetice (sau „serii tipologice”) este comple-

tat cu eminescienii O. Goga, A. Cotruș, Radu Gyr, M. 

Beniuc, E. Jebeleanu, A. Păunescu, cu seria romanti-

cilor și clasicilor moderni (de la Al. Philippide și Ștefan 

Aug. Doinaș la I. Pillat, I. Brad, I. Horea, I. Th. Ilea, 

E. Giurgiuca, Ion Sofia Manolescu, Al. Andriţoiu, Ion 

Gheorghe), a tradiţionaliștilor ortodoxiști (V. 

Voiculescu și Ioan Alexandru), cu „generaţia pierdută” 
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(D. Stelaru, I. Caraion, Ben Corlaciu, Tudor George), 

cu „poezia rolurilor” (E. Botta, M.R.Paraschivescu, 

Ioanid Romanescu, G. Ţărnea, Mircea Dinescu), cu 

„antipoezia” lui G. Dumitrescu, Marin Sorescu și 

Traian T. Coșovei, cu „poezia minoră” (G. Topârceanu, 

Petre Stoica și Cezar Ivănescu), cu „poezia feminină” 

(C. Buzea, A. Blandiana, G. Negreanu, C. Lorinţiu, L. 

Ursu, I. Mălăncioiu, Carolina Ilica, El. Ștefoi, Elena 

Ștefănescu)…

Nu sunt uitaţi „apocalipticii și absurdiștii” (A. E. 

Baconsky, L. Dimov, Virgil Mazilescu, Aurelian Titu 

Dumitrescu ), pentru ca în final să citim un capitol 

despre „A doua criză a poeziei sec XX” (Poezia și co-

munismul, N. Labiș), ba chiar „Poezia și revoluţia”, ca 

și despre „Postcomunism, postmodernism și textualism” 

(M. Cărtărescu, Cristian Popescu)…

Cum se vede, seriile tipologice transgresează crite-

riul generaţionist și impune moduri originale, acea 

specificitate personalizată și independentă a vocii, care 

nici ea până la urmă nu rămâne singulară în context 

cultural-istoric…

Paradigmatic, poezia își structurează mesajele mu-

tându-se în provincie „într-un context naţional în care 

și patria s-a mutat la ţară, scârbit de cosmopolitismul 

și politicianismul Centrului devorator.” Ideea mai ve-

che a unei geografii literare, deși nu intră în vederile 

exegezei, ar da la iveală o literatură foarte mare, elibe-

rată de complexe centriste, oferind totodată dreapta 

măsură a valorizărilor cultural-artistice românești.

*

Și în privinţa romanului, Aureliu Goci începe cu 

abordarea genezei și a metamorfozelor, pentru a deta-

lia apoi „noua structură” și tipurile de roman, de la 

Urmare din pag. 14 „istorie” la „metaficţiunea istoriografică”, iar de la ide-

ea de „construcţie” la aceea de „deconstrucţie roma-

nescă” în sec. XX.

Este interesantă lista de autori și opere, de la Duiliu 

Zamfirescu (Autenticitate și idilism) la Liviu Rebreanu 

(Sistemul narativ și imaginarul social), Panait Istrati 

(Blestem și libertate în Levant), Jean Bart (Hermeneutica 

Naufragiului sau marginea și centrul), G. Ibrăileanu 

(Modernitatea romanului sentimental), Mateiu I. 

Caragiale (Cel mai bizar scriitor?), Camil Petrescu 

(Omul structural sau narativitatea între materie și me-

morie), Gib I. Mihăescu (Complexul psiho-social și li-

teratura embargourilor), Cezar Petrescu (Un romancier 

cu vocaţie de scenarist la Hollywood), Ionel Teodoreanu 

(Un romancier pentru adolescenţi și îndrăgostiţi), 

I.M.Sodoveanu (Romanul aristocratic și vitalitatea de-

cadenţei), Mircea Eliade (Fantasticul și mitografia 

personajului)…

Tabloul continuă cu romancierii contemporani de 

la Radu Tudoran, Zaharia Stancu la Marin Preda, 

Petru Dumitriu, Eugen Barbu, Al. Ivasiuc, Dinu 

Săraru, D.R.Popescu, Aug. Buzura, Nicolae Breban, 

Fănuș Neagu, Petre Sălcudeanu, Petre Popescu, Mircea 

Nedelciu… Desigur că ultimul, exprimând postmo-

dernismul, este văzut ca autor de „exerciţii textuale pe 

tabelul lui Mendeleev”…

O substanţială secţiune subintitulată Argumendandi 

(O pseudoprefaţă) precede toate aceste eseuri mono-

grafice – Un secol de roman – Un secol al romanului.

„Acum o sută de ani – scrie autorul – romanul abia 

se contura”, căci de la Istoria Hieroglifică la Ciclul 

Comăneștenilor romanul a fost un gen nobiliar (dez-

voltând mai ales „tema oamenilor răi”), iar de la Viaţa 

la ţară (1894), „mai bine de un sfert de veac, nu se 

întâmplă nimic în roman”…

Osatura rurală va fi concurată de problematica ci-

tadină și problematica intelectualului, structură con-

formă cu procesul evoluţiei sociale istorice. Atenţia 

se mută de pe aspectul de viaţă și personaje, pe per-

spectiva auctorială și metoda de creaţie, în registre 

largi de realism și liricitate, de fantezii și vizionarism, 

de eseism, problematizare existenţială, „autoreferen-

ţialitate” textualistă…

„Indiscutabil, conchide Aureliu Goci, că secolul 

XX a fost un secol al romanului într-o literatură care, 

structural, este centro-poetică”, acest gen de scriere 

neputând să funcţioneze în afara definiţiei date de 

Stendhal romanului, în sec XIX, văzând în acesta „o 

oglindă purtată de-a lungul unui drum”.

În societatea post-modernistă, audienţa romanului 

scade, ameninţat fiind de experienţe elitiste care, deși 

interesante pentru iniţiaţi, rămân „fără audienţă”. 

Poetica textualistă, combinatorie vine și ea să obsta-

culeze „audienţa” romanului, ca și o anumită „tehno-

logizare” a special în sensul „jocului virtual”…

Așadar, care va fi viitorul romanului? rămâne o 

întrebare deschisă: „Cine să aproximeze ce se întâm-

plă? Cel puţin romanul românesc în sec XX a 

existat.”

Ceea ce va ilustra Aureliu Goci prin analizele și 

privirile de sinteză ale masivei sale lucrări Romane și 

romancieri în secolul XX, documentată și plină de 

substanţă, dar beneficiind și de o privire „din interi-

orul” laboratorului de creaţie.

Amplele analize și sinteze ale lui Aureliu Goci – 

dedicate poeziei și, respectiv, romanului din sec XX 

– confirmă o vocaţie de cronicar și un perseverent 

crez în domeniu, dedicate valorilor autentice ale lite-

raturii noastre, efortului de structurare integrală și 

definire axiologică a unei materii prodigioase și efer-

vescente, exprimând o epocă densă, o spiritualitate în 

definire și o năzuinţă istorică a culturii române.

Cezar BRAIA-BARASCHI
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Eucharistii-le (Ed. Măiastra, 2008) dlui 
Dumitru Dănău sunt, conform precizării auto-
rului, „fiinţări în orizontul misterului numit 
Viaţă”. Pre-cizarea aceasta ne trimite cu gândul 
la poeticitatea filo-sofiei blagiene, mai ales că 
poetul se manifestă când grav, când ludic-jubila-
tor, când dezlănţuit emoţional, trăind „starea de 
graţie” la modul interogativ-exclamativ, adică lu-
cid și în deplină cunoștinţă de cauză. Fără a fi 
mistic, spiritul se mărturisește oarecum gnostic, 
configurându-și ideaţiile în „mici divinaţii” exul-
tând în faţa divinului din natură și om.

Aceste rugăciuni, cântece de slavă și de popas 
mărturisitor exprimă o stare specială a harului 
ce locuiește fiinţa într-un preaplin de suflet și 
gând. Din figuraţia stilistică a acestei poezii exor-
cizate de „daimonul” lăuntric al pacificării filo-
calice nu lipsește, desigur, metafora în accepţiu-
nea acută de metanoică fervoare. Aceste reflecţii 
sunt clipe de graţie și străfulgerări ideatice, stâr-

LIRISM METANOIC
nite de gândul împărtășirii miracolului existenţial, 
configurând un „demers euharistic” ce pune în-
treaga ideatică lirică în perspectiva unei transcen-
denţe exersate, unui excelsior multdorit, 
râvnit…

„Dumnezeu este:/ clipă, veșnicie / nedetermina-
re, atom”, scrie poetul, iar „nemărginirea este în / 
mine / pentru că sunt / Ne-mine, / adică, / OM…” 
O dogmatică a stării eucharistice evocă devenirea 
ideii de mântuire și transcendenţă, pe mai vechea 
direcţie a zalmoxianismului îmbrăcând haină 
creștină, fără proceduri de martiraj, ci doar pe 
latura afinităţilor elective: „DA, / Îi vedeam: pe 
Zamolxe, / pe Deceneu, / pe Iisus…/(…)/ viziuni-
mister, / scrise cu Duh / și cu Lumină vie / din 
Cer…” (Mă Iisusem).

Acest lirism de idei dă ocol marilor concepte 
onto-gnoseologice, fără a rămâne în fade uscă-
ciuni conceptuale, de vreme ce poetul îi prezervă 
atâta „carnalitate”: „am văzut nevăzutul, / ascun-
zându-mă de întrebări, / chiar dacă, în răstimpuri, 
/ simţite fluide îmi îmbrăcau fiinţarea / în mis-
ter…” (Ascuns după întrebări). 

Dumitru Dănău meditează, la fel de grav, pe 
marginea poeziei, dacă poate fi „zicere”, „pre-zi-
cere” sau „contrazicere”, stăruind într-o convinge-
re lăuntrică a absolvirii prin rugă, iubire curată, 
miluire… Rostirea sinelui în căutarea Luminii 
este posibilă doar prin Cuvânt, „precum apele / 
după o ploaie fecundă, / transgresând efemerul…” 
(Transgresând efemerul). 

Ceea ce se impune de la bun început în aceste 
poezii de rarefiată efervescenţă este efortul de 
sublimare, de radiografiere a lumii și existenţei, 
nevoia de certitudine prin găsirea cuvântului po-
trivit în exprimarea ideii atotdominatoare. E un 
efort care irupe cu o forţă ritmică și lexematică 
aparte, căutând a se fixa pe esenţe în netrucate 
jubilaţii harice… Se fac simţite, de asemenea, în-

semnele locului, incompatibilul topos al Jaleșului 
străbun, dar și universalul Brâncuși, a cărui lume 
este surprinsă astfel într-o cursivitate colofonică 
demnă de reţinut: „Ia-o / așa cum este: / Simplă,/ 
Arhetipală,/ Absolută - / O lume de forme,/ De 
taine, / De lumini / Așa cum este / Timpul / (Din 
piatră, din miez, din esenţe, din noi…)// Și cerul 
este, / Într-un fel, / O lume de pietre / În care 
Timpul, / Bijutier febril, / A montat jucându-se / 
Topaze, / Safire, / Argint și / Aur, / Toate numite, 
banal, / STELE: / Forme vii arzând / În nepătrunsa 
masă a / Infinitului…/ De aceea zic: / Ia-o / Așa 
cum este: / Simplă, / Arhetipală, / Absolută (…) / 
Ia-o / Așa cum a fost / Închipuită, / Cioplită, / 
Șlefuită / De Creatorul ei / Până la forma pură / 
Numită, pur și simplu - / LUMINĂ!” (Lumea lui 
Brâncuși).

Sprintene și dense, scânteietoare și energizante, 
aceste poeme „pluvioharice” exprimă o stare de 
spirit cutreierată de marile interogaţii ale existen-
ţialităţii mundane, ca și de nevoia imperioasă de 
transcendere, de idealitate, de mântuire, în muzi-
calizări și decantări metanoice.

Dan Radu ABRUDAN

Iubirea - 
ofrandă de smirnă, 
petale de crin ! 
            * 
Oasele mele - 
îmbălsămate, 
în lacrimi târzii de ceară ! 
            * 
Lut va fi trupul meu - 
cel zămislit 
din îndurare ! 
            * 
Tăcerea e lacrimă - 
în hăul gândurilor, 
pierdută pribegesc ! 
            * 
Viaţa sămânţă - 
și lacrimă 
evaporată din Tine ! 
            * 
Pământ roditor fi-voi - 
întru desnădejde 
și bucurie ! 

            * 
Reînnoiască-se credinţa - 
Ca apa cea Vie, 
În suflete cernite ! 
            * 
Lespezită iubirea - 
mă cheamă, mă leagă, 
ca o taină a cuvântului izbăvitor ! 
            * 
Dulce poruncă - 
Iubirea, 
ca roua crinilor ! 
            * 
Drumeţ osândit - 
din Valea Plângerii, 
în Împărăţia Ta ! 
            * 
Atâta timp căt șarpele veghează - 
vor rodi mereu 
grădinile Tale ! 
            * 
Suflet osândit - 
pe calea mântuirii 
imploră răbdare până-n sfărșit ! 
            * 
Lumină Lină - 
candelă, 
tânguiri de seară ! 
            * 
Pe cărările Tale - 
Adevăr, Iubire, 
crini înmiresmaţi ! 
            * 

Roua și nectarul să le culeg - 
nu moartea, 
ci îndreptarea păcătosului doresc ! 
            * 
La Ghetsimani am șezut și-am plans - 
greu e muntele Tău... 
ia-mă de mână ! 
            * 
M-ai adus în lumină - 
văd cerul Tău, 
mi-e teamă să Te privesc ! 
            * 
Te caut, Te ascunzi de mine - 
umbra Ta uriașă 
uneori mă-nspăimântă ! 
            * 
Mă sfinţesc cu trupul și sângele Tău - 
ţărână și lacrimă sunt, 
iartă-mă ! 
            * 
Spre osândă dau sufletul meu - 
spală Tu 
necredinţa mea ! 
            * 
Ca păsările cerului - 
cu firimiturile iubirii Tale 
m-aș sătura ! 
            * 
Duhul meu - 
spre îndreptare, 
în mana Ta, Mântuitorule ! 

            * 
În azur mă îmbrac - 
Lepăd tina păcatului, 
Mă pregătesc de Rug ! 
            * 
Mă răstignesc în fiecare zi - 
Urmele ghimpilor le bandajez cu crini, 
Rana din coastă o sărut ! 
 
*
  Cu lacrimi de mărgăritar - 
spăl sufletul 
să înflorească ! 
            * 
Păcatul se tânguie pe fruntea mea - 
mă îmbrac în Christos 
să-l răscumpăr ! 
            * 
Duhuri necurate - 
alungate 
de crucea răstignirii Tale ! 
            * 
Pe cărările Tale - 
drumeţ ostenit, 
nu avea cine să mă cunoască ! 
            * 
Spinii de pe fruntea Ta - 
i-am sădit în inimă... 
după un timp au înflorit ! 
            * 
Pomenește-mă în Împărăţia Ta - 
ofrandă osândirii, 
aduc Iubirea. 
             

 Zoia Elena DEJU

La Ghetsimani
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Autor de beletristică în re-
gimul unor autentice decan-
tări lirice și prozastice, Grigore 
Smeu este, înainte de toate, un 
critic de artă și estetician de 
larg orizont ideatic.

Aplecându-se cu o meticu-
lozitate analitică demnă de 
reţinut asupra unor „repere” și 
„sensuri” ale esteticii româ-
nești, cercetătorul a îmbogăţit 
bibliografia de referinţă a do-
meniului cu lucrări în care 
fervoarea ideilor se conjugă cu 
un anumit mod particular de 
a discerne și interpreta, tot-

deauna plin de substanţă și cursiv, ușor de urmărit fie 
și în contextul mai larg al interdependenţelor cu miș-
carea de idei a Europei moderne și contemporane: 
Sensuri ale frumosului în estetica românească (1969), 
Repere estetice în satul românesc (1973), Relaţia social-
autonom în artă (1976), Introducere în estetica artei de 
amatori (1980), Sensibilitatea estetică românească 
(1983), Esteticul cotidian în lumea de azi (1972).

Unele din lucrările sale privesc aspecte ale esteticii 
literare, îmbinând elemente de istorie și teorie literară 
cu judecăţi de valoare și observaţii sociologice și de 
filosofia artei: Previzibil și imprevizibil în epică (1972), 
Interdependenţa valorilor în literatură (1987), Marin 
Preda, o filozofie a naturii (1994), Libertatea artistului 
în literatura română (2005)…

După cum ușor se poate vedea (autorul având la 
activ și câteva romane, ba chiar volume de versuri), 
literatura constituie domeniul de bază al acestor lu-
crări, numeroase fiind referinţele la autori și opere, la 
contextul socio-cultural al receptării valorilor, de la 
epocile mai vechi ale literaturii noastre la exagerările 
ideologice ale epocii dogmatice, când un G. Călinescu, 
bunăoară, perora cu o incriminantă obtuzitate ideo-
logică, sub cupola Academiei Române, că „Brâncuși 
nu poate fi considerat un creator în sculptură, fiindcă 
nu se exprimă prin mijloacele esenţiale și caracteris-
tice acestei arte…” (stenograma ședinţei din 7 martie 
1951).

„Mă consider până astăzi, la bătrâneţe, un «micro-
bist» al cercetării știinţifice în domeniul esteticii”, scrie 
Grigore Smeu în „Prefaţa” la Istoria esteticii românești, 
I (Editura Academiei Române, București, 2008). Într-
adevăr, vreme de 45 de ani, autorul a fost, fără între-
rupere, cercetător știinţific la Institutul de Filozofie al 
Academiei Române, „meseria de cercetător” fiind în 
România de totdeauna „o cenușăreasă”, având în ve-
dere „adevărurile acute, dureroase și alarmante, prea 
îndelung ignorate”… Așa se face că, până azi, o istorie 
a esteticii românești lipsea din cultura noastră. În ciu-
da unui proiect eșuat din anii ‘80 care angajase câţiva 
cercetători (Ion Pascadi, Dumitru Matei, Ion Ianoși, 
Gh. Stroia, Cezar Radu, Vasile Morar), Grigore Smeu 
își propune să scrie Istoria esteticii românești, nu îna-
inte de a constata că o asemenea întreprindere este 
„legitimă”, având în vedere coordonatele generale ale 
esteticii românești (pătrunderea acestor idei în cultura 
română, apariţia anumitor structuri a ideilor estetice 
la Titu Maiorescu, Constantin Leonardescu, Mihail 
Dragomirescu, Eugen Lovinescu, G. Călinescu, Liviu 
Rusu – „cu prioritate pe fiinţa literaturii” - , Dimitrie 
Cuclin (cu privire la specificitatea muzicii) și Ștefan 
M. Neniţescu (în domeniul artelor plastice).

Apărută mai întâi într-o strânsă asociaţie cu critica 
literară și culturală, estetica românească se va desface 
mai apoi de aceste „legături” odată cu definirea obiec-
tului de studiu și a metodologiei. Această „emancipa-
re” a esteticii românești a dus la coagularea unei dis-
cipline independente, având ca obiect de studiu 
problema sensibilităţii artistice și a frumosului în toate 
artele. În acest fel s-au creat acele „paradigme origi-
nare ale creativităţii”, teoretizările esteticii din sec. al 
XX-lea punând un accent deosebit pe acele „perspec-
tive ale pluralizării”. În acest sens, odată cu definirea 
domeniului și metodologiei, problematica esteticii se 
complică, de aceea o istorie a esteticii, la noi, este o 
„dimensiune ideatică și complicată, care are, desigur, 
axul ei specific, însă bogat în nuanţe, în reverberări 
caleidoscopice.”

Grigore SMEU:

Istoria esteticii românești, I
Cu atât mai dificilă devine chestiunea azi, în con-

textul reevaluărilor conceptului de naţional, faţă de 
fenomenul galopantei globalizări.

Întemeiată ca disciplină teoretică de sine stătătoare 
pe la jumătatea sec al XVIII-lea, estetica a prilejuit o 
îndelungată dezbatere de idei pe plan european.

Reevaluarea „esteticii” în cadrul Evului Mediu eu-
ropean a presupus incursiuni în gândirea și arta anti-
că, estetica îmbogăţindu-se acum cu spiritualitatea 
teologiei creștine (de ex: Toma D’Aquino – Summa 

Theologica). În cadrele culturii române, primele ele-
mente de estetică pot fi identificate la cărturarii din 
sec. XVII-XVIII, de al căror „umanism” s-a făcut prea 
mult caz, de vreme ce precumpănitoare este „atmo-
sfera religioasă asupra proiecţiilor lumești și indivi-
dualizante” (Partea a II-a, pp. 53-84). Educaţi în șco-
lile de cultură latină din Polonia și neputând lua 
contact direct cu adevăratul umanism, cronicarii noș-
tri Grigore Ureche și Miron Costin sunt mai mult 
legaţi de spiritul teologic al vremii, acţionând în spi-
ritul ortodoxismului naţional: „Prea legaţi de ortodo-
xismul etic și politic al timpului, spre a accepta noţi-
unea integrală a umanismului” (Pompiliu 
Constantinescu), acești cărturari nu au putut rămâne, 
desigur, în afara mișcării de idei a epocii, a unui uma-
nism colorat de viziune teologică. Grigore Smeu iden-
tifică, astfel, „unele elemente de estetică” în operele 
cărturarilor români din perioada evului mediu: 
Dosoftei, Miron Costin, Antim Ivireanu, Constantin 
Cantacuzino, Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, 
ultimului dedicându-i-se un capitol aparte. De ce nu 
ar intra în atenţia cercetătorului și Ion Neculce, care, 
deși nu a studiat în colegiile umaniste din Polonia, are 
totuși, în cronica sa, elemente ce ar îndreptăţi o ase-
menea atenţie, fiind, cum se știe, cel mai talentat po-
vestitor dintre marii cronicari moldoveni! Nu e vorba, 
desigur, de „caracterul elaborat al meditaţiei estetice”, 
ca în filosofia lui D. Cantemir, dar eposul din „O samă 
de cuvinte” l-ar recomanda unei estetici de pionierat 
a epicului în literatura noastră veche…

Problematica unor trăsături comune clasicismului 
și iluminismului este dezbătută în Partea a III-a, de-
dicată în principal iluminismului și preromantismului 
românesc, când opiniile despre ipostazele artei și vir-
tuţile ei specifice proliferează. Coexistenţa clasicismu-
lui, iluminismului și preromantismului/romantismului 
oferă culturii noastre o „triplă relaţie dinamică”. 
Născută în plin secol al luminilor, Aesthetica lui 
Alexander Gottlieb Baumgarten (I, 1750, II 1758) avea 
să facă o îndelungată și spectaculoasă carieră teoreti-
că, ajustată de teza diferenţierii artelor în funcţie de 
specificul lor (demonstrată de Lessing, în Laocoon, 
1766). Ca antinomie a frumosului, urâtul se va impu-
ne și el drept concept estetic abia la mijlocul sec al 
XIX-lea, în plin romantism (RosenKranz, Estetica urâ-
tului, 1853). Este interesant de observat că termenii 
de estetică și estetic apar în cultura românească la trei 
sferturi de veac după ce Baumgarten a nominalizat 
estetica drept „știinţă” de sine stătătoare, adică în pri-

ma jumătate a sec al XIX-lea, când Ion Heliade 
Rădulescu iniţia proiectul Bibliotecii universale (între 
cei 180 de autori și opere figurând și șase cărţi de 
estetică).

Însă, observă Grigore Smeu, apariţia esteticii sis-
tematice în cultura românească nu este opera unui 
singur autor, ci un proces ideatic desfășurat în timp, 
înfiripat pe la începutul deceniului al patrulea al sec 
al XIX-lea și continuând în cea de-a doua jumătate, 
când devine o permanenţă culturală. Acum are loc 
ceea ce cercetătorul numește: conștientizarea și con-
stituirea esteticii ca disciplină sistematică specializată. 
Prin predarea unui curs de estetică de către Simion 
Bărnuţiu la Facultatea de Litere, Drept și Știinţă a 
Universităţii din Iași (1859-1863), apoi a altui curs 
elaborat de Titu Maiorescu, după 1864, urmat de alţi 
învăţaţi, se pun bazele unei discipline așa-zis „oficia-
lizate”. De la argumentul estetic la creaţia literară nu 
va mai fi de realizat decât un pas, pe care Maiorescu 
împreună cu întreaga sa școală critică, junimismul, îl 
face, într-un context cultural mai general, când se 
implantau bazele culturii și instituţiilor moderne. 
Criticismul junimist a jucat un rol important, descu-
rajând nonvalorile și afirmând primatul esteticului în 
realizarea operelor de artă. Trecând în revistă ideile 
esteticii maioresciene, Grigore Smeu subliniază exi-
genţele care au stat în faţa maiorescianismului, în pa-
ralel cu „concepţia estetică determinist-sociologică a 
lui Constantin Dobrogeanu-Gherea”. Ideile maiores-
ciene (dar și concepţia bărnuţiană ori „principiile de 
filosofia literaturii și artei” ale lui Constantin 
Leonardescu) au condus către un „început de autono-
mizare a esteticii”, ca obiect de sine stătător, acordând 
prioritate frumosului și sublimului, tragicului și co-
micului, apoi urâtului și derizoriului… În a doua ju-
mătate a sec al XIX-lea estetica românească a cunos-
cut și o experienţă pozitivist-scientizantă (Ion Pop 
Florantin), cu abundente formalizări de ordin mate-
matic! Iniţiativele de estetică sistematică se vor înmul-
ţi către sfârșitul sec al XIX-lea prin Ioan Slavici, Mihail 
Strajanu și Vasile D. Păun, colorându-se cu diferiţi 
factori (etic, teoretic, poetic, stilistic, sociologic etc.). 
Conturarea unui homo aestheticus (și a unei estetici 
a vieţii) începe să prindă viaţă în sec. al XX-lea, în 
eseistica umanismului modern, deși ea poate fi urmă-
rită și la unele mari personalităţi din secolul precedent 
(Al .  Odobescu,  Al .  Macedonski ,  Mihai 
Eminescu…).

Începutul secolului al XX-lea, marcat de anii răz-
boiului și criza ce a urmat, constituie o scădere a in-
teresului pentru estetică, totuși se menţine ideea spe-
cificităţilor artei și se impune, în detrimentul factorului 
estetic, reevaluarea teoretică a etnicului, prin progra-
me, reviste și autori. Sămănătorismul și poporanismul 
domină scena cultural-literară a epocii, în timp ce 
vocea pozitivismului estetic s-a anemiat, temperându-
se totodată și elanul din ultimele două decenii ale 
secolului trecut („cazul” criticii știinţifice a lui Mihail 
Dragomirescu stârnind zâmbete!).

Cu constatarea că la începutul secolului al XX-lea 
avem de a face, în cultura română, cu o „desconside-
rare a identităţii esteticului” - se încheie și acest prim 
volum din Istoria esteticii românești, de Grigore 
Smeu.

Dacă primul volum cuprinde materia câtorva se-
cole (XVII-XIX), adică de la cronicari până în primele 
două decenii ale sec al XX-lea, al doilea volum ar urma 
să cuprindă istoria esteticii românești din anii două-
zeci ai sec al XX-lea până astăzi…

Este, după cum se vede, un proiect vast și o lucrare 
temeinică, una de pionierat în cultura română, așadar 
prima istorie a esteticii românești, apărută sub egida 
Academiei Române.

Justificată atât prin propria-i materie de studiu, dar 
și prin viziunea structurantă propusă de Grigore 
Smeu, lucrarea beneficiază, punctual, de un amplu 
aparat critic, recomandându-se prin varietatea mate-
riei, prin fluenţa ideilor și observaţiilor (cele mai mul-
te aplicate pe fiinţa literaturii), printr-o documentare 
ce tinde a fi exhaustivă, printr-o relaţionare mai largă 
cu fenomenele culturale europene consumate de-a 
lungul veacurilor, fiind străbătută de un spirit critic 
echilibrat și imparţial, așa cum îi stă bine unei lucrări 
de formulă academică, menită a statua o evidenţă și 
a deschide noi orizonturi de cercetare în domeniu.

Zenovie CÂRLUGEA

(Editura Academiei Române, 2008)
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D e s p r e 
viaţa și opera lui 
Brâncuși - se știe 
astăzi - s-a scris 
enorm, pe mai 
toate meridianele. 
Sute de mii de pa-
gini, cuprinse, se 
pare, în vreo trei 
mii de tit luri. 
Geniile de talia lui 
C o n s t a n t i n 
Brâncuși devin, de 
la un moment dat 
înainte, chiar în 
timpul vieţii, dar 
mai cu seamă 
după ce au trecut 

în lumea celor drepţi, un gen aparte de „pradă” idea-
tică a cercetătorilor, eseiștilor, colecţionarilor, priete-
nilor artiști și neartiști, vecinilor și a altor categorii de 
comentatori și - vorba lui Slavici - de scrietori. Ca și 
cum geniile cu pricina nu și-ar mai aparţine lor înșiși 
în niciun fel, generând fără voie o imensă lume para-
doxală, neîndoielnic incitantă și generoasă, din per-
spectiva căreia strălucirea apropiatului se transformă, 
pe nesimţite, într-o depărtare asemănătoare zărilor 
anevoie de cuprins. Atare întindere generează și un 
risc, deloc de neglijat: instalarea treptată a unui „haos” 
- cum să zic ? - cu nimb, în jurul geniului cu pricina, 
tu, iubitor al creaţiei aceluia, gonind, învârtindu-te de 
colo, colo, niţel nedumerit că nu prea ști de unde să-l 
„apuci”. Se știe că Brâncuși a fost un ins rezervat - și 
câteodată reticent în chip tranșant, chiar nepoliticos 
- faţă de cei ce năvăleau să-l scormonească și să scrie 
despre el, spunându-le să-l lase în pace. E adevărat, în 
gestualitatea unor atari refuzuri se află pitită și oare-
care ipocrizie, ca în cochetarea frumoaselor care își 
astupă ochii, privind printre degete și zicând cu ar-
doare: „du-te-ncolo, vino-ncoace”. Nu s-a născut ge-
niu, care a aurit în vreun fel păcătoasa de lume, să nu 
se bucure și să nu dorească, mai pe faţă, mai în as-
cuns, să se vorbească și să se scrie despre el. Totuși, 
Brâncuși trebuie crezut de-adevăratelea în multe din-
tre rezervele pe care le-a avut faţă de cei ce-au inten-
ţionat să scrie despre el.

Șansa - dacă ea apare la un moment dat - de a 
pune, fie și parţial, ordine într-o întindere ideatic-
comentatoare, „dezordonată”, aparţine, desigur, unor 
cercetători intens specializaţi. În cazul vieţii și creaţiei 
lui Brâncuși, a ceea ce s-a consacrat sub denumirea de 
brâncușiologi, termen cam bolovănos, ce nu prea con-
cordă cu armonia perfectă, atingând absolutul, a su-
prafeţelor unora dintre creaţiile marelui sculptor. Dar 
în absenţa altui termen mai fericit, mai armonios, e 
bun și expresiv și acesta. Și din fericire, câţiva brân-
cușiologi profesioniști, serioși și riguroși - nu prea 
mulţi - au fost și încă sunt și în lumea largă și în patria 
mumă. Și care trebuie neapărat distinși de o puzderie 
de mărunţi „brâncușieni” - cum se cred aceștia - care 
aleargă și ei fuguţa pe lângă gard, scheunând încetișor, 
să intre înăuntru pe vreo hudiţă.

Dar, ce să-i faci ? Slăbiciunile omenești nu au limi-
tă, chiar și în ograda profesioniștilor de încredere. În 
cazul brîncușiologilor, tocmai pentru că ei sunt cei 
chemaţi să pună o anumită ordine ideatică în imensi-
tatea comentariilor, de toată mâna, cu privire la geniul 
sculpturii moderne, se fac, câteodată, simţite orgolii, 
chiar dacă nu sunt mărturisite tranșant: „eu am făcut 
asta pentru prima oară, cel mai complet, cel mai lim-
pede, eu sunt alfa și omega” ... Și eiusdem farinae ... 
Într-un cuvânt, de fapt în câteva, bătându-se respec-
tivul cu pumnul în piept: „bă, eu sunt cel mai tare din 
parcare”...

Cer iertare brâncușiologilor de meserie că parodiez 
niţel astfel de orgolii, dar nu mă aflu prea departe de 
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adevăr. Și este, cred, nevoie de stăpânire de sine a 
unui cercetător în domeniu și totodată de prudenţă 
pentru a nu cădea în păcatul zicalei cu „cel mai tare 
din parcare”. Și mi se pare că unul dintre brâncușio-
logii cei mai avizaţi și mai riguroși, care are și pru-
denţa și tăria să se ferească de orgolii declarative ale 
„întâietăţii” și ale tomurilor „complete”, este Ion 
Mocioi. Care în 2003 a publicat (Editura Spicon-
Drim Edit) două volume ce însumează 1022 pagini, 
sub titlurile: Brâncuși - Viaţa și  Brâncuși -  Opera.  
La  amploarea unui  astfel  de  demers  teoretico-
documentar al unui profesionist în domeniu, numai 
un ranchiunos, negru în cerul gurii, sau unul care, 
cine știe din ce motive, se face că nu vede, ar putea 
să ignore, ori să dea cu tifla unui impresionant tra-
valiu ideatic cum este cel întreprins de Ion Mocioi. 
Firește, este cu totul de înţeles că și cele două volume 
masive ale autorului la care ne referim au ambiţia să 
cuprindă cât mai mult, cât mai clar, cât mai ordonat 
și credibil, dacă se poate „totul”, din ceea ce a repre-
zentat viaţa și genialitatea creatoare a lui Brâncuși. 
Dar cu o experienţă de vreo patru decenii în ograda 
brâncușiologiei, înţelegând prea bine cum stau lu-
crurile într-un imens hăţiș de comentarii și exegeze 
în problemă, Ion Mocioi a avut înţelepciunea să nu 
se bată în gura mare cu pumnul în piept că el ar fi 
autorul care a dus lucrurile până la „capăt” și ar fi 
pus punctul pe „i”.

După trei ani de la apariţia monografiei în două 
volume - Viaţa și Opera lui Brâncuși - elaborată de 
Ion Mocioi, a apărut în 2006, la Editura Artemis, un 
nou și impresionant volum, de 623 pagini, intitulat 
Brâncuși. O biografie, al cărui autor este Alexandru 
Buican, necunoscut până la această lucrare în dome-
niul profesionalizat al brâncușiologiei. Spre a nu fi 
suspectat că introduc strâmbe în spiţele acestei noi 
evocări, cu caracter monografic, privind viaţa lui 
Brâncuși, precizez din capul locului că - fără a insista 
acum, analitic și în detaliu, asupra tuturor trăsături-
lor caracteristice ale biografiei brâncușiene, elaborată 
de Alexandru Buican - această lucrare constituie o 
izbândă în câteva direcţii: conţine un plus substanţial 
și expresiv de documente din străinătate, în raport 
cu lucrările altor exegeţi, despre viaţa și opera lui 
Brâncuși; consider, în ce mă privește, că argumentă-
rile și analizele întreprinse de Buican sunt mai puţin 
sentimentalizate, mai puţin patetice, mai detașate, 
oarecum, faţă de fiinţa și fiinţarea, cu toate ale lor, 
ale celui ce a fost și a rămas un artist genial. Și când 
este cazul - și este în unele privinţe - autorul la care 
ne referim acum, nu ezită să pună în relief unele 
goluri și unele slăbiciuni, ba, chiar să le ironizeze pe 
alocuri, ale marelui Constantin Brâncuși. Mie, unul, 

atare atitudine auctorială îmi inspiră o mai mare în-
credere, decât a altuia care stă necondiţionat în ge-
nunchi, ca într-o mistică rugăciune, în faţa unui ge-
niu, numai pentru că este geniu. Alexandru Buican 
este și un foarte talentat eseist și - de ce nu ? - scriitor. 
Făcând, astfel, ca textul său să se citească, dacă nu 
chiar cu sufletul la gură, cu autentică savoare.

Dar, din păcate, în raport cu ce pretinde că 
este, cartea lui Alexandru Buican nimerește alături de 
ţintă. În plus de asta și tot, din păcate, autorul - cu 
Editura Artemis, cu tot - renunţând la orice prudenţă 
și modestie, când este vorba de „cine-i cel mai tare 
din parcare”, își cam dau în petec. În ce sens ?

Opera cu pricina se intitulează - repetăm - 
Brâncuși. O biografie. Ei, bravos! - mi-am zis, cu sa-
tisfacţie. Autorul e modest și prudent. A precizat O, 
nu s-a repezit să strige în gura mare că abia lucrarea 
sa ia caimacul brâncușiologiei, tratând biografia lui 
Brâncuși până la capătul capătului. Ca deîndată re-
spectivul autor și editura în care publică să se dez-
mintă și să-mi detroneze admiraţia faţă de presupusa 
modestie și prudenţă. Căci coperta lucrării afișează o 
banderolă publicitară, roșie, roșie, pe care scrie cu 
litere de-o șchioapă: PRIMA BIOGRAFIE 
COMPLETĂ ... Eee, domnule! Pe care Buican să-l 
cred? Pe cel care, cu mânuţa domniei sale, a scris 
modest și prudent O biografie? Sau pe cel ce, laolaltă 
cu editura, dau în dârdora publicităţii - fir-ar ea să fie 
- și trec la atac: 
cea mai „com-
p l e t ă”  . . . 
„Prima-ntâi”... 
Într-un început 
de secol și de 
mileniu, când 
publicitatea se 
mănâncă pe 
pâine, mai ceva 
decât cu dul-
ceaţă de smeu-
ră, de diminea-
ţa până seara, 
s-ar  cuveni, 
probabil, să fim 
mai îngăduitori 
faţă de infinite 
trăsnăi ale publicităţii. În cazul cărţii la care ne refe-
rim, dacă infatuata pretenţie ar rămâne doar pe ban-
derola roșie, publicitară, am putea fi înţelegători. 
Treacă, meargă. Numai că, elaborând un Cuvânt îna-
inte, unde orice autor își definește, penetrant, crezul 
problemei de care se ocupă, Alexandru Buican schim-
bă macazul modestului și prudentului O și, ridicând 
tonul cu o octavă mai sus, trece ritos la convingerea 
celui „mai tare din parcarea” ... brâncușiologică. 
Pentru că zice domnia sa: „nu există încă o biografie 
a lui Brâncuși” (p. 8). Adică, până la cea elaborată de 
Alexandru Buican. Și revine încă mai decis pe coper-
tă-spate, ca în banderola publicitară: „În această pri-
mă BIOGRAFIE a sculptorului legendar 
CONSTANTIN BRÂNCUȘI”.

Cum nu există „încă” o biografie-Brâncuși? Atunci, 
masivul volum al lui Ion Mocioi, Brâncuși - Viaţa, 
însoţit de volumul, tot masiv, Brâncuși - Opera, dublă 
elaborare monografică, despre care Al. Buican nu po-
menește un cuvânt, prefăcându-se, totalmente neri-
guros, că nu există, ce este? Lucrare, publicată - repet 
- cu trei ani înaintea Biografiei ce pretinde că ar fi 
„prima”. E drept, Alexandru Buican face trimitere în 
Note la trei dintre cărţile lui Ion Mocioi, despre 
Brâncuși, elaborate de-a lungul anilor. Dar tocmai la 
aceea care are o tematică și o intenţie știinţifică, nu 
identică, dar similară cu a domniei sale, sintetizând 
și ordonând eforturile cercetărilor lui Ion Mocioi în 
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domeniul brâncușiologiei, întinse pe câteva decenii, 
nu face nici o trimitere, ignorând-o cu desăvârșire. 
Pentru că, cu pretenţia rigorii pe care ampla și neîn-
doielnic, frumoasa lucrare a lui Alexandru Buican o 
manifestă, dacă autorul ar fi pomenit, oricât de su-
mar, de existenţa monografiei lui Mocioi - fie și înju-
rând-o, dacă nu-i place, neam! - atunci ar fi fost ne-
voit să precizeze că Biografia cu pricina nu este tocmai 
„prima”. Și ar fi sporit cu certitudine încrederea citi-
torului în corectitudinea și rigoarea Biografiei. 
Probabil, Alexandru Buican ne va răspunde că dom-
nia sa face o distincţie netă între termenii Biografie și 
Viaţă. Și că, în consecinţă, elaborarea unei „biografii” 
nu are nici o obligaţie de a lua în calcul pomenirea 
„vieţii”. Atare distincţie categorică este, după opinia 
mea, aproape puerilă. Elaborarea oricărei „biografii” 
implică - cum să zic? - imanent raportarea la o anume 
„viaţă”. După cum raportarea la o anume „viaţă” im-
plică, tot imanent, o cercetare „biografică”. Și ambele 
se bazează pe o diversitate a documentelor. În fapt, 
autorul Biografiei lui Brâncuși uită frecvent în proce-
sul scrierii lucrării, distincţia tranșantă dintre cei doi 
termeni și invocă explicit viaţa lui Brâncuși pentru 
a-i elabora biografia.

Convingerea lui Alexandru Buican de a fi elaborat 
în O biografie, portretul interior al lui Brâncuși, spre 
deosebire de alte demersuri teoretice brâncușiologice, 
care ar fi rămas la stadiul unor creionări exterioare 
ale vieţii marelui sculptor, nu se realizează. Ba, aș zice 
că lucrurile i-au ieșit autorului pe dos decât crede 
domnia sa: adică, tot o biografie exterioară a elaborat, 
poate mai bogată, mai colorată, mai suculentă și mai 
cu talent scrisă, decât alte tentative brâncușiologice. 
Un portret cu adevărat interior al lui Brâncuși cred 
că poate fi conturat dintr-o altă perspectivă metodo-
logică: aceea a investigării hermeneutice, filosofico-
ideatice, pe verticală, operă cu operă, ciclu cu ciclu, a 
creaţiei brâncușiene, ceea ce unii cercetători reputaţi 
- și români și străini - au realizat deja măcar în 
parte.

Să ne întoarcem la monografia, în două volume, 
elaborată de Ion Mocioi în 2003, pentru că ei i-am 
consacrat cronica de faţă. Dar a fost necesar să ne 
referim, oricât de succint, și la ampla lucrare a lui 
Alexandru Buican, neplăcându-ne ieftinul truc al 
ignorării unor eforturi similare, numai pentru ca ci-
neva să se poată crede „cel mai tare din parcare”.

Volumul Brâncuși - Viaţa este o tentativă îndrăs-
neaţă, parţial originală, într-un anume sens docu-
mentar: Ion Mocioi evocă, analitic, viaţa artistului, 

din copilărie până la moarte, an cu an și nu doar pe 
perioade, nu doar pe cicluri temporale, cum s-a mai 
procedat și cum se procedează de obicei. Dacă cineva 
crede, eventual, că un astfel de efort ideatic atât de 
minuţios - cum să zic ? - pe „centimetru pătrat” de 
viaţă, ar fi o banalitate la-ndemâna oricui, să încerce, 
în vreo direcţie anume, cu puterile-i proprii. Pentru 
un demers analitic, pas cu pas, de genul celui între-
prins în volumul la care ne referim este nevoie de o 
experienţă exegetică îndelungată în domeniu și de 
un impresionant efort documentar, care nu este la-
ndemâna oricui. Valoarea unei lucrări de acest tip - 
oricât ar dori vreun spirit negru în cerul gurii să 
găsească autorului nod în papură - constă în multi-
plicarea posibilităţii de a înţelege viaţa unui geniu de 
talia lui Brâncuși din unghiuri foarte variate și uneori 
subiacente și complicate. Să sperăm că autorul volu-
mului la care ne referim acum nu este chiar atât de 
orgolios încât să-și închipuie că dacă a reușit să evo-
ce, an de an, viaţa lui Brâncuși, n-ar mai rămâne 
nimic de spus. Dar este, cred, îndreptăţit să spere că 
lucrarea sa a adus un spor substanţial al cunoașterii 
detaliate a drumului existenţial parcurs de un geniu 
al absoluturilor artei universale.

Poate că, pe alocuri, în Brâncuși - Viaţa, autorul 
devine niţel patetic, se lasă furat de unele accente ale 
sentimentalităţii omagiale. Dar - vorba ceea - tot răul 
spre bine. Fiindcă, pe nesimţite, parţiala tonalitate 
patetică a lucrării se metamorfozează într-o expresivă 

epicitate a scriiturii, care însoţește rigoarea 
documentară.

Cum era și firesc - spre a fi consecvent cu sine - 
Ion Mocioi reliefează viaţa lui Brâncuși, urmărind, 
tot an de an, creaţia artistică a acestuia. Către sfârși-
tul secolului al XIX-lea, Mihail Dragomirescu, ana-
lizând o serie de discuţii ce aveau loc în jurul lui 
Eminescu, atrăsese atenţia că în cazul unui creator 
din domeniul artei, trebuie făcută o distincţie între 
personalitatea omenească și personalitatea artistică. 
Ideea nu era întru totul nouă. Dar expresivitatea, 
claritatea și acuitatea cu care a formulat-o Mihail 
Dragomirescu, făcea distincţia în cauză deosebit de 
penetrantă și ea rămâne valabilă și astăzi. În cazul lui 
Brâncuși, personalitatea omenească nefiind la modul 
absolut identică cu personalitatea artistică, nesupra-
punându-se indistinct, cele două ipostaze sunt, to-
tuși, atât de strâns legate, întrepătrunse, influenţân-
du-se reciproc, încât reliefarea unei ipostaze nu e 
posibilă fără cealaltă. Tocmai o astfel de întrepătrun-
dere, de reciprocă influenţare în viaţa lui Brâncuși, 
reliefează volumul în discuţie, elaborat de Ion Mocioi. 
Astfel că Brâncuși - Viaţa se înfăţișează cititorului ca 
o carte ce urmărește în detaliu, semnificativ, capaci-
tatea de influenţare reciprocă a principalelor două 
nivele din existenţa sculptorului: a dinamicii, ritmu-

rilor și tonalităţii personalităţii omenești a lui Brâncuși 
în relaţiile intime, funcţionale, cu personalitatea ar-
tistică a acestui geniu.

În multele mii de pagini care s-au scris despre 
creatorul sculpturii moderne, în peste trei sferturi de 
veac, nimeni nu cred că mai poate pretinde a desco-
peri ipostaze revelatoare la modul absolut ale vieţii 
(biografiei) acestui instaurator de ideaţii necunoscute 
înaintea sa. Un instaurator și însingurat și comunica-
tiv, înţelept și capricios, senin și mânios, care se sus-
trage posibilităţii de a-l surprinde în canoane fixiste. 
Valoarea semnificativă a acestui volum, elaborat de 
Ion Mocioi, rezidă nu în descoperiri „trăznitoare”, 
nemaivăzute și nemaiauzite, ci - repetăm - în minu-
ţiozitatea unui ansamblu ordonator, pe baza unei am-
ple și riguroase documentări, a unei existenţe negă-
lăgioase, obsedată de creativitatea unui absolut 
spiritual. În același timp, se cuvine precizat că autorul 
lucrării în discuţie corectează, cu date concrete, unele 
legende cu privire la variate momente din viaţa lui 
Brâncuși, punctează unele amănunte, ce trebuie puse 
în relief, subliniază, documentar, lucruri mai puţin 
cunoscute, exprimă opinii proprii în chestiuni 
controversate.

Celălalt volum, Brâncuși - Opera, este astfel con-
ceput încât să constituie o urmare firească a primului, 
armonizându-se cu el, într-o monografiere unitară a 
unei spiritualităţi de excepţie. O întrebare ce nu poate 
fi neglijată: de ce mai era nevoie de un volum, de 
peste 500 de pagini, despre Operă, de vreme ce în 
primul volum, cel despre Viaţă, accentele predomi-
nante tot pe operă au fost puse? Răspunsul necesar 
nu este dificil de formulat: dacă în volumul Viaţa, 
creaţia brâncușiană a fost abordată - să spunem - pe 
orizontală, în curgerea temporalităţii existenţiale, în 
cel de al doilea volum, Opera, creaţia a fost pusă în 
relief, bob cu bob, întruchipare cu întruchipare, pe 
verticală. Adică, adâncindu-se, spre interior, ideaţiile 
operelor, ale fiecărui ciclu și ale fiecărei opere în par-
te. Și în acest al doilea volum, autorul analizează mai 
în detaliu travaliul artistic brâncușian, cu variantele, 
meandrele, meditaţiile, izbânzile și îndoielile lui.

Este de remarcat faptul că Ion Mocioi pune în re-
lief universalitatea artei lui Brâncuși, nu prin tonali-
tăţi declarative - mai toată lumea știe astăzi că 
Brâncuși este un creator de talie universală - ci, con-
stant, la obiect, prin concretizări expresive, cu multi-
ple trimiteri analitice la operele ca atare.

Deosebit de valoros, ca instrument de informare, 
este, cred, Catalogul operelor lut Brâncuși. Ion Mocioi 
indică - tot pe ani - 565 de sculpturi, plus 264 de 
desene. Lăsăm brâncușiologilor de profesie ardoarea 
„gâlcevei” de a constata sau nu rigoarea și exactitatea 
acestui catalog. Dar în niciun caz - cu oricâte even-
tuale obiecţii - efortul impresionant de a elabora un 
asemenea catalog, ca instrument semnificativ de cu-
noaștere a unei creaţii geniale, nu poate fi neglijat.

Grigore SMEU
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Recent, într-o lucrare semnată de brâncuşiologul 

Ion Pogorilovschi (Polemice, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 

2006) este reluată o mai veche dispută pe tema 

Coloanei ca posibilitate de realizare artistică, înaltă de 

60 de metri. Artistul ar fi avut în minte această posibilă 

realizare, dar realitatea de la faţa locului, îndeosebi 

posibilităţile tehnice de realizare, nu au fost pe măsura 

„visului de perfecţiune” nutrit de artist. (Să menţionăm 

că, în corespondenţa din anii 1955-56, cu Barnet 

Hodes din Chicago, artistul ar fi dorit să ridice, după 

cum precizează în scrisoarea din 26 iunie 1956, o 

Coloană înaltă „de 300 pieds” şi „en acier inoxyda-

ble”, ba chiar una de 400 de metri din acelaşi material: 

„Si cela peut être fait en acier inoxydable POLI, ce 
sera une des merveilles du monde.” (scrisoarea din 5 

decembrie 1956, cf. Friedrich Teja Bach, Constantin 
Brancusi. Metamorphosen plastischer Form, 1987,  

Partea a patra, set de scrisori reprodus la pag. 243-

248). Desigur, şi aceasta  - ca şi Pasărea în spaţiu, ce 

urma a fi realizată din bronz în gradina vilei lui Charles 

de Noilles din Hyères, prin 1927, înaltă de 3,50 m şi 

în jur de 250 kg, va rămâne unul din proiectele irea-

lizabile ale lui Brâncuşi.

Dar să revenim la proiectul aşa-zis iniţial de la 

Tg.-Jiu.

În secţiunea intitulată Ion Pogorilovschi versus 
Ştefan Georgescu-Gorjan, Ion Pogorilovschi repro-

duce textul „Despre ansamblul de la Târgu-Jiu: trei-
zeci «clepsidre suprapuse» (publicat în „Studii şi cer-
cetări de istoria artei”, seria „Arta plastică”, Tom 19, 

nr. 1, 1972), în care susţinuse că intenţia sculptorului 

fusese aceea de a ridica la Târgu-Jiu o coloană cu 

treizeci de romboedri (1/2 + 29 + ½), conform foto-

grafiei publicate în ziarul local „Gorjanul”, la vremea 

inaugurării (An XV, nr. 33-34, 8-15 septembrie 1938, 

p. 3). 

Fotografia-machetă cu care Brâncuşi s-ar fi pre-

zentat, la Poiana, în faţa Ligii femeilor gorjene (pre-

şedintă: Arethia Tătărescu - comanditarul monumen-

tului), ar fi fost executată la Paris, „în propriul atelier 

fotografic”, printr-un trucaj: triplarea, prin suprapune-

re, a Coloanei de lemn de plop de la Voulangis, com-

pusă din 1/2 + 9 + ½ romboedri (ridicată în 1920, în 

grădina lui E. Steichen, unde Brâncuşi mai montase şi 

o Măiastră în vârf de stâlp).

Utilizând „în moduri diferite patru fotografii de 

acelaşi tip ale Coloanei” (I.P.), Brâncuşi ar fi dorit să 

ridice la Târgu-Jiu „o coloană de două ori mai înaltă 

decât cea pe care a ridicat-o”, după mărturia târzie a 

lui V. G. Paleolog (Tinereţea lui Brâncuşi, Ed. 

Tineretului, Buc. 1967. Din convorbirea purtată în 

toamna anului 1938, cu Brâncuşi, acasă la el, la 

Corlate-Dolj, aflăm despre regretul manifestat de artist 

privind „reducerea înălţimii Coloanei la jumătate”. 

V.G.Paleolog reproduce colajul realizat de artist în 

1935 şi prezentat membrelor Ligii Femeilor Române 

din Gorj, la conacul de la Poiana, în prezenţa Arethiei 

Tătărescu, comanditara monumentului. Coloana „tre-

buia să se înalţe la vreo 60 de metri de la pământ, 

pentru a face faţă munţilor, însă constructorii şi turnă-

torii de la Uzinele din Petroşani s-ar fi văzut excedaţi 

de un asemenea proiect monumental, reducându-i 

drasdic înălţimea la doar 30 de metri. De asemenea, 

ideea „piaţetei neisprăvite” în jurul Coloanei (cu 24 

scaune clepsidrice şi 365 de plopi sădiţi circular, ge-

nerând „tânguirile lui Brâncuşi, aproape suspine…”). 

În legătură cu toate aceste „viziuni” atribuite lui 

Brâncuşi – detaliate inginereşte de acelaşi Tretie 

Paleolog în câteva schiţe de reconstituire a „piaţetei-

gnomon” şi „Templului iubirii” - ne păstrăm rezerva!). 

Teza aceasta „a rezervei tehnice culese din manualele 

inginereşti germane”, conform căreia „sculptorul tre-

buia să accepte reducerea înălţimii Coloanei” de la 60 

de metri la jumătate – va fi împărtăşită, apoi, şi de alţi 

brâncuşiologi, între care Ion Pogorilovschi a rămas 

consecvent până azi…

COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT – UN PROIECT IREALIZABIL?
Acest „vis de perfecţiune brâncuşian limpede 

determinat” ar fi fost „cenzurat”, din raţiuni privind 

rezistenţa materialelor, de inginerul Ştefan Georgescu-

Gorjan: „Coloana pare că s-a înfăptuit aşa cum s-a 

înfăptuit printr-o puternică cenzurare a intenţiilor ar-

tistului din considerente inginereşti şi – probabil – 

financiare.” Ideea aceasta este desigur mai veche şi 

ea poate fi întâlnită în lucrarea Comentarea 

Capodoperei – Ansamblul sculptural brâncuşian de la 

Târgu-Jiu, Junimea, 1976, p. 259:

„se vede, inginerul lipsit de experienţă şi suficient 

curaj, a influenţat avântatele planuri brâncuşiene. 

După cum vom dovedi, sculptorul venise la Tg.-Jiu 

cu gând să facă o Coloană de două ori mai înaltă decât 

cea efectiv realizată ulterior. Consultat în chestiunea 

rezistenţei materialelor, Ştefan Georgescu-Gorjan pare 

să fi recomandat artistului, ca rezonabilă tehniceşte, 

o înălţime mult diminuată. Aşa se face că Brâncuşi se 

apucă la începutul lui august să caute silkueta ideală 

a «stâlpului său ţărănesc» pentru o înălţime de 30 de 

metri”.

Crezând că „se dă un credit poate prea mare re-

flecţiilor realizatorului ei tehnic, inginerul Georgescu-

Gorjan”, în complectarea directă cu macheta „Coloana 

pare că s-a înfăptuit aşa cum s-a înfăptuit printr-o 

puternică cenzurare a intenţiilor artistului din consi-

derente inginereşti şi – probabil – financiare. Coloana 

ideală visată de sculptor întru cinstirea eroilor de pe 

Jiu trebuia (după - cum vom vedea – relevă macheta) 

să fie mult mai înaltă şi mult mai zveltă.” (Id., p. 

70).

Într-o replică, blindată de calcule matematice, 

Stefan Geogescu-Gorjan va afirma că „este ridicat la 

rangul de machetă un colaj fotografic fantezist, despre 

care se presupune că ar fi fost făcut de însuşi sculp-

torul. Chiar şi în această ultimă ipoteză, trucajul tot 

trucaj rămâne, iar nu machetă.” („O Coloană de 60 
metri la Târgu-Jiu?”, în „Ramuri”, nr. 3/1977). 

Gorjan neagă categoric că Brâncuşi ar fi nutrit 

vreodată un asemenea „vis de perfecţiune”, concluzi-

onând, pe baza unor calcule inginereşti la obiect, că 

„un asemenea proiect ar fi fost o imposibilitate tehni-
că”. Considerând aceasta drept „o teorie fundamental 

greşită din toate punctele de vedere”, Ştefan 

Georgescu-Gorjan reface, la data replicii (1977-78), 

datele privind rezistenţa materialelor (folosite în ridi-

carea Coloanei în 1937), împreună cu specialişti de 

marcă, înlăturând astfel acuza ce plana asupra lui de 

„pseudotehnicitate” şi „lipsă de experienţă şi suficient 

curaj”.

Pentru verificarea „în amănunt” a situaţiei ivite, 

noi înşine am avut curiozitatea să deschidem colecţia 

ziarului „Gorjanul” din septembrie-octombrie 1938. 
În numărul din 8-15 septembrie 1938 (p. 3) este pu-
blicată pe trei pătrimi din marginea paginii „Columna 
Recunoştinţii din Tg.-Jiu, opera marelui sculptor gor-
jan Brâncuşi”. Alături este publicată şi fotografia 
„Portalul Eroilor din Târgu-Jiu”, iar deasupra celor 
două fotografii comunicatul Serbări amânate, din par-
tea Ligii Femeilor din Gorj: „Solemnităţile care ur-
mau să aibă loc la Tg.-Jiu în zilele de 18 septembrie 
a.c., se amână pentru 14 Octombrie, de oarece data 
anunţată coincide cu serbările dela Mărăşeşti”. În 
continuare – nota redacţiei: „Din parte-ne, socotim 
că ziua de 14 Octombrie este şi mai indicată pentru 
solemnităţile de la Târgu-Jiu, întrucât în acea zi se 
va împlini 22 de ani de la memorabilele lupte dela 
Jiu, care au însemnat prima pagină glorioasă a oşti-
rilor noastre, în 1916. Şi în această zi trebuie să ia 
parte vie, la festivităţi, toată suflarea gorjenească, 
dându-se zilei cinstirea pe care o merită. GRJ.”

Ştim, apoi, dintr-un nou comunicat, că nici la 14 

octombrie nu a avut loc festivitatea inaugurării an-

samblului, care se va produce, fără anunţ în presă, la 

27 octombrie 1938.

În privinţa Coloanei-colaj (nu avem certitudinea 

că aceasta a fost executata, la Paris,  de însuşi 

Brâncuşi! Cu toată aplecarea ludică a artistului pentru 

ceea ce Fr. Teja Bach numeşte arta combinatorie…), 

publicată de ziarul local, am avansa şi o altă ipoteză, 

neîntâlnită nici la Ion Pogorilovschi, nici la Ştefan 

Georgescu-Gorjan: 

Oare fotografia-colaj nu a fost executată în tipo-

grafia ziarului, după imaginea Coloanei de la 

Voulangis din 1920 (fotografie cu care Brâncuşi ar fi 

venit la Tg.-Jiu şi pe care Jean Bărbulescu, directorul 

publicaţiei, ar fi avut-o la dispoziţie), din necesităţi 
de paginaţie estetică – pentru a o întinde pe trei pă-

trimi din pagină, dând astfel atenţia cuvenită eveni-

mentului inaugural? În acest fel, Jean Bărbulescu ar 

fi sugerat lucrătorilor tipografi să mai mărească foto-

grafia Coloanei, pe aproape toată marginea 

paginii…

Normal ar fi fost ca „Gorjanul” să fi reprodus fo-

tografia reală a Coloanei din Dealul cu fân, implantată 

acolo de mai bine de un an, fiind gata la 7 noiembrie 

1937, dar ar fi preferat fotografia-trucaj făcută de 

Brâncuşi la Paris, fiindu-i „la îndemână”. Singura fo-

tografie publicată de la festivitatea inaugurării ansam-

blului, pe o vreme ploioasă, este cea de la Poarta 
sărutului – scenă de masă (foarte aproape se afla şi 

redacţia ziarului)…

„Ca păstrătoare a arhivei tatălui meu”, Sorana 

Georgescu-Gorjan şi-a permis să îndrepte lucrurile şi 

să pună în adevărata lumină raporturile inginerului 

Gorjan cu Brâncuşi, contribuţia efectivă a acestuia la 

realizarea execuţiei tehnice a Coloanei, ba mai mult, 

interesul constant manifestat de Gorjan, care a parti-

cipat în două rânduri (1965-66 şi 1975/76) la opera-

ţiunea de remetalizare a acesteia, considerată drept 

„opera capitală” a sculptorului, recomandând nede-

montarea ci păstrarea intactă a acesteia, cu minime şi 

periodice operaţiuni de întreţinere.

Acest om „cu un caracter integru şi cu un adorabil 
spirit ştiinţific”, ba chiar cu o minte „limpede precum 
cristalul”, – cum îl caracterizează Sidney Geist pe 

Gorjan într-o scrisoare din 1 februarie 1989 către 

Sorana Georgescu-Gorjan1, a publicat o interesantă 

suită de materiale, mai toate referitoare la istoria 

Coloanei infinite, în diferite periodice, de la Revue 
roumaine d’histoire de l’art (The Genesis of the 
Column without End, 1964), la Viaţa Românească, 
România literară, Ramuri, Contemporanul, Fotografia, 
Arta, susţinând totodată comunicări, conferinţe, inter-

viuri... Din toate acestea rezultă rigoare şi exactitate 

informaţională, dar şi o etică a spiritului ştiinţific ce 

l-a călăuzit în viaţă pe Ştefan Georgescu-Gorjan.

Calcule exacte privind posibilităţile de realizare a 

Coloanei existente şi a altora posibile (inclusiv cea de 

400 de m solicitată de americani!), date privind con-

structorii şi execuţia ca atare, filmul montării, „struc-

tura modulară” a monumentelor de la Târgu-Jiu, cro-

nologia şi denumirile acestora, operaţiunile de 

întreţinere şi multe altele se pot citi în cartea „Am 
lucrat cu Brâncuşi”, care rămâne atât o mărturisire de 

credinţă cât şi un jurnal „de operaţii”, fără de care nu 

putem înţelege exact monumentul de consacrare apo-

geică a artistului din 1937/1938 şi însemnătatea aces-

tuia pentru cultura română şi arta universală.

Concluzia care se impune îi determină pe cerce-

tători să identifice unde se găseşte fotografia-colaj, 

când a fost ea realizată şi dacă Brâncuşi a venit cu 
aceasta în ţară la întâlnirea de la Poiana cu membrele 

din comitetul de conducere al Ligii Femeilor Române 

din Gorj.

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

Comunicare susţinută în cadrul Simpozionului ”Constantin 
Brâncuşi” - 27 octombrie 2008, Tg-Jiu

1 Ștefan Georgescu-Gorjan, Am lucrat cu Brâncuși, ediţie postu-

mă îngrijită de Sorana Georgescu-Gorjan, cu ilustraţii, 

Universalia, București, 2004, pp. 535, 545.

Controverse
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Terra Ignota
Hălăduiesc prin necunoscute locuri,

Întâlnesc dureros pietre de poticnire.

Caut inspirat în sine-mi piatra filosofală

Și sunt fluid de atâta aleasă iubire...

Unde speranţa, gândul și dorul mă poartă,

Nimeni altul nu poate ajunge, pedestru și teafăr.

Tăcerea începe chiar din a clopotului toartă,

La fel și îngerii, roind lumina de luceafăr.

Este la mine în fiinţă, nu numai vis și afânare,

Ori freamăt, ori disperată zbatere divină;

Nicicând n-am fost mai aproape ca acum de 

Eonul suprem: înrourat de lumină și sphota,

Sunt pulsarul neliniștit din Terra Ignota.

Deschideri

Chiar în centrul ei subtil

Har(n)ic se-nmănunche raze.

Este punctul imobil:

Induce-n noi extaze.

Acolo sus veghează

Delta mi(s)tică, sfântă.

Eternitatea-i trează.

Bătăi de inimi cântă:

Oriens in vespere,

Latet sol in sidere,

Tempus. Amor. Scribere...

Artifex in Opere.

Parabolă

 Să-ţi pierzi penele (ca Pasărea Măiastră) sau

Inutila, din momentul năpârlirii, piele de șarpe. 

Era Vinerea Mare; la Curtea Regală, Merlin

Glăsuia inspirat (se deghizese umil secerător).

Există locuri unde ajungem devreme/târziu,

Prin ocrotirea / v(o)ia Domnului, după cum

Este știut, că, numai acolo, în sarazinul Sarras,

Ridicatu-s-a splendidul Palat al Spiritului,

În care se vede deosebit de clar tot ceea ce

Limba nu poate vreodată măcar povesti,

Ori inima ignorantă, neiubitoare înţelege.

Undeva, totdeauna, așteaptă căile/cheile,

Sever, ascunse, ale nemuritorului Graal.

ROMULUS IULIAN OLARIU

Rugă de ne(p)of(t)it

Neadormit, în noaptea din Vinerea 

Patimilor, când se pot vedea 

Nevăzutele și auzi

Neauzitele,

m-a fost cuprins o sfârșeală

bântuitoare, iar oţetarii

lumii redobândiseră

parfumata culoare

de sânge al lui

Iisus;

cutremurat, te-am rugat, Doamne,

să nu-mi arăţi prea curând

Graalul,

acel curcubeu, izvorând mereu

din însăși Creaţia

Ta!

Neadormit de întristare

Însuși a scris pe Graal la

Cina cea de taină un

Hermetic cuvânt Pescarul.

Tremura floarea Paștilor

Hieratic în Ghetsemani.

Un înger de sus peste lumi,

Senin, revărsase harul.

Adumbriri şi uitări

Hesperidele m-au vrăjit;

Om tânăr pe-atunci, Făt-Frumos,

Mere de aur căutat-am

Ori Ursita...greu de găsit.

Hoţul veni iar la soroc...

Eu, treaz, stătusem la pândă;

 Rănitu-l-am cu săgeata

(M)ăiastră, cu limbă de foc.

  Eram adumbrit de tristeţi:

 Tărâmul celălalt fu greu.

 Ieșit-am iar la lumină

   Cu vulturul-domn de vieţi.

 Ucis-am Zmeul/Balaur.

 Soarele-i mărul de aur.

Toamnă în Hiperboreea

Amicului Zenovie Cârlugea

Îi crescuseră tristeţii trei capete de 
balaur; Cosânzene dereticau 

palate de-argint și de 
aur...

Eu contemplam singur, singur,
Melancolia maestrului

Dürer.

Prin basme mureau Feţi-Frumoși, dar, 
după morţile grele, renășteau mult

mai luminoși și tristeţea pierdea 
iarăși trei capete de

balaur...

Cosânzene dereticau palate
de-argint și de 

aur...

Eu contemplu, mereu neacelași, 
Melancolia maestrului

Dürer.
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Mărturisit ori ne-
mărturisit, este firesc 
ca orice autor să fie 
interesat de recepta-
rea critică a producţi-
ei sale.

La vremea când 
p o e t u l  N i c o l a e 
Dragoş publicase deja 
şapte volume de ver-
suri, creaţia sa poeti-
că atrage atenţia cri-
t i c u l u i  M i r c e a 
Iorgulescu, care, în 
lucrarea „Scriitori ti-
neri contemporani”, 
publicată la Editura 
„Eminescu”, în anul 
1978, are frumoase 

cuvinte de apreciere, generate de lectura primelor patru 
cărţi ca şi de prestaţia elegantă a jurnalistului de origine 
gorjeană.„Pentru Nicolae Dragoş, spirit dinamic şi com-
bativ, cu o înţelegere a lucrurilor rapidă, nu totuşi pripit în 
atitudini, ci măsurat şi de aceea ferm, cu alegerea celei mai 
eficiente soluţii în raport cu scopul propus, ziarist eminent, 
nu atât de execuţie cât de concepţie, având o mare vocaţie 
de arhitect al reflectării evenimentului cotidian, poezia 
reprezintă o îndeletnicire secundă, nu însă şi secundară, 
menită să sublimeze reflexivitatea şi chiar s-o prefacă, 
printr-un proces alchimic, în sensibilitate. Fondul versuri-
lor sale este prin excelenţă intelectual şi abstract, ceea ce 
determină căutarea statornică şi cu atât mai caracteristică 
a unei expresii pronunţat figurate, termenii proprii fiind 
evitaţi cu multă grijă”. (Mircea Iorgulescu)

La fel de scrupulos şi responsabil se manifestă şi pu-
blicistul ori conducătorul de revistă Nicolae Dragoş pentru 
care „Munca la «Luceafărul» înseamnă, deocamdată, o 
parte din viaţa mea”.

Gorjeanul - director la revista Uniunii Scriitorilor nu 
s-a lăsat pradă tentaţiilor de a cultiva partipriurile chiar 
dacă nu şi-a uitat nicicând zona de unde a plecat şi nici pe 
oamenii locului, atraşi de mirajul literaturii. Respectul faţă 
de valoare l-a călăuzit permanent în relaţiile cu autorii 
dornici să-şi vadă numele în paginile cunoscutei publicaţii. 

Reproducem. în acest sens, spusele directorului intervievat 
de Nicolae Pop:

„O revistă cu statutul «Luceafărului», revistă a Uniunii 
Scriitorilor, nu are dreptul să se «regionalizeze», să se 
arate insistentă cu o anume zonă a ţării. De aceea, indife-
rent de elementele biografiei mele, am avut şi am în vedere 
un deziderat care vizează slujirea culturii româneşti: acela 
că ori de unde se vor ivi talente, din orice parte a ţării, ele 
să fie primite cu aceeaşi încredere în coloanele revistei. În 
acest obiectiv de muncă, fără îndoială, e integrată şi zona 
Olteniei. Am satisfacţia că o seamă de autori din această 
parte a ţării să fie prezenţi în revistă nu pentru că sunt din 
această zonă, ci pentru talentul lor. Mă gândesc la proza-
torul Aurel Antonie, la poeţii Nicolae Diaconu, Adrian 
Frăţilă şi Artur Bădiţa (din Gorj)”.

Colaborator permanent şi neobosit al instituţiilor cul-
turale gorjene la organizarea şi asigurarea unui standard 
de calitate Festivalurilor Naţionale „Tudor Arghezi” şi 
„Ion Cănăvoiu”, gorjeanul extraordinar întruchipat de po-
etul şi eseistul Nicolae Dragoş şi-a asumat dulcea şi greaua 
povară de antologator în realizarea celor două volume 
consacrate patronului spiritual al Concursului de Literatură. 
Şi, culmea modestiei, a definit toată această întreprindere 
meticuloasă, dar generatoare de lectură agreabilă, „o da-
torie de conştiinţă, împlinită cu vocaţia omului de onoare.” 
Motivaţia întocmirii primului volum o regăsim în 
„Argument”, din care cităm:

„Pentru cercetătorul adânc al stihurilor argheziene, al 
eternelor lui cuvinte, aduse la lumina metaforei, a expre-
siei poetice inconfundabile, dincolo de rezonanţa legitimă 
a poeziei româneşti moderne, cu care nu a fost doar con-
temporan ci i-a fost ctitor, o constatare se va impune de la 
sine: prin ceea ce au în primul rând esenţial, versul şi 
universul arghezian îşi află rădăcinile in imperiul cuvin-
telor eminesciene; înfăţişându-se însă nu cu sfială epigo-
nică ci cu demnitatea unui mare continuator.”

La lansarea celui de-al doilea volum, Lucia Ivănescu 
spunea următoarele cuvinte:

„Demersul lui Nicolae Dragoş” este, de fapt, materia-
lizarea crezului său, că avem încă datoria de a-l cunoaşte 
şi a-l face cunoscut pe poetul „Psalmilor”, în ţară şi în 
lume, chiar dacă el îşi are vecia deosebită, închisă şi chiar 
dacă „a vorbi de el este ca şi cum ai striga într-o peşteră 
vastă”.

Alexandra ANDREI

OPERA: „Moartea calului troian“ (versuri), Ed.pen-
tru Literatură, Bucureşti, 1968; „Coloană de-a lungul” (versuri), 
Ed. „Eminescu“, Bucureşti, 1971; „Zăpezi fără întoarcere“ 
(versuri), Ed.„Cartea Românească“, Bucureşti, 1973; „Scut de 
etern“ (versuri), Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 1974; „Scrisoare în 
sat“ (versuri), Ed. „Eminescu“, Bucureşti, 1975; „Cu inima 
curată“ (versuri), Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 1977; „La stema 
ţării“ (publicistică), Ed.„Ion Creangă“, Bucureşti, 1977; 
„Ritualuri intime“ (versuri), Ed.„Cartea Românească“, 
Bucureşti, 1978; „Îngândurat ca pietrele munţilor“ (versuri), 
Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 1979; „Scutier la umbra clipei“ 
(poeme), Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 1982; „Stihi“ (Predoslovie 
de C.Stănescu), Redakcija Rumynija, Buharest, 1982; „Pentru 
eterna vatră românească“ (versuri), Ed.Militară, Bucureşti, 
1983; „Fabule cu sau fără morală“, Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 
1984; „De veghe la anotimpuri“, Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 
1985; „Drumeţ în calea lupilor“ (roman, colaborare cu Mihai 
Stoian), Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 1987 ; „Fântâna din 
oglinzi“, Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 1988; „Poeme dintr-un 
sfert de veac“, Ed.„Eminescu“, Bucureşti, 1989; „Zamanin so-
zii“ („Cuvântul vremii“), Ed.„Yayiacilik“, Istambul; „Cartea cu 
litere“, Ed.„Carro“, Bucureşti, 1994; „Vânătoarea din culori“, 
Ed.„Carro“, Bucureşti, 1995; „Zbor printre flori“, Ed.„Carro“, 
Bucureşti, 1995; „Alfabetul din grădina lumii“, Ed.„Carro“, 
Bucureşti, 1997; „Copacul din vis: jurnal liric din tranşeele 
hârtiei“, Ed. Fundaţiei „Constantin Brâncuşi“, Târgu Jiu, 1998; 
„Colivia cu păsări: portrete după natură“, Ed.„Omniapres“, 
Bucureşti, 1999; „Poeme lapidare“, Ed.Fundaţiei „Nişte ţărani“, 
Bucureşti, 1999; „Amintirea ca viaţă“, Ed.Fundaţiei „Nişte ţă-
rani“, Bucureşti, 2000; „Valul şi malul“, Ed.„Eminescu“, 
Bucureşti, 2001; „Cartea cu litere şi alte minunăţii“, Ed. „Ager-
Economistul“, Bucureşti, 2002; „Autobuzul de seară“, Ed.
„Realitatea“, Bucureşti, 2005; „Din livada lui Arghezi, versuri 
să le pască iezii“, Ed. „Ager“, Bucureşti, 2005; „Fabule din 
două veacuri“, Ed. „Ager“, Bucureşti, 2006; „Jocul de-a cifre-
le“, Ed.„Aki Pinceau“, 2006; Traduceri (în colaborare cu…): S. 
Satrov, „Blana de nylon“ (…H. Rorlich), Bucureşti, 1964; 
Bertold Brecht, „Scrieri despre teatru“ (…Corina Jivan), 
Ed.„Meridiane“, Bucureşti; Iuri Voronov, „Aducere aminte sau 
uitarea?“ (…L.Duţă), Ed.„Univers“, Bucureşti, 1988; „Din în-
ţelepciunea chineză“ (…Li Jiayu), Bucureşti, 2002 ; Ediţii şi 
prefeţe: „Omagiul ţărănimii“, Ed.„Minerva“, Bucureşti, 1977 ; 
„L-am cunoscut pe Tudor Arghezi“ (50 de confesiuni ale unor 
autori care l-au cunoscut pe T.Arghezi), Ed.„Eminescu“, 
Bucureşti, 1981; „O viaţă ca un cântec“ (publicistică, volum 
dedicat interpretului de muzică populară Benone Sinulescu), Ed. 
„Carro“, Bucureşti, 1997; „I.H. Rădulescu – Poezii alese“, Ed. 
„Carro“, Bucureşti, 1998; A prefaţat numeroase volume de poe-
zie, proză, publicistică, pentru diverşi autori

Nicolae Dragoş - 70Nicolae Dragoş - 70
- poetul, jurnalistul, colaboratorul evenimentelor culturale -

Estetician, critic literar, scriitor. Născut la 26 

octombrie 1928, în localitatea Bâltişoara, comuna 

Bâlta (în prezent localităţi ale comunei Runcu), 

judeţul Gorj, fi ind penultimul dintre cei nouă fi i ai 

familiei Ana (n.Albulescu) şi Gheorghe N.Smeu. 

A absolvit şcoala primară în satul natal (1941), 

Liceul „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu (1949) şi 

Facultatea de Filosofi e a Universităţii Bucureşti 

(1953), doctor în fi losofi e, specialitatea estetică, 

cu teza de doctorat, „Sensuri ale frumosului în 

estetica românească” (1970). A lucrat timp de 

45 de ani ca cercetător ştiinţifi c la Institutul de 

Filosofi e Bucureşti, al Academiei Române, dintre 

care două decenii a fost şeful sectorului estetică, 

iar un deceniu director adjunct al Institutului. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

A debutat literar cu studiul „Cu privire la 

interpretarea frumosului şi a emoţiei artistice în 

opera literară”, în nr.6/1956 al revistei „Cercetări 

fi losofi ce”. În 1966 a fost premiat de Academia 

Română, pentru două studii de estetică industrială, 

primele de acest gen din România.

COLABORĂRI: „Cercetări fi losofi ce”, „Revista 

de fi losofi e”, „Revue roumaine des sciences 

sociales”, „România literară”, „Luceafărul”, 

„Convorbiri literare”, „Cronica”, „Contemporanul”, 

GRIGORE SMEU - 80

„Revista de istorie şi teoria artei”, „Jurnalul 

literar”, „Cugetarea”, „Brâncuşi, „După Brâncuşi”, 

„Symposion”, „Literatorul”, „Cultura”, „Vitraliu”, 

Terra Litua” ş.a.; Este inclus în: „Gorjul literar” 

(culegere din creaţiile cercurilor şi cenaclurilor 

literare), Ed. „CCES/CÎCPMAM”, Târgu Jiu, VIII-

1980.

OPERA: „Sensuri ale frumosului în estetica 

românească”, Ed.Academiei Române, Bucureşti, 

1969; „Previzibil şi imprevizibil în epică”, 

Ed.Academiei Române, Bucureşti, 1972; „Repere 

estetice în satul românesc”, Ed. „Albatros”, 

Bucureşti, 1973; „Grădina înclinată” (roman), Ed. 

„Cartea Românească”, Bucureşti, 1974; „Pelerinaj” 

(versuri), Ed. „Albatros”, Bucureşti, 1974; „Relaţia 

social-autonom în artă”, Ed.Academiei Române, 

Bucureşti, 1976; „Introducere în estetica artei 

de amatori”, sub egida Institutului de Filosofi e 

al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice şi a 

Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al 

Judeţului Gorj, Târgu Jiu, 1980; „Sensibilitatea 

estetică românească”, Ed.Academiei Române, 

Bucureşti, 1983; „Interdependenţa valorilor în 

literatură”, Ed.Academiei Române, Bucureşti, 1987; 

„Esteticul cotidian în lumea de azi”, Ed.Academiei 

Române, Bucureşti, 1992; „Marin Preda – o 

fi losofi e a naturii”, Ed. „Garamond”, Bucureşti, 

1994; „Ceremoniile umbrelor” (versuri), Ed. 

„Spicon”, Târgu Jiu, 1996; „Libertatea artistică 

în literatura română”, Ed. „Drim Edit & Spicon”, 

Târgu Jiu, 2005; „Transplant de vocaţie” (roman), 

Ed. „Drim Edit & Spicon”, Târgu Jiu, 2006.

Alex. Doru ŞERBAN
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Brâncuși altcum (Ed. Tiparg, Pitești, 2008) reprezintă 
un corpus de eseuri și articole privind viaţa și opera lui 
Constantin Brâncuși, publicate de-a lungul anilor în diver-
se reviste și publicaţii (Ateneu, Argeș, Cafeneaua literară, 
Săgetătorul ș.a.).

Sub un titlu sugerat de Barbu Brezianu („Dumneata îl 
interpretezi pe Brâncuși altcum”), opul reprezintă „și un 
omagiu adus celui dintâi brâncușiolog român care merită 
cu prisosinţă acest apelativ prin seriozitatea și greutatea 
studiilor publicate despre arta sculptorului Constantin 
Brâncuși”.  După un „Preambul” în care se arată indignată 
de „actul de o gratuitate festivă” privind primirea ca mem-
bri post-mortem ai Academiei Române a lui C. Brâncuși și 
Mircea Eliade (în sesiunea din 3 iulie 1990), spirite ce au 
lăsat pilda unei conduite etice și estetice, Mariana Șenilă-
Vasiliu înmănunchează sub titlul Brâncușiana un set de 
articole, în care întâlnim reflecţiile deloc comode și punc-
tate de proprii convingeri asupra unor aspecte privind viaţa 
și creaţia marelui artist, venit la Paris nu ca un emigrant, 
ci, după cum se exprimase Petru Comarnescu, prin „trans-
humanţă în interesul artei”, un „drum cu întoarcere”, fără 
„desţărare” („cordonul ombilical care îl lega de Hobiţa a 
continuat să funcţioneze până în cea din urmă zi”).

„Plecând la Paris – scrie autoarea – Brâncuși nu se des-
ţăra, el întorcea spatele doar unor prejudecăţi: balcanismu-
lui și conservatorismului care făceau ravagii în arta oficială. 
Cele care ucideau lent șansa lui Paciurea și otrăveau ulti-
mele zile ale lui Luchian. Libertatea neîngrădită a Parisului 
putea fi însă la fel de nocivă ca și constrângerea. Dar 
Brâncuși avea o imunitate naturală ereditară care îl salva 
de la exces. Și un echilibru interior pe care numai conști-
inţa unei meniri îl putea da.” (Un drum cu întoarcere).

Vizitând atelierul artistului, amenajat încă din 1964 la 
Muzeul de Artă Modernă din Paris, pelerina rămâne șocată 
de „absenţa oricărei urme a omenescului din atelier”, învă-
luit total, prin dezarmanta lui simplitate, într-o „emanaţie 
a spiritului”. De asemenea, Sărutul amplasat în 1910 în 
cimitirul Montparnasse, îi întărește convingerea că „tema 
iubirii se împletește în estetica brâncușiană cu ideea mor-
ţii”, artistul fiind „filosof prin structură, iar nu prin cuvin-
te”, neseparând viaţa de moarte și moartea de viaţă, arta 
fiind expresia supremă a iubirii.

Gândul ne duce mai departe la Ansamblul sculptural de 
la Târgu-Jiu, „ultimul miracol”, „capodoperă și apoteoză a 
artei brâncușiene (…), lucrare fără precedent dar și fără 
urmași (…), un summum al gândirii lui Brâncuși”, datorat 
gestului unic, de exemplară etică profesională al Miliţei 
Petrașcu, sculptoriţa generoasă și clarvăzătoare, care și-a 
declinat competenţa în favoarea lui Brâncuși (Semnificaţia 
unui gest), atunci când în 1935 s-a hotărât soarta ansam-
blului de la Tg.-Jiu. Autoarea glosează, apoi, asupra miste-
rului învăluit în lumini pe care îl degajă opera brâncușiană, 
apolinic prin excelenţă, iar nu chtonian (Un mister revelat 
în lumină), consideraţiile asupra specificităţii aurorale a 
artei brâncușiene („artă de hotar”) fiind numeroase. Ceea 
ce îi oferă prilejul de a constata că, în marginea operei 
brâncușiene, au înflorit atâtea comentarii. Comentaromania 
în cauză a impus câteva „stiluri”, din care sunt nominali-
zate: stilul doct-analitic, stilul stufos-literaturizant, stilul 
fabulos-mitologic și stilul liric-folcloric…

Există o „voluptate” a comentariilor care se pierd în 
fraze clișeizate, în aproximaţii halucinant-interpretative, în 
denaturări de sensuri, frizând suficienţa, pedanteria, orgo-
liul de feudă, vanitatea pionieratului exegetic etc.

Incriminând abundenţa producţiei de acest gen în is-
toria și critica de artă, Mariana Șenilă-Vasiliu vizează în alt 
loc „pripeala” și „improvizaţia” cu care sunt organizate 
unele manifestări (precum Colocviul Internaţional de la 
București, din decembrie 1996), unde specialiști cu renume 
sunt puși în situaţia „să tempereze excesele provocate de 
euforia interpretativă”. Bunăoară, anul 2001 – „Anul 
Brâncuși” – „s-a sfârșit în lehamite naţională”, prin „festi-
vismul care omoară totul” și mai ales prin „gafe vechi”” și 
„discursuri”, comise de „culturnici băgăreţi, poltroni și gra-
fomani, academicieni și șmenari de ocazie, gângavi cu chef 
de vorbă și falsificatori en gros, fericiţi și arhifericiţi, duși 
de nas și duși cu preșul, escroci versaţi și colecţionari na-
ivi.” Mai mult chiar, am asistat la lansarea pe piaţă a unor 
„falși brâncuși”, antrenând regretabil și unele nume de pre-
stigiu ale brâncușiologiei românești de azi.

Să menţionăm că tot în 2001 (după ce „scandalul Varia” 
a încetat, prin încheierea acţiunii de restaurare a Coloanei, 
în decembrie 2000), presa a consemnat „scoaterea din ţară”, 
în mod fraudulos, a celebrei sculpturi Domnișoara Pogany, 
pentru a fi licitată la New York. Colac peste pupăză, în 
acest climat de scandal permanent, de gălăgie disgraţioasă, 
de impostură și grandomanie, se mai găsesc și doi critici 

Mariana Șenilă-Vasiliu:

„BRÂNCUŞI  ALTCUM”
de artă (Dan Grigorescu și Octavian Barbossa) care confir-
mă „autenticitatea” unor falsuri incriminate de mai toţi 
brâncușiologii de renume, de la Barbu Brezianu la Ion 
Pogorilovschi, - el însuși căzut într-o controversă asupra 

unei statuete aflate într-o colecţie particulară din SUA, dar 
autorul unei pertinente și răspândite analize de caz privind 
„brâncușii falși” de la București (reprodus în „Polemice”, 
Ed. Dacia, 2006).

Atenţia jurnalistei s-a oprit și asupra odiseei privind 
restaurarea Coloanei infinite, operaţiune asumată de Radu 
Varia, care a durat din septembrie 1996 până în decembrie 
2000, datorită implicării politicului și perturbărilor 
administrative…1

„Blestemul lovește din nou” și „după această dată, când 
intră „în atenţia” oficialităţilor operele de piatră din Grădina 
publică, în ideea „restaurării, amenajării și punerii în va-
loare”… Conceperea parcului dimprejurul Coloanei sub 
forma unei „pajiști americane de golf ” (prin distrugerea 
aliniamentelor simetrice iniţiale) ca și „pavimentul” cu 
„stabilizerul” ecologic („maglavais pe post de paviment”), 
ce a dus la înnămolirea aleilor din parcul central și exaspe-
rarea proprietarului local (Primăria Tg.-Jiu), precum și 
atâtea neajunsuri, - toate acestea au adus grave prejudicii 
operelor brâncușiene, unele suferind agresiuni fizice inten-
ţionate sau nedorite, fapte incriminate public de specialiști, 
mai ales că asupra „tărășeniei” în cauză a planat suspiciunea 
de interese orchestrate de la nivel înalt… (Blestemul lovește 
din nou Ansamblul de la Târgu-Jiu).

Să menţionăm, aici, secţiunea de mare interes a lucrării 
– Calea Eroilor sau Calea triumfală? Artă sau kitsch mili-
tar?, în care Mariana Șenilă-Vasiliu pune faţă în faţă ideea 
realizării Ansamblului arhitectural de la Tg.-Jiu cu proiec-
tul megalomanic, tot din 1937, al lui Hitler, destinat 
Berlinului (conform planurilor lui Speer). Deși au elemente 
comune (forma de organizare a spaţiului, o Cale ca ax co-
ordonator, aparenţa de caracter militar), cele două realizări 
pun faţă în faţă două moduri de a gândi: concepţia artistică 
cu o dominantă spiritual-estetică vs. paranoia militar-ideo-
logică a Fűhrerului de pur stil teutonic, agresiv și lipsit de 
măsură, stârnind naţionalismul german, incriminantul ari-
anism, o sinistră expresie a triumfului spiritului militarist 
asupra omului (Hitler dorindu-și „edificiul cel mai înalt și 
scump din lume”). Povestea se va repeta și pe malul 
Dâmboviţei noastre, căci dacă „Fűhrerul îl copia pe Hitler, 
Ceaușescu îl copia pe Hitler” (pp. 49-57). Nici poarta să-

1  „Sunt convins că, fără intervenţia lui Radu Varia 

Coloana fără Sfârșit ar fi rămas la starea din 1990, așteptând za-
darnic restaurarea”, va recunoaște, abia în martie 2001, cel mai 
aprig adversar al acestei iniţiative, scriitorul târgujian Nicolae 
Diaconu, autorul unei impresionante campanii de rezistenţă la 
planurile de restaurare, - a se vedea „dosarul” respectiv în lucră-
rile: Prima carte albă asupra Capodoperei și A doua carte albă 
asupra Capodoperei, Ed. Fundaţiei „Constantin Brâncuși”, Tg.-Jiu, 
1997 și, respectiv, 2001.

rutului nu poate fi un Arc de triumf în sens militar, cu 
asemenea conotaţii (precum Marele Arc al lui Hitler), între 
modestia și echilibrul artistului și egotismul teutonic al 
Fűhrerului fiind o prăpastie de netrecut. Să menţionăm că 
între Ansamblul sculptural de la Tg.-Jiu și marile proiecte 
arhitecturale ce vizau câteva capitale europene în epoca 
interbelică, inclusiv arhitectura supradimensionată a buil-
dingurilor americane, există oarecari similitudini și apro-
pieri (bunăoară „traseul regulator”), dar ceea ce a făcut 
Brâncuși la Târgu-Jiu este unic: un Ansamblu arhitectural 
de valoare artistică inestimabilă cu funcţionalitate urba-
nistică. Ansamblul este, totodată, prin integrarea cu bună 
știinţă a bisericii Sfinţii Apostoli „un monument creștin”, 
asupra căruia alţii s-au exprimat cu idei de translare și 
nicidecum Brâncuși. 

Friedrich Teja Bach, în lucrarea sa din 1986, - 
Constantin Brancusi. Metamorphosen plastischer Form, - 
ilustrează foarte bine această temă, reproducând planurile 
monumentale ale lui Le Corbusier, bun prieten cu artistul 
român, care va scrie despre Brâncuși că „a deschis porţile 
artei timpurilor noi, singurul capabil de a intra în simfonie 
cu arhitectura modernă (…), capabil să racordeze timpul 
prezent la umanitatea marilor epoci trecute ale artei” (vol. 
Pe când catedralele erau albe).

Multe alte articole și eseuri aduc în atenţie, pentru o 
nouă revalorizare, formulări perimate și clișeizate, fie pri-
vind „ţărănia” lui Brâncuși („o falsă interpretare”), contro-
versata relaţie Brâncuși-Rodin (lecţia maestrului parisian 
dând roade, însuși Brâncuși purtându-i un respect înda-
torat) ori relaţia spiritualitate românească vs. Universalitate 
în creaţia brâncușiană („a impus un model în artă, care a 
devenit universal, iar nu «universalul» l-a îmghiţit pe el”). 
Acestea, ca și alte aprecieri privind estetica operei și etapele 
devenirii artistice, sunt secvenţe importante din capitolul 
cel mai întins al lucrării și destul de unitar sub aspect te-
matic (În răspărul prejudecăţilor, pp. 81-156).

În general, Brâncuși altcum, înmănunchind o prestaţie 
publicistică și eseistică mai îndelungată, este o carte plă-
cută, scrisă cu nerv și pasiune incitantă, deloc comodă și 
plină de idei. Întâlnim aici acel agreabil impresionism care, 
apelând la argumentul documentării în cauză, își legiti-
mează demersul și face ca articolul de gazetă să capete 
calitatea limpidă a eseului aplicat, în care judecăţile de 
valoare, gustul artistic și viziunea de ansamblu dau întrea-
ga măsură a talentului critic. Lipsa „aparatului critic”, a 
trimiterilor imediate la referinţele bibliografice asigură, 
desigur, cursivitate textelor, iar autoarea desigur nici nu 
și-a propus așa ceva în ideea de a scrie altcumva despre 
Brâncuși și arta sa. Spre deosebire de gazetăria futilă și 
efemeră, lipsită de informaţie exactă, de orizont cultural și 
gust estetic, eseurile doamnei Mariana Șenilă-Vasiliu re-
zistă, iată, timpului, prin vocea distinctă și dez-inhibată, 
luciditatea emergentă a evaluărilor, fair-play-ul privirii 
critice a faptelor și evenimentelor, în general, printr-o ad-
miraţie exactă a omului, operei și spiritualităţii 
brâncușiene.

Liviu Dan SINCULICI
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Tare ciudat personaj era acest Ionică 

Băluţescu al lu’ Dăbuleanu. Porecla venea de la plasa 

de dimier a tatălui său, căci, cine pe atunci – înainte 

și după primul război mondial – nu era croitor, lem-

nar, dulgher, dogar, tâmplar, ca atâţia oameni din 

Câmpofeni, era, neapărat, dimier, să asigure pivelor 

și abagiilor din sat „materie primă”. Ionică mai avea 

doi fraţi și o soră, căsătoriţi, dar el, se pare, nu le 

semăna deloc. Isteţ foc și întreprinzător, avea să tră-

iască o poveste aparte, mai ales că părinţii i se „mu-

taseră” în cimitirul de pe Cot. Rămăsese singur-cuc, 

dar era ca un lup – în act de gândire și acţiune. Așa 

cum era să se întâmple cu el și în cel de-al doilea 

război mondial. Război care, în vederile lui de „lup”, 

împătimit cavaler al naturii, al pescuitului (cu vârșii, 

saci, cârstași și, mai ales, cu oslea), al vânătorii, era 

mai mult decât o absurditate. De aceea era un în-

crâncenat vrăjmaș faţă de cei care îl privau de orice 

fel de libertate de a-și hotărî singur soarta. Nu-l 

impresionaseră în nici un chip tiradele legionare 

despre „Căpitan și Legiune”, despre bolșevici. Pentru 

el Ţara era satul său, Câmpofenii de pe Jaleș, viaţa 

de holtei de pe Grui, Lazul grecilor, Imuroasa, 

Dealul bătrân ș.a. Iar cine îndrăznea să-l dizloce din 

acest „cosmos”, îi devenea, brusc, dușman de moar-

te. Că nu erau necesare cât mai multe clase de școală 

ca să devii, automat, patriot – așa cum clama șeful 

străjerilor pe ţară, „curvarul” de Carol al II-lea (așa 

se exprimase el). Dar, venindu-i vremea, a fost mu-

sai ca în martie 1939 să-și facă stagiul militar. Or, 

lucrul acesta chiar că-l scotea din sărite. Păi, auzi, 

să-și lase el casa veche de o sută de ani, în care ră-

măsese singur?! Dar, ordinul Ţării fiind ordin, și-a 

luat și el tradiţionala valiză de „blană” (scândură de 

brad sau de plută) și a plecat la unitate, întâi la 

Târgu-Jiu, iar de acolo la Orșova.

 Aici, viaţa personală a „lupului” a început 

să fie anulată tot brusc. Mai întâi că, ajuns la unitate, 

a fost tuns chilug. Apoi, îmbrăcat și încălţat cum nu 

mai fusese obișnuit. Devenise – spunea el – dintr-un 

ditamai fudul al satului, un număr într-o grupă de 

alţi recruţi, și ei tot ca el: de la ţară… Și, instrucţie: 

la stânga, la dreapta, târâș-grăpiș, pe loc repaus, 

drepţi în tot felul de locuri accidentate. Căci, ajun-

gând să fie număr într-o statistică militară, devenise 

și un pilon pe tabla de șah a apărării Patriei, ame-

ninţată dinspre toate orizonturile (li se spunea, to-

pografic, azimuturi). Ameninţările erau: revizionis-

mul rus, maghiar și bulgar, norii negri veniţi din 

Apus, de la Hitler, cel cu teoria aia despre „spaţiul 

vital” - evenimente care aveau să-l ameţească, el 

neștiind cam cum ar fi venit toate astea, de vină, 

fiind, atunci, nu el, ci Carol al II-lea (avea el ceva cu 

Maiestate Sa, „Străjerul”).

 Vină, nevină, ești soldat și te supui che-

mărilor. Acestea au venit peste doi ani de la 

Conducător, „câinele roșu”, ce-i luase locul „debar-

catului”. Așa s-a întâmplat că, în iunie 1941, a fost 

concentrat. Instrucţie, două săptămâni, ca la război. 

După care, ia parte la toate operaţiile de front: for-

tarea Prutului, eliberarea Basarabiei, trecerea 

Nistrului…

 …Septembrie 1941… Ceaţă de plumb 

peste Nistru. Ionică se plimbă, îngândurat, prin 

tranșee. Era cu el și vecinul său de peste drum, 

Gheorghiţă Ciobotea (al lu’Geoaică). Acesta abia 

revenise dintr-o permisie, de la ţară, iar ce-i poves-

tise de prin sat îi amărâse atât de rău sufletul, de 

parcă turnase catran în el, dar și aprinzându-i mai 

temeinic dorul de ce lăsase, nevoit, pe Jaleș. Pe lângă 

toate astea, de parcă până acum nu fuseseră destule, 

mai sosi și o brancardă încărcată cu răniţi (nemţi 

și români). Indispus, fumă două ţigări, una după 

alta. Lângă brancardă, un neamţ și un grup de 

tineri.

        -Achtung! – s-a auzit ordinul neam-

ţului. Un Unteroffizier… Jetzt, erschiessen wir diese 

Spione. (Atenţie! Acum executăm, prin împușcare, 

acești spioni…) Să fi fost ei cei care îi împușcaseră 

pe cei de pe brancardă? Erau paisprezece. Evrei. 

Slabi, murdari, în zdrenţe, legaţi unul de altul, în-

șiraţi pe marginea unui șanţ lung și adânc.

 - Feuer!

 Cei paisprezece „spioni” se mai zbăteau încă, 

precum o pasăre abia tăiată. Dar călăul i-a lichidat 

într-o secundă. Nu degeaba purta pe braţ o 

zvastică…

 Asistaseră, forţaţi, la represalii și Gheorghiţă 

Ciobotea, și Chirilă din Poenari, și Bădeţ din Racoţi. 

Noaptea, fumând ţigare după ţigare, Ionică gândea: 

„Acesta să fie războiul nostru sfânt? Laolaltă cu 

ucigași ca Fritzul acesta?”. Și, în aceste împrejurări, 

se hotărî să dezerteze cu orice risc. „Fie ce-o fi – a 

zis el – că mai rău de ce văzui n-o să fie!”. Ghiţă, 

vecinul, nu a vrut să riște. Avea acasă nevastă, o 

avea pe Mărioara, fiică-sa, în vârstă de doi ani… 

L-au secondat, în schimb, Chirilă și Bădeţ. S-au 

strecurat, noaptea, prin tranșeele existente, așa cum 

s-ar fi aflat într-o misiune de recunoaștere. Au ajuns 

la Tighina, în gară, unde tocmai se încărcau niște 

răniţi. Ajutaţi de mecanici, au ajuns și ei, în sfârșit, 

la București, iar din capitală direct la Gorj.

 Văzându-se Ionică la ţară, și-a propus să scape 

cât mai repede de coșmarurile frontului. S-a dus pe 

la rude, la vânat, la pescuit, pe Laz și în Făget și, 

desigur, și la fetele din sat. Simţându-se în „spaţiul 

său vital”, Băluţescu credea că era pe altă lume. Nici 

nu-i venea prin gând că se afla, de fapt, în poziţie 

de dezertor. Că aceasta era o infracţiune gravă, des-

tinată să-l târască la Curtea Marţială, iar după asta, 

în faţa plutonului de execuţie…

 Prezenţa lui la ţară, în echipament militar și cu 

pușcă de război, devenise o ameninţare și pentru 

flăcăii satului care, din când în când, seara mai cu 

seamă, pe vreme de camuflaj, își mobilizau și ei 

curajul bărbătesc să atace „cazemata” eroică a celor 

două surori de pe Jaleșul de sus. Cel mai amărât, 

într-o asemenea situaţie nocturnă, era să fie Nelu 

P., de pe Cot. Că numai ce-i zisese unul, mai mare 

decât el și cu experienţe în astfel de lupte: „Hai, mă, 

și tu, să vezi haia de… femeie..” Iar Ionel abia a 

apucat să cunoască și el acest prădalnic mister. 

Fuseseră bine primiţi de fete, au fost bine trataţi cu 

ceva trânc, numai bine ca să înceapă „atacul”. Când 

să tragă și Ionel un „glonţ”, „BUUUM!!” O împuș-

cătură. Încremeniseră cu toţii. „Mă – zise Gheorghe 

– acesta-i Dăbuleanu, dezertoru’…” Se deschise ușa, 

intră Dăbuleanu, luă poziţie de drepţi, salută și-i 

luă pe începători la „dulceaţă” cu propaganda:

 Mareșalul e Ţara,

 Iar neamul trebuie să-l asculte…

 Voi, ţânci sloboziţi de la ţâţă,

 Lăsaţi ostașii să lupte!

„Fiind doar o glumă – zicea, după ani de zile, 

Ionel P. – „conflictul s-a încheiat cu pace. Adică: 

noi am șters-o acasă, iar dezertorul a intrat în „tran-

șee” până la ziuă”.

 Zilele de „rai” ale lui Ionică Dăbuleanu nu au 

durat însă mult. Într-o zi, chestorul poliţiei din 

Târgu-Jiu, Vasile Ungureanu, vecinul, cu experienţă 

de poliţist căpătată în Basarabia, îl avertizase să se 

dezmeticească din iluzii și rătăciri de copil și să se 

întoarcă la unitate cât mai urgent. Adică, până nu 

va fi prea târziu. Știa omul ce știa și, indirect, voia 

să-l ajute. Și a avut dreptate. Că n-a trecut nici o zi, 

iar jandarmul comunal Bojan l-a și căutat acasă pe 

dezertor. Casa era deschisă vraiște, hoţii neavând 

ce să fure din ea. Dar a intrat el și i-a confiscat 

muniţia, arma, echipamentul, tot ce găsise la domi-

ciliul său. Cel ce nu fusese găsit era dezertorul, că-i 

repetase chestorul:

  - Bă, vezi că s-a îngroșat rău gluma. Fii atent că 

ţi se întinde o capcană!…

 De aia nu era Dăbuleanu de găsit. Plecase 

de acasă, în civil, la Târgu-Jiu, conform principiului 

său: „Și mie mi-au scăpat din capcane vulpi, dar-

mite eu din gheara ăstora”. Numai că, ajuns la capul 

podului de peste Jiu, la tunuri, fu înhăţat cât ai zice 

pește. Este dus la chestură, este anchetat și i se dă 

un jandarm să-l însoţească la Câmpofeni, să se 

echipeze din „captura” jandarmului Bojan, iar de 

aici, direcţia Timișoara, la Tribunalul Militar.

 „Prins în clește – îmi relata fostul dezer-

tor – n-aveam încotro. Însoţit de «poteră», tăiarăm 

Chicioara (pădure între Băesești și Rasova) și, încet, 

încet, ajunserăm și la Câmpofeni. Era seara. Eram 

obosiţi de drum. Mai stăm aici două zile, să se 

odihnească „oaspetele”. La plecare, jandarmul și-a 

încărcat arma (un ZB), a vârât în ea cartușe (șase), 

dintre care unul pe ţeavă. Asigurat, în regulă, sluj-

bașul Legii m-a avertizat să nu-mi treacă prin cap 

vreo poznă că-i de rău și ar fi păcat, el văzând în 

mine aproape un pocăit. I-am dat de înţeles că mi-a 

fost deajuns atâta și am luat-o, înapoi, pe același 

traseu, spre gara din Târgu-Jiu. În gară, ca de obi-

cei, lume multă. Garnituri de trenuri de toate felu-

rile. Multe dintre ele militare. Ne îmbarcăm spre 

Filiași. Și aici, ca la Târgu-Jiu. Jandarmul stă pe 

peron de vorbă cu cineva. Din când în când, își 

întoarce privirea spre mine. Vigilent, îmi urmărește 

mișcările, dar nu și gândurile. Stăteam pe peron, 

fumam liniștit, priveam gara, trenurile, lumea… 

Băgasem seama că eram strașnic supravegheat. Dar 

și eu calculam calm, atent, ca la vânătoare sau la 

pescuit, periodicitatea actului de supraveghere. 

Asta însemnând: din când în când, jandarmul în-

trerupea discuţiile cu acel cineva, întorcându-și 

capul spre mine. Văd trasă în gară o garnitură de 

tren. Mă uit la jandarm. Și el la mine. La mine, 

nimic suspect. Jandarmul își reia discuţiile cu acel 

cineva, iar eu, într-o fracţiune de secundă – ţâști! 

După un tren! Se aude o împușcătură, însoţită de 

somaţie. S-o crezi tu – îmi ziceam – , acum nu mai 

sunt eu prostul de acum câteva zile… Luând-o din 

tren în tren am găsit unul pe linia de București. 

Chiar că pe acolo nu fusesem niciodată. Când voi 

ajunge în gară, o să mă plimb prin Capitală. Să văd 

și eu unde stă Conducătorul. Și în Gara de Nord 

trenuri cu nemiluita. Lume multă, puhoi…, inclusiv 

militari de toate gradele. Unii făceau ordine, iar 

alţii, încolonaţi, erau strânși de prin toate trenurile 

ce soseau la București: soldaţi, sergenţi, ofiţeri…

Sute. De aici, am fost transportaţi la Cotroceni, 

într-un lagăr special. Am fost triaţi și, în funcţie de 

situaţia fiecăruia, repartizaţi pe destinaţii. Pentru 

mine aceasta a fost clară: înapoi, la Craiova. Mi s-a 

repartizat un delegat, iar el, pentru mai multă sigu-

ranţă, mi-a luat închizătorul de la pușcă. Mare is-

pravă – mi-am zis. Hă-hă! Fără închizătorul de la 

ZB, la prima staţie sar din tren și înapoi la 
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Câmpofeni! Din nou în „concediu de odihnă”. Că-

mi spusese unu, deștept: „Bă, când mai faci o prostie 

din asta care te duce în faţa plutonului de execuţie, 

nu aștepta să te ducă «potera» legat, ci prezintă-te 

singur, de bună voie, la unitate și să spui că nu ai să 

mai faci așa ceva câte zile vei mai avea…” Băgând 

zisele astea bine în cap, mi-am luat gândul de la 

Gomnușa, de la Laz, de la Făget și Jaleș și am luat 

drumul spre Orșova, la unitatea mea. Dar nici nu 

apuc să pun piciorul în cazarmă, că sunt reţinut și 

trimis urgent la Timișoara. Tot însoţit, firește. De 

data asta am onoarea să mă ia în primire un ofiţer. 

Politicos, mă conduce într-o celulă. Nici de astea nu 

văzusem în viaţa mea până acum. Aici, mă pome-

nesc vizitat de trei avocaţi din oficiu. Mereu, timp 

de o lună de zile. De la ei am aflat că judecătorul de 

instanţă era unul Cristea. Pe el îl cunoștea foarte 

bine prietena unuia dintre avocaţi. Înștiinţată, fata 

a luat legătura cu el. El era căpitan…”

 Ca să nu pierd trenul spre Capitală, 

Ionică Băluţescu Dăbuleanu (dezertorul) a trebuit 

să-și întrerupă captivanta poveste. I-ar fi plăcut să 

și-o termine, să-și verse of-ul, ca să nu se uite prin 

câte a fost să treacă în acei ani de război. Mi-a părut 

rău că nu am mai avut timp să văd cum s-a finalizat 

teribila întâmplare. El fiind însă cumnatul meu, gă-

seam noi un prilej să reintrăm în apele memoriei, 

atât de plină de un ciudat farmec istoric. În anul 

1975 însă, nea Ionică (așa îi ziceam eu) este internat 

de urgenţă la spitalul Colţea. La o vizită mai lungă, 

am aflat și restul întâmplărilor…

 „M-am dus, cum ţi-am mai spus odată, 

al Curtea Marţială. Acuzaţiile indicau, fără dubiu, 

drumul spre pedeapsa capitală. Capetele de acuzare: 

dezertare din faţa inamicului; înstrăinare de efecte 

militare; dublă evadare de sub escortă; lovire a unui 

ofiţer în exerciţiul funcţiunii; folosirea armei de răz-

boi și muniţiei pentru vânarea iepurilor și vulpilor… 

Avocatul Chincidileanu – n-am să-l uit niciodată 

– m-a învăţat ce răspunsuri să dau, ca inculpat, la 

prezentarea acestor acuzaţii. Și mi-a mai spus ceva, 

greu de înţeles: „După ce răspunzi cum te-am învă-

ţat, ceri să fii executat, ca să constitui un exemplu 

pentru toţi cei bătuţi de gândul dezertării”.”

 Potrivit documentelor din dosarul militar 

al fostului dezertor, acesta a procedat, la tribunal, 

întocmai cum îl învăţase avocatul. Înainte de a se da 

verdictul în cauză, inculpatul (și acuzatul) soldat 

Ionică Băluţescu s-a ridicat în picioare și, în faţa 

întregului complet de judecată și a asistenţei, a 

rostit:

Onorat Tribunal, recunosc faptul că sunt vino-- 

vat. Faptele sunt grave. Din acest motiv, cer să 

fiu condamnat la moarte!

O rumoare, cum nu mai cunoscuse tribunalul, 

a luat naștere, subit, în acest spaţiu al judecăţii și al 

pedepselor. Murmur prelungit în sală. Uimire. 

Stupefacţie.

Liniște! A strigat judecătorul. Și, imediat, la fel - 

greu de înţeles: nu avem oameni de omorât, 

ostaș!

După 21 iunie 1941 – spun documentele – a 

intrat în vigoare „Legea contraspionajului în timp 

de război”, care prevedea, pentru infracţiuni de 

acest gen, inclusiv dezertare, pedeapsa cu moartea. 

De asemenea, „Legea 59” cuprindea articole în te-

meiul cărora, pentru cazuri de „dezertare și nesu-

punere la muncă obligatorie a evreilor” se putea 

aplica pedeapsa capitală. Iar așa cum a precizat 

Mareșalul, la procesul din 1946, 80% din dezertorii 

condamnaţi la moarte au fost graţiaţi. De aceea 

avusese noroc dezertorul Ionică. Verdictul, în cazul 

său, a fost condamnare la șase luni pedeapsă pri-

vativă de libertate, pedeapsă executată în lagărul 

de muncă din Ploiești…

 În lagăr, soldatul condamnat Băluţescu 

a dovedit un comportament ireproșabil. Dar „lu-

pul” din el nu putea trăi într-un ţarc. Mereu își 

zicea, admonestându-se: „Tu, Ioane, om al libertă-

ţii, al Jaleșului, al Făgetului, al peștilor și iepurilor, 

să mori aici, în lagăr, fără rost?” 

 Când frontul de peste Nistru avea nevo-

ie de efective sporite, Ionică Băluţescu s-a cerut să 

lupte acolo, în linia întâia. Indiferent unde.

 „Cererea a fost aprobată – își povestește, 

în continuare, odiseea, Ionică Dăbuleanu. Am fost 

trimis de la Regimentul 94 Infanterie (Orșova) di-

rect pe front. Cu mine, Ion al lui Guran, Gheorghe 

Pupăzan și alţii, tot din Gorj. Împreună cu alţi 130 

de camarazi, am fost îmbarcaţi într-un cvadrimo-

tor nemţesc, iar de aici nu ne-am oprit decât la 

Sevastopol. Era iunie 1942. Măgăoaia (acest avion 

de transport) era echipată cu post de observaţie și 

cu mitraliere. Niciodată n-am să uit – poate doar 

când voi muri – aceste evenimente. Toate s-au în-

scris în sângele, în pielea, în memoria mea cu o 

putere ce nu poate fi anulată decât prin moarte. 

Dar povestindu-le altora, aceste întâmplări vor fi 

nemurite. Păi cum să uiţi ce mi-a fost să văd, ce 

nici nu văzusem nici în visele cele mai urâte?

 Cherci, 1942. era acolo unul Glovocin 

Istrate, din Gura Păsrăngului…Îmi zicea: „Băi, , 

Băluţescule, astăzi s-a anunţat ofensivă. Ce-ar fi 

să-i lăsăm dracului și s-o tulim? Lasă să moară 

proștii. Ce avem noi cu ăștia, care, de fapt, se apără 

și ei cum pot?”. Glovocin acesta nu știa că eu sunt 

aici pentru reabilitare. Cum să mai dezertez? Dar 

ce am văzut aici, la Cherci, nu mai văzusem nicio-

dată. În ziua aceea -  nu mi-o mai aduc aminte 

exact – , mă aflam cu Glovocin într-o misiune de 

recunoaștere. Într-o deplină izolare. Nici tu pluton, 

nici tu divizie…Și stând noi la postul de observaţie, 

ne-a fost dat să vedem ce înseamnă infernul. Adică 

iadul de pe pământ, localizat, în acea zi, acolo, la 

Cherci, greu de precizat topografic. Când am venit 

de la Orșova cu avionul acela, la Odesa, vedeam 

așa de bine poziţiile și tranșeele de apărare ale ru-

șilor, încât distingeam și baionetele de la puști. Iar 

când s-a ordonat atacul de la Cherci, rușii ocupau 

o câmpie mare, aflată după un braţ al unui lac sau 

fluviu, nu știu, Un Messerschmitt i-a atacat între 

podul ce făcea legătura între acel front și locul de 

retragere. Și, după aia, zeci de mii de combatanţi 

ruși nu știau unde și cum să se mai retragă. Se 

înghesuiau toţi la capul podului, distrus deja de 

neamţ. După asta, au venit germanii cu avioanele 

lor de vânătoare și k-a făcut zob. Când am scăpat 

din locul de observaţie, mi-a fost dat să văd divizii 

rusești nimicite în întregime. Iar în nemaipomenita 

înghesuială în care îi surprinseseră Fritzii, morţii 

rămâneau în picioare. Nu mai avuseseră loc, unul 

de altul, să mai cadă. Bucătarul însuși, pe marmita 

lui, părea că-i viu, că dă de mâncare unor morţi de 

foame. Trebuia să fumezi ţigare după ţigare ca să 

poţi traversa acel loc apocaliptic. Drumul de aici 

ducea la Caucaz, altă ţintă strategică a 

Wehrmachtului. Iar nemţii, ca să poată trece, au 

așezat tancuri în largul fluviului, făcând pod de 

trecere  pentru armata lor  – atunci , 

triumfătoare…”

-Dar la Odesa, cum a fost? L-am întrebat pe 

nea Ionică, să mai aud neauzite din cele văzute de 

el în anii de apocalipsă ai celui de-al doilea măcel 

mondial…

-Eram pe o insulă. Stăteam camuflaţi. Erau 

vulpi argintii acolo. Poate singurul lucru frumos 

de pe câmpul de luptă. Ion Socoru din Cetan-Dej, 

care în acest timp se afla tot într-un post de obser-

vaţie, m-a chemat din tranșeu:

-Măi, Ioane, vino să vezi ce n-ai mai văzut… 

Când mă uit cu binoclul, văd cealaltă margine a 

insulei. Era o mișcare. Oameni mulţi. Furnicar.

-Mă, i-o debarcare, zic eu. Într-adevăr, rușii 

debarcau, dar i-au surprins zorile zilei. Iar ziua 

asta era frumoasă. Cel puţin așa arăta orizontul 

acela de un albastru infiltrat de roșii raze de soare. 

Insula era un câmp larg, cu o suprafaţă de circa un 

kilometru pătrat. Nici un pom, nici un copac…

Doar trestie și papură…Iar acolo, rușii, cu tunuri, 

cai, armament – ușor și greu. Se camuflaseră, cre-

deau ei. Dar îl vedem pe „Neaţă” – așa-i ziceam 

noi avionului de recunoaștere nemţesc – ce foto-

grafia poziţiile inamice din insulă. A trecut, vâjâ-

ind curajos, a scos pozele și…gata…Asta i-a fost 

misiunea. Anunţasem comandamentul că avusese 
loc o debarcare a Armatei Roșii. Nu a apucat 
„Neaţă” să aterizeze, că și vedem în urma lui o 
„Știucă” (Stukas) nemţească. Erau ai dracu’ ăștia. 
„Gângania” asta a zburat doar la treizeci de metri 
înălţime, așa, razant, neavând cum să-i facă rușii 
de hac, zburând prea jos, ca o săgeată. La un mo-
ment dat, vedem că iese fum din „Știucă”. Îi zic lui 
Socoru: „Mă, Ioane, l-a cârpit Ivan pe Fritz!” când 
acolo, creatura asta nemţească lansase în urma ei 
material incendiar. Asta-i fusese misiunea. Iar 
după aceea, tot câmpul ardea într-o mare de foc și 
de fum, de toate culorile…Stuful și papura, toate 
numai în flăcări până la cer, iar ele, flăcările astea, 
mistuiau cerul. Focul nimicise totul. Stăpâne peste 
blestematul loc erau focul, flăcările, fumul. 
Dementul foc pârjolise totul. Se vedeau flăcări, 
mâncându-se între ele, ca niște iele turbate, cenu-
șă, arzând încă, fum, în înecăcioase fuioare isteri-
ce, aerul devenind incandescent până la refuz…Se 
mai vedeau: arbuști carbonizaţi, oameni și cai pră-
jiţi. Se auzeau: vaiete de om, urlete și nechezuri de 
cai parcă puși, de vii, la frigare, pe un grătar al 
nebuniei cosmice. Iar peste acest apocalips, un 
înecăcios miros de carne vie, arsă ca într-un dez-
măţ pe care nu-l cunoscuseră nici cele mai vechi 
mitologii ale lumii. Doar ţipetele, urletele și vaie-
tele erau semne reale de viaţă…Îmi ziceam: 
Doamne, de ce nu m-ai lăsat cu peștii mei de pe 
Jaleș, cu iepurii mei din Făget, cu fetele mele de pe 
Cot?

 Și, totuși – continuă nenea Ionică istoria eve-
nimentelor de o înfiorătoare cruzime ale războiu-
lui – eu am fost și de data asta norocos. Dumnezeu 
a fost lângă mine mereu. Am venit de la Odesa la 
Orșova cu avionul pentru noi dispoziţii. Am venit 
apoi din Câmpia Morţii – așa am numit eu bătă-
liile de pe Cherci și Sevastolpol – pe uscat, pe ape, 
și în văzduh. Mi-a rămas să mai vizitez Raiul. Dar 
acolo, voi merge doar când îmi va suna ceasul…

 Potrivit certificatului de deces, ceasul lui 
Ionică Băluţescu, zis Dăbuleanu din satul 
Câmpofeni-Gorj, fost „lup”, fost vânător și pescar 
pătimaș, fost dezertor, fost condamnat de Curtea 
Marţială, și totuși, fost decorat pentru acte de vi-
tejie de pe linia întâi front-Est, fost captivant po-
vestitor ale unor fascinante întâmplări dintr-o 
viaţă aproape magic-legendară, ceasul fostului meu 
prieten i-a fost dat să sune într-o vreme de relativă 
pace: anul 1989, luna aprilie, ziua 11. dacă există, 
cumva, un rai al veteranilor de război, Ionică 
Băluţescu zis Dăbuleanu, este negreșit acolo. 
Împreună cu toţi EROII satului Câmpofeni și ai 
întregii ŢĂRI, rămasă Ne-Întregită…

Fragment din cartea:
„CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND” 

de Dumitru DĂNĂU  



Pag. 27  Portal ~ Măiastra - nr. 4(17)/2008

Tuşesc, am gripă. De două săptămâni repet 
acelaşi tratament inefi cient, în fi ecare seară 
înghit două pastile de paracetamol, una de 
aspirină şi una de biseptol (am şi amigdalită), 
măculc, transpir abunedent şi dimineaţa mă 
trezesc sănătos. Plec optimist la serviciu, la 
prânz temperatura revine, mi-a rău, am cram-
pe, ameţeli, somnolenţă, uneori mă dor şalele, 
abia mă mai târăsc până acasă.

Starea aceasta precară a devenit cronică. 
Nu se mai poate aşa, trebuie să tai coada pi-
sicii. Astăzi este vineri, voi sta sâmbătă şi 
duminică în casă, o să mă vindec!

Abia am sosit în apartament, mă dezbrac 
anevoie, am temperatură, pătrund şovăielnic 
în bucătărie, curăţ cartofi  şi-i pun la prăjit – 
băieţelului nostru de patru anişori îi plac 
enorm -, încălzesc supa. De câte ori ajung mai 
devreme acasă decât ei (nevasta mea când iese 
de la serviciu, trece cu maşina să-l ia pe Emil 
de la grădiniţă), pregătesc mâncarea şi-i aştept 
cu masa pusă.

Obiceiul a devenit una din damblalele 
mele. Şterg masa din sufragerie cu o cârpă 
udă, aranjez savant farfuriile şi tacâmurile 
într-o linie dreaptă, borcănaşele cu mirodenii 
şi paharele în diagonală, ornez excentricul 
ansamblu cu o lumânare aprinsă.

Tocmai am terminat, soneria sună, deschid 
larg uşa apartamentului. Emil aplaudă ca de 
obicei când vede masa festivă, Maria mă 
sărută. “Mor de foame!” – exclamă spălându-i 
mâinile micuţului – “Ar trebui să mergem la 
Buştenari, cum te simţi?” “Nu pot veni cu voi, 
trebuie să stau în casă până îmi trece gripa. Nu 
vă faceţi griji, mă descurc. E bine şi pentru 
Emil să nu stea cu mine. Mergeţi sănătoşi, vă 
aştept duminică seara cu friptură la grătar”.

Rămân singur. Nu mă simt bine, îmi iau 
medicamentele şi mă culc. Febra mă încolţeşte, 
închid ochii, transpir. Mi-e cald, după ce mă 
zvârcolesc o vreme, încep să visez. Parcă 
plutesc într-o barcă, valurile mă leagănă, cli-
pocitul lor odihnitor mă linişteşte deplin. E o 
dimineaţă de toamnă, ceaţa se risipeşte uşor, 
răsar din negură trestiile ce înconjoară malul 
şi, la orizont, culmile dealurilor rotunde ca 
nişte pâini prăjite.

Da, sunt pe lacul Săcălaia, lângă Gherla, 
unde am pescuit de atâtea ori în copilărie!

Acum nu am undiţe, mă las în voia 
valurilor. Mă întind pe spate în barcă. Privesc 
cerul prin ceaţa care se destramă. Seninul 
devine intens şi mă absoarbe cu o linişte 
adâncă, albastră. Mă contopesc încet cu tresti-
ile, valurile, aerul. Sufl etul meu se ridică odată 
cu aburii apei. Răsare soarele.

Ţipetele lişiţelor şi raţelor sălbatice 
conturează pe cer frunze de aur. Deodată cen-
trele lor vegetale încep să pâlpâie şi să emită 
unde concentrice, de culori diferite: galbene, 
roşii, maro, verzi, negre. Centrele care emit 
unde galbene pâlpâie uniform, calme, celelalte 
alandala, agitate. Unele unde se extind mai 
rapid pe anumite direcţii preferinţiale, altele 
se răspândesc uniform. Iată, galbenul cel mai 
intens şi mai pur al unor unde puternice mă 
învăluie. Nu văd decât o vâlvătaie aurie şi aud 
un glas: “Mi-e dor de tine, fi ule!” “Da, mamă, 
curând voi veni să te văd!” – răspunde un glas 
din mine sau din afara mea?

                    *
Mă trezesc lac de sudoare. Îmi schimb pi-

jamaua, febra mi-a trecut.
Redeschid fascinanta carte care îmi 

patronează în ultima vreme visele – Swami 
Shivananda – Puterea gândului. 

Şi iată ce am afl at: gândurile sunt vibraţii 
de o anumită frecvenţă, specifi că fi ecăruia din-
tre noi, care se transmit instantaneu, în toate 
direcţiile, printr-o substanţă mentală subtilă, 
prana, răspândită în întregul univers.

Gândurile cu frecvenţe asemănătoare 
rezonează şi un gând mai puternic le poate 
astfel infl uenţa pe cele mai slabe decât el. Şi 
iată ceva foarte interesant: gândurile au formă, 
mărime, greutate, calitate, culoare – cele bune 
sunt galbene, cele rele, de un roşu-întunecat, 
cele egoiste, maro. Gândurile nu mor niciodată, 
ele rămân înregistate pentru eternitate în 
substanţa mentală universală.

Uluitor! Marii yoghini, educându-şi în-
treaga viaţă voinţa, pot citi gândurile 
înţelepţilor care au trăit cu sute şi mii de ani  
înaintea lor!

Sar din pat, îmi fac un ceai de tei, liniştitor. 
Sună telefonul, e mama:”Eram neliniştită, ţi 
s-a-ntâmplat ceva?” “Nu mamă, sunt puţin 
gripat, acum îmi trece”. “Ai grijă să nu se 
molipsească Emil şi Maria”. “Da, I-am trimis 
la socrii, la Buştenari. Sănătate şi mi-e dor de 
voi!”

Închid telefonul îngândurat. Părinţii 

ILUZIA UNUI PANSAMENTILUZIA UNUI PANSAMENT
comunică telepatic cu odraslele lor!  Mă aşez 
pe canapeaua din sufragerie. Cum să-mi educ 
voinţa ca să descifrez gândurile lui Brâncuşi 
înregistrate în univers? Nu-mi pot încheia 
cartea dedicată idolului meu, până nu eluci-
dez taina marelui său proiect, din păcate nere-
alizat – Templul eliberării!

Urmez sfaturile lui Shivananda. Îmi fac o 
listă cu mâncăruri purifi catoare, sattva-ice: 
legume, fructe, zarzavaturi, paste făinoase, 
ouă. Mă reped la frigider. Descopăr o mân-
care de praz cu cartofi , corespunde, o înfulec 
imediat. Să mă edifi c acum asupra exerciţiilor 
de concentrare. Trebuie să mă gândesc întâi 
la un peisaj frumos, de preferinţă o apă 
întinsă, a cărei imensitate linişteşte sufl etul. 
Perfect! Lacul Săcălaia, monument al naturii, 
prin puritate şi frumuseţe e locul ideal!

Apoi, trebuie să privesc intens fotografi a 
celui căruia vreau să-i citesc gândurile.

Fug în dormitot şi smulg de pe perete cal-
endarul dedicat lui Brâncuşi de Romtehnica, 
în anul 1997. Răscolesc febril pozele: iată 
sculptorul tăind cu fi erăstrăul un buştean, 
dăltuind piatra, odihnindu-se în arcada 
atelierului…

Gata, am găsit! Artistul e aşezat pe o masă 
rotundă de piatră, poartă pantaloni albi de 
salopetă şi un plovăr cu guler înalt. Braţele îi 
sunt încrucişate cu îndârjire. Pe lângă umeri 
se vede o parte din Peştele său din marmură 
albastră cu nervuri verzi, iar în fundal, mai 
multe Coloane nesfârşite, unele din ghips, 
altele din lemn. Una din Coloane, afl ată chiar 
în spatele său, parcă îi răsare din cap.

Sculptorul e trecut de prima tinereţe, are 
barba albă, mustaţa neagră şi părul grizonat. 
Fruntea-i  înaltă  e plină de riduri. Priveşte 
departe, iar între sprâncenele încruntate I se 
formează o mică adâncitură. La ce se gândeşte 
oare? Regula concentrării cere să parcurg cu 
privirea corpul omenesc dinspre picioare spre 
cap, apoi să urmăresc atent fizionomia. 
Privirea mi se ridică aşadar de pe pantalonii 
albi pe venele proeminente ale braţelor dezgo-
lite până la coate, urmăreşte apoi dungile ver-
ticale ale plovărului întunecat, se împleteşte 
cu fi rele bărbii rebele, se caţără pe nasul în-
cordat (gura este mascată între mustaţă şi 
barbă) şi poposeşte în fi nal pe mica depresi-
une dintre ochi şi sprâncene.

Încerc să-mi alung toate gândurile din 
minte. Mica pajişte dintre ochii lui Brâncuşi 
pare lacul Săcălaia ascuns între dealuri. După 
un timp privirea mi se tulbură şi în micul 
spaţiu privilegiat, asupra căruia mă concen-
trez, apare un romb galben, ale cărui laturi se 
curbează uşor, apoi acesta se multiplică în 
nenumărate Coloane, orientate în toate 
direcţiile. Mintea lui Brâncuşi începe să emită 
gânduri nesfârşite! 

Scap calendarul din mână!
Mă ridic încet şi mă îndrept spre bucătărie. 

Ce s-a întâmplat? Privesc pe fereastră. S-a 
înserat. De afară se aud râsetele copiilor 
jucându-se în spatele blocului. Îmi prăjesc o 
felie de pâine, o ung cu margarină şi o mănânc 
în timp ce beau ceaiul. Mă plimb prin 
bucătărie în lung şi-n lat. Obosesc, îmi iau 
pastilele şi mă bag în pat. Voi mai putea intra 
în contact cu gândurile maestrului? Urmez 
din nou tehnica de concentrare. Închid ochii, 
încerc să reproduc în minte, cât mai fi del, fo-
tografi a din calendar.

Reuşesc! Revăd pajiştea înconjurată de 
ochii, nasul şi sprâncenele lui Brâncuşi. 
Transpir, adorm. Încep să visez. Din întu-
nericul omniprezent, undeva, departe, se 
conturează o fereastră albastră, încadrată într-
o ramă albă, care începe să se apropie de 
mine, mărindu-se treptat. Prin ea văd stelele. 
Deodată apare o tânără îmbrăcată într-o 
rochie lungă, argintie. Se dezbracă încet. 
Rămâne goală şi se apropie visătoare de 
fereastră. În acelaşi timp, rama albă se 
îndepărtează de mine încet. Nu mai văd înt-
regul trup al fetei, ci doar porţiunea de la ge-
nunchi la gât. Imaginea se roteşte încet. Mă 
lovesc cu palma peste frunte. E Torsul de 
tânără fată sculptat în marmură de Constantin 
Brâncuşi! Mă trezesc. O sudoare rece îmi 
scaldă trupul. Privesc ceasul – ora opt, 
sâmbătă dimineaţa. Mă ridic instinctiv din pat 
şi mă îndrept spre frigiderul din bucătărie. Îl 
deschid hipnotic, iau salamul de casă şi tai 
câteva felii subţiri. Mî opresc. Nu, nu voi 
mânca. Nu sunt sattva-ice! Trebuie să mă 
păstrez curat pentru a descifra gândurile lui 
Brâncuşi. Momentul e propice, din cauza an-
tibioticelor nu am mai băut alcool de zece zile. 
Gata, mă concentrez din nou! Oare cum şi-a 
imaginat Brâncuşi Templul eliberării?

Iniţial, Templul comandat de maharadja-

hul Yeshwant Rao Holkar din Indor trebuia să 
fie un Monument al păsărilor în spaţiu, 
cumpărate de prinţ în anul 1936 (una din 
marmură neagră, alta din marmură albă şi una 
din b ronz polisat).  După moartea maharanei 
Sanyogita Devi Holkar, survenită în anul 1937, 
monumentul a trebuit să devină un mausoleu, 
adică Templul eliberării sufl etului de corp.

Cum urma să arate oare?
Un dublu capitel, cum mărturiseşte mi-

jlocitorul tranzacţiei dintre maharadjah şi art-
ist, un ovoid imens, sau un măr, cum susţin 
alţi exegeţi? În toate cazurile însă, intrarea în 
templu urma să se facă printr-un pasaj sub-
teran, încăperea trebuia să primească pentru 
reculegere o singură persoană, în interior cele 
trei Păsări s-ar fi  refl ectat într-un bazin cu 
apă, iar lumina ar fi  pătruns printr-un orifi ciui 
practicat în tavan, căzând pe bronzul lustruit 
al Păsării de aur, într-o anumită oră a zilei sau 
a anului. Pe lângă sculpturile amintite, celula 
pentru meditaţie mai urma să adăpostească 
urna funerară, susţinută pe o Coloană a 
sărutului şi Spiritul lui Budha.

În decembrie 1937 – ianuarie 1938, când 
Brâncuşi a călătorit în India pentru a perfecta 
lucrarea, i s-a cerut o secţiune edifi catoare 
prin Templu, pe care nu a avut-o şi care ar fi  
lămurit dilema exegetică pentru totdeauna.

Cert este că, sin motive încă neelucidate, 
prinţul nu l-a primit pe artist la modernul său 
palat din Indor. Probabil criza fi nanciară a 
regatului, războiul mondial ori lipsa de 
înţelegere a proiectului au condus la nerealiza-
rea Templului, ceea ce l-a afectat grozav pe 
Brâncuşi. De atunci, forţele creatoare ale 
sculptorului au secătuit şi nu a mai realizat 
decât testamentul său artistic, Ţestoasa 
zburătoare – sapă de mormânt şi suflete 
înălţându-se la cer totodată.

Nu ştiu ce să fac. Nu am chef de nimic. Mă 
uit la televizor. La PRO TV, Mihai Călin 
prezintă emisiunea Te uiţi şi câştigi. Întrebarea 
finală este despre Brâncuşi:”Pentru ce 
sculptură a dat în judecată artistul vama 
Statelor Unite?” 

Simplu ca bună ziua, pentru o Pasăre în 
văzduh, dar nu ştie nici unul dintre concurenţi. 
Apoi privesc o vreme, fără să mă concentrez, 
un fi lm poliţist, gata, m-am plictisit.

Meditez din nou asupra Templului. Tai un 
măr în patru bucăţi egale să-i studiez interio-
rul. Îndepărtez sâmburii, privesc alveolele care 
ar fi  trebuit să adăpostească Păsările în proi-
ectul brâncuşian. Deodată, un vierme îşi 
scoate capul într-o nişă! Nu, nu poate fi  aşa! 
Sunt deprimat. Iau un ou din frigider şi-l aşez 
pe masă. Începe să se rostogolească. Îl prind 
în ultima clipă, îi dau drumul din nou. Na, că 
l-am scăpat! Mai bine-l fi rbeam!

M-am săturat de experimente, îmi iau pas-
tilele şi mă culc. După un timp de somnolenţă, 
apare iarăşi fereastra, de data asta trec prin ea! 
În clipa traversării mă destram în mii şi mii 
de celule, care dansează totuşi în corpul meu 
dureros fl uidizat. Universul întreg, de după 
fereastră, pare alcătuit din particule pulsând 
haotic. Mă cuprinde teama, ameţesc. După un 
timp mă liniştesc şi încep să disting în spaţiul 
îndepărtat surse de energie mentală, emiţând 
mesaje colorate.

Aerul libertăţii nemărginite îmi umflă 
pieptul, pornesc cu viteza luminii în întâmp-
inarea necunoscutului. Străbat oceanul gân-
durilor omeneşti, simţind prezenţa maternă, 
ocrotitoare, în preajmă.

“Unde călătoreşti, fi ule?” “Pe urmele gân-
durilor lui Brâncuşi”. “Ai grijă să nu te risipeşti 
şi să te întorci acasă”. “Aşa voi face, ne revedem 
curând!” Iată, în depărtare, o mică sferă 
galbenă, aparent imobilă, ca o lună plină într-
o noapte pîmânteană. Mă îndrept spre ea cu 
viteza noesică. În apropierea ei îmi dau seama 
că astrul meu nu e o sferă ci un halou ovoidal 
galben pai. Pătrund în această aură şi popos-
esc în zona ei centrală, mai densă, de un auriu 
– brun, mat. Aici, Măiastra brâncuşiană îşi 
aţinteşte privirile iscoditoare spre mine. “Te 
aşteptam. Urcă pe umerii mei ca să pornim în 
călătoria pe care ţi-o doreşti atât”. Instinctiv 
privesc în spatele meu. Cum poate pasărea să 
distingă umbra mea aproape transparentă? 
“Nu te mira”, îmi şi răspunde pasărea, am 
primit mesajele tale mentale, ştiam că vei 
veni”. Am cuprins cu mâinile mele iluzorii 
gâtul păsării şi am pornit în marea aventură.

Măiastra s-a ridicat lin în văzduhul rare-
fi at şi a intrat în picaj într-un pasaj subteran. 
Nu distingem nimic prin întunericul absolut, 
decât că ne roteam tot mai repede pe o spirală 
descendentă. Simţeam că mă destram, dar 
bronzul păsării a devenit spongios şi mi-a ab-
sorbit moleculele, salvându-mă de la pulver-

izare. O senzaţie de siguranţă m-a năpădit pe 
dată şi chiar o uşoară euforie.

Am numărat cinci rotocoale descendente 
până ne-am oprit şi trupurile noastre mentale 
s-au separat din nou. De aici începe un puţ 
vertical, străjuit de Cuminţenia pământului 
şi Figura arhaică. O clipă am rămas hipnoti-
zat de ochii lor împietriţi. În poalele 
Cuminţeniei pământului se răsfaţă Animalul 
nocturn. 

Am început să urcăm pe spirala 
ascendentă, prin interiorul puţului, care era 
un tub translucid, cu secţiunea asemănătoare 
unei frunze de trifoi, iluminat difuz, din exte-
riorul său, înconjurat de ape lustrale. Da, 
suntem în interiorul Coloanei sărutului, două 
jumătăţi de frunze alăturate reprezentând câte 
un cuplu îmbrăţişat! Urcăm de data asta nouă 
rotocoale, în timp ce Peştii, Focile şi 
Ţestoasele brâncuşiene ne dau târcoale prin 
exterior, plutind alene prin apele pure şi popo-
sim în Templul eliberării, o intersecţie de doi 
cilindri egali în diametru, din care rezultă, pe 
lângă o încăpere cubică în esenţă dar cu tav-
anul semicircular şi patru nişe ogivale 
adăpostind cele trei Păsări în văzduh şi 
Spiritul lui Budha.

Cobor de pe umerii Măiestrei pe o mică 
trapă. În aceeaşi clipă, cele trei Păsări şi 
Spiritul lui Budha ies din nişele lor glisând 
pe perne de aer, deasupra unor mese metalice 
inoxidabile şi  magnetice.

Privesc în jur. Mă apropii de bazinul 
pătrat, cu apă de vis, amplasat în mijlocul 
încăperii. Mă opresc smerit lângă Coloana 
sărutului purtând urna cu cenuşa defunctei 
Sanyogita Devi Holkar, fosta soţie a maharad-
jahului. Ce e şi viaţa asta materială, cu dorinţe, 
necesităţi, orgolii, meschinării şi alte 
mărunţişuri, faţă de imensa lume a spiritului 
şi zborurile cosmice ale minţii, care abia acum 
mi se deschid în faţa ochiului interior?

Plutesc imponderabil prin încăpere. Fresce 
albastre, reprezentând cerul senin, pe care se 
profi lează jumătăţi albe de romburi, sugerând 
păsări în zbor, mă înalţă tot mai departre în 
universul gândurilor.

Deodată, o coloană infintă de lumină 
străpunge încăperea, prin orifi ciul tavanului şi 
transformă în vâlvătaie Pasărea de aur. Nu i 
se mai distinge conturul, parcă s-a învăluit 
într-o aură. Doamne, Pasărea se ridică la cer! 
Lumina ascensională, alcătuită din împletirea 
celei incidente şi celei  refl ectate de bronzul 
polisat al sculpturii formează un vertij care mă 
absoarbe cu totul. Nu pot să mă împotrivesc!   
Am devenit una cu Pasărea sufl et chemată de 
Tatăl Ceresc!

Templul a început să crească, bazinul cu 
apă a devenit lacul Săcălaie, nişele sunt 
dealurile din jur, eu sunt Pasărea care se înalţă 
spre orifi ciul din plafon, care s-a preschimbat 
într-o Poartă a lumilor, o spărtură în cer! 

Pleosc, mă lovesc la cap de ceva dur, mate-
rial şi cerul se-ntunecă!

 Mă trezesc pe duşumea. Am căzut din 
pat? Privesc ceasul. Ora cinci dimineaţa, 
duminică. Mă doare capul. Duc mâna la 
frunte, o retrag năclăită de transpiraţie? Nu, e 
sânge! Fug repede la oglinda din baie. Arcada 
stângă mi-e spartă. Îmi spăl sângele de pe 
frunte, de pe nas şi de pe pleoapă. Caut un 
leucoplast, nu-l găsesc. Revin în dormitor, pi-
jamaua mi-e plină de var. Pereţii sunt acoperiţi 
cu calciu, var e numai pe plafon! Ce să fi e!

Îmi beau ceaiul în bucătărie, s-a făcut ora 
opt, mă îmbrac, mă duc la magazinul particu-
lar de vis-à-vis să-mi cumpăr un plasture. 
Nişte vecini mă salută în faţa blocului, nici nu 
I-am observat, dar îi aud vorbind în spatele 
meu: ”Nu vezi dragă că e beat şi a căzut în 
cap?” Cumpăr pansamentul cu care să-mi 
maschez rana şi mă întorc repede acasă. Îl 
aplic perfect, apoi îmi acopăr fruntea cu o 
bentiţă de lână. Aşa. Mă apuc de gătit. Curăţ 
cartofi, îi tai cu cuţitul special, cu lama 
ondulată, pregătesc grătarul. Mirosul îmbietor 
al fripturii mă face să uit de Templul eliberării 
sufl etului de corp. Aşa, totul e gata, aşez 
bunătăţile într-un vas de Jena ca să le păstrez 
calde. Dar nu mai e nevoie, familia mea  
soseşte în această clipă.

“Bună ziua Tati!“ – îmi spune Emil. “De ce 
ţi-ai pus bentiţa la cap? Te-ai lovit?” “Nu, mi-e 
frig”. Maria, în joacă, trece prin spatele meu 
şi-mi smulge bentiţa de pe frunte. Râde, nu 
spune nimic?

“Ce stai aşa prostit?” – mă întreabă.
Nu răspund, fug la baie şi mă privesc în 

oglindă. Nu am nici un plasture, nu am nici o 
rană!

Revin în bucătărie, îi sărut, zâmbesc şi îi 
întreb: “Cum a fost? Bine aţi venit, haideţi să 
ne aşezăm la masă!”.

Lucian GRUIA
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Vlaicu parcă se dedublase ca un ins sofi sti-
cat de care nu avea habar. Şi dacă ar fi  avut, în 
sinea lui l-ar fi  dispreţuit. Pe de o parte, abia 
acum simţea că se odihneşte şi de ce să mintă? 
Îi plăcea că nu mai trebuie în fi ecare clipă să 
se gândească la ceva ce aştepta să fi e dus până 
la capăt, să alerge undeva să facă ce trebuia 
făcut. Să nu regrete că nu s-a grăbit şi vasul 
prea plin a dat pe alături. Pe de altă parte, îl 
chinuia neîncetat neliniştea că a devenit inutil, 
că face umbră pământului de pomană. Îi era 
foame şi sete, mânca tot ce-i punea Stanca în 
farfurie, încă îi plăcea ţuica, mai bea şi pe fu-
riş, să nu-l vadă muierea, dar ce folos? Se pre-
făcea că trăieşte, lăsându-şi făptura să hămăie 
ca un dulău de pripas, dispreţuit şi neglijat, 
care a uitat să mai muşte. 

În viaţa lui cea plină de miez, ca ghinda prea 
coaptă, chiar dacă nu toate îi merseră din plin, 
nu avusese timp să simtă ce-i tristeţea. Aproape 
că nu înţelesese insinuarea ei devastatoare. Şi 
uite că tocmai acum la bătrâneţe, când nu se 
aştepta şi nu mai avea cine ştie ce griji, îl co-
pleşea tristeţea, ca un alean fără înţeles. Să fi  
fost de vină acea dedublare parşivă între bea-
tituinea odihnei şi nevolnicie? 

În tinereţe, o singură dată îl sfârtecase tris-
teţea, ce nu-l părăsise vreme îndelungată, go-
lindu-l de el însuşi, şi lăsându-1 aproape ca pe 
un stârv. Atunci, când cu totul pe neaşteptate, 
îi murise întâiul copil. Un băiat, pe care şi-l 
dorise cu ardoare, rugându-l în taină pe 
Dumnezeu şi ziua şi noaptea, băiat să fi e. 

În primii doi, trei ani după ce se însurase, 
Stanca nu rodise. Îi apucase spaima pe amân-
doi c-o să rămână sterpi. Apoi, când nu se mai 
aşteptau, muierea înaltă, slăbănoagă, ciolănoa-
să, frumoasă totuşi în neistovita-i tinereţe, ră-
măsese grea şi adusese pe lume un băiat dolo-
fan. Îi puseseră numele Ion şi-i ziceau Nică. 
Copilul fusese îngrijit ca ochii din cap, trăiau 
şi bunicii şi după ce începuse să meargă voini-
ceşte în picioare, tropăind şi el de colo, colo pe 
bătătură, mai toată ziua se ţinea de fusta bătrâ-
nei Mărina. Îl învăţaseră, râzând în hohote, să-
njure de “găoază”. “Băă, oaza mă-tii!”, se oţăra 
plodul, când începuse să vorbească aproape 
bine, sărindu-i şi lui muştaru’ pe câte cineva. 
Şi pe mâţele din casă, care fugeau din calea lui, 
tânguindu-se, fi indcă le fl ocăia fără milă. 

Nică ajunsese să facă patru ani. Oare, când 
trecuseră? Era înalt, cam slăbuţ, dar nu se văita 
niciodată, de nimic. Era blond, cu ochi verzui, 
deşi părinţii lui aveau chipuri mai degrabă ne-
gricioase. Părea un bulgăre însufl eţit de miere, 
care prindea încet, încet viaţa de coadă. 
Începuseră să-l lase să iasă în drum la poartă, 
se sgâia şi el la lumea care trecea pe linie şi 
făcea în marginea şanţului, împreună cu ceilalţi 
copii din vecini, castele de nisip. “Băă, oaza 
mă-tii!” se repezea Nică la câte unul care-i dă-
râmase, din nebăgare de seamă, împrejmuirea 
de târlă a castelului. 

Era pe la începutul toamnei, se răcorise, şi-l 
încălţară pe neastâmpărat cu nişte ghete cam 
grele, cam butucănoase. Alergând pe bătătură 
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după gâşte, cu o joardă în mână, zicând că sunt 
oile lor, să le ducă la muls, se împiedecă cu 
ghetele acelea, cu care o vară întreagă nu fu-
sese obişnuit şi dând cu fruntea de un colţ par-
şiv de piatră, se juli la frunte. Dar nu cine ştie 
ce. Urlă o leacă, înjură piatra de “găoază”, îl 
spălară cu spirt, îl unseră cu o alifi e şi toate 
reintrară în fi rescul vieţii. 

Peste câteva zile, însă, se întâmplă un lucru 
neaşteptat. Copilul începu să facă temperatură 
mare şi julitura aceea din frunte se roşi urât şi 
se întinse. Azi aşa, mâine aşa, copilul pierduse 
orice chef, nu mai voia nimic şi scâncea încet 
ca un căţel părăsit.  Lăsară toate la o parte, 
înjugară boii la car, pe atunci încă nu se pome-
nea de vreo maşină prin satele lor şi înfofolind 
copilul, plecară cu el la oraş, la doctor. 
“Infecţie, infecţie rea”, spuseră doctorii şi-l 
internară numaidecât, împreună cu mama lui, 
în spital. 

A stat Stanca cu el în spital o lună şi mai 
bine de zile, de i s-a urât. Copilul aci părea să 
fi e mai bine, când dintr-odată o lua de la capăt. 
Se săturaseră şi doctorii. Până la urmă i-au 
externat şi au sfătuit-o pe Stanca să rămână 
pe-aproape, să poată veni cu Nică la tratament 
de două ori pe săptămână. 

Ce era să facă? Au găsit cu greu o gazdă în 
oraş, la nişte rude mai depărtate. Au rămas 
acolo ... Doamne, până când? .. Umblând le-
gănat, parcă-l trăsnise în moalele capului, 
Vlaicu venea în fi ecare săptămână, mai cu ca-
rul, mai pe jos, să le mai aducă ce le trebuie. 
Slăbise, se jigărise, înegrise la faţă, parcă acum 
ar fi  venit de pe front. Când îl vedea, Nică se 
înviora, se dădea singur jos din pat şi începea 
să se roage de tat-su, să-l ia acasă la mâţele şi 
la gâştele lui din bătătură. Stanca şi Vlaicu 
plângeau pe furiş, încetişor şi-l luau cu 
binişoru’. 

Timpul a trecut aşa, amarnic, hain, până pe 
la începutul lui decembrie. Într-o sâmbătă, 
Vlaicu veni pe la ei, la oraş, să vadă ce mai 
fac, bătând cu piciorul aproape douăzeci de 
kilometri. O găsi pe Stanca cu copilul în braţe, 
legănându-l, gemând neputincioasă, fără la-
crimi. Pierindu-i graiul, Vlaicu îi luă copilul 
din braţe. Nică era alb ca hârtia, ţinea ochii 
închişi şi parcă nici nu mai respira. “Nică, mă, 
mumă, ia înjură-l tu pe tata de găoază, că uite 
vei pe la noi!”, încercă Stanca marea bucuriei 
cu degetul. Copilul deschise ochii şi nu scoase 
niciun sunet... 

În clipa următoare muri ... 
Vlaicu se prăvălise în genunchi, gata să-l 

scape pe Nică din braţe. 
Pierzându-şi cumpătul, începură să bocească 

amândoi, parcă ar fi  fost în cimitirul lor din sat, 
uitând unde se afl ă. Speriaţi, vecinii, orăşenii 
aceia, dădură năvală. 

Ce să facă? Tocmai atunci Vlaicu venise pe 
jos, fără car. Cum să ajungă acasă cu copilul 
care, dărâmând lumea peste ei, se stinsese? 

Se făcuse noaptea târziu şi începuse să nin-
gă. Ajutaţi de oameni, încremeniţi şi ei, găsi-
seră cu mare greutate un taxi, erau doar câteva 

în tot oraşul, şi pe bani grei şoferul acceptase 
să-i ducă până la vreo doi kilometri de satul 
lor, sub o coastă lungă şi grea. Nu voise cu 
niciun chip să mai urce cu rabla lui. I-au fost 
totuşi, recunoscători că i-a adus până aci în 
puterea nopţii şi a începutului de iarnă. Învelind 
copilul, care încă nu înţepenise, într -o pătură, 
Vlaici i-a lăsat faţa descoperită, să se aşeze pe 
ea fulgii de zăpadă, ca şi cum ar fi  fost viu şi 
l-ar fi  înjurat de “găoază”, că-l gâdilă fulgii 
prea reci. Se prostise cumva, om în toată fi rea?  
Au urcat coasta Cordunului încet, gâfâind, 
Vlaicu ducând cu grijă trupuşorul stins, ca pe 
o făptură picată din cerul înegurat al iernii, iar 
Stanca mergea pe lângă el, cu capul înfăşurat 
în broboadă, adânc plecat spre pământ, cântân-
du-se încet, sfâşietor. 

Când au ajuns acasă ŞI au intrat pe uşă, cu 
copilul mort în braţe, bătrânii, cu glasurile lor 
gâjâite, hârâitoare, au început să se tânguie pre-
lung, semănând, parcă cu urletele hămesite ale 
lupilor, auzite cândva din bătătură, peste livezi, 
gata să-l atace pe Bojincă, cu turma lui. 

Au aprins îndată toate lămpile şi felinarele 
din gospodărie. 

Dimineaţa, când Vlaicu l-a văzut pe Nică 
întins pe masa de praznec înveşmântată în 
scoarţe şi macaturi noi, neatinse, îmbrăcat în 
haine strălucitoare, cu o bască albă, bogată, 
pusă şmechereşte pe cap, părând în puritatea 
lui senină, copleşitoare, un împărat fără sufl are 
al jucăriilor, a ieşit pe furiş din odaie şi a plecat 
printre acareturi la vale. S-a aşezat pe pragul 
cam înalt de la grajdul cailor şi s-a luat cu mâi-
nile de cap.  Niciodată n-a putut înţelege trufi a 
oarbă a acelui blestem care căzuse în casa lor, 
din senin. Ori de câte ori, de-a lungul vieţii, 
până de curând, când mai putea umbla cât de 
cât şi s-a dus la biserică, înainte de toate Vlaicu 
intra în cimitir, se oprea în faţa părelnicului 
mormânt şi plângea stins, pândind să nu-l vadă 
cineva. 

Făcuseră după aceea încă trei copii zdraveni, 
frumoşi, două fete şi un băiat. Dar trecătoarea 
umbră a acelui copil bălai, ce-l înjura mucalit 
de “găoază”, n-o mai putuse niciodată uita cu 
totul. Ani în şir se lăsase măcinat de tristeţe ca 
de o boală fără leac ... 

Către sfârşitul lui noiembrie năvăliră nişte 
ceţuri înăbuşitoare şi reci. 

Câte o săptămână şi ziua şi noaptea. Gâştele 
sălbatice trecuseră, nu se mai auzeau. Căptuşit 
cu vată, văzduhul părea un nesfârşit mormânt 
ce anihila cel mai părelnic sunet. Vlaicu nu mai 
ieşea din odaie decât pentru nevoile lui şi se 
întorcea repede, sgribulindu-se, pipăind cu gri-
jă curtea pustie, să nu se împiedece, cu băţul 
lui de corn, ale cărui lovituri în pământ aproape 
că nu le mai simţea în hămesitul necuprins al 
ceţii. Se aşeza, ca de obicei, la masă, cu faţa 
către poarta de la drum şi începea să se fâţâie 
că nu mai putea zări aproape deloc forfota de 
pe linie. Las că şi uliţele deveniseră aproape 
pusii. Unde să se ducă lumea pe o astfel de 
vreme? Rar de tot, când părea să se mai subţi-
eze ceaţa, zărea o clipă, pe deasupra porţii de 
la drum, câte un cap estompat, ce plutea aiurea, 
fără trup, ca o vedenie fugară, ducându-se 
nicăieri. 

* Fragment din romanul Trecerea. 
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Între brâncuşiologii de mare prestigiu din ultimele 
două decenii şi jumătate, numele universitarului aus-
triac Friedrich Teja Bach se recomandă de la sine. 
După studii de istorie, germanistică, politologie, isto-
ria artei şi filosofie la Tübingen, Viena, Paris 
(Sorbonne), New York (Columbia University) şi New 
Haven (Yale University), devine cadru didactic la 
Humboldt Universität (Berlin), apoi: professor doctor 
la Institutul de istoria artei al Universităţii din Viena, 
visiting Professor la Harvard University, curator în 
perioada 2004-2006 al unei expoziţii de artă modernă 
şi cultură veche mediteraneeană organizată de 
Museum of Cycladic Art din Atena.

Spirit eminamente modern în cercetarea şi inter-
pretarea fenomenului artistic european, în varii 
specifi cităţi, de la pictură (Albrecht Dürer, Cézannes, 
Matisse, Morris, Serra) şi muzică (Johann Sebastian 
Bach) la grafi că, sculptură şi arhitectură, totodată 
mărturisind o vocaţie în analiza sculpturii şi plasticii 
moderne, Friedrich Teja Bach s-a dedicate încă din 
1984 unui studiu temeinic privind opera lui 
Constantin Brâncuşi, militând pentru promovarea şi 
înţelegerea mai profundă a acesteia atât în cadrul unor 
expoziţii, cursuri, intervenţii, mese rotunde, cât mai 
ales prin realizarea unor sinteze documentare în care 
a urmărit câteva aspecte de bază: relaţia artistului cu 
sculptura americană, viziunea arhitectonică a unor 
proiecte de inspiraţie modernă şi ezoterică, cea 
privind celebrul atelier al artistului supus unor suc-
cesive amenajări, ca şi refl ecţiile asupra unui „Brâncuşi 
fotograf ”, pe considerentul că schiţele, desenele şi fo-
tografi ile făcute de artist fac parte dintr-un mai com-
plex proces de creaţie, exprimând anumite 
intenţionalităţi estetice…

De o importanţă deosebită se recomandă grija ce-o 
poartă cercetătorul vienez Tezaurului Brâncuşi, 
ameninţat în ultimii ani de „îmbogăţiri suspecte”! 
Cercetătorul declara într-un interviu că, în ultimii 25 
de ani „au apărut cu mult peste o sută de piese care 
se pretind originale, dar nu sunt” (v. subter).

În acest sens, catalogul raisonné foarte sugestiv 
intitulat Metamorphosen Plastischer Form (Köln, 
DuMont Verlag, 1987) este socotit îndeobşte garantul 
absolut în descoperirea oricărui fals… 1

Autor, aşadar, al celui mai complet catalog al sculp-
turilor lui Brâncuşi, Fr. Teja Bach a vegheat asupra 
autenticităţii creaţiei brâncuşiene, el însuşi desco-
perind în depozitele unor muzee şi ateliere până acum 
nu mai puţin de şase sculpturi aparţinând lui 
Brâncuşi.2

Într-un interviu apărut recent sub titlul „Au apărut 
peste o sută de Brâncuşi pretinşi originali, dar nu 
sunt”3, Fr. Teja Bach, profesor la Institutul de Istoria 
Artei al Universităţii din Viena, mărturiseşte că a au-
tentifi cat recent ultimele două lucrări brâncuşiene 
descoperite (Muza adormită III/IV). Statueta – repr-
ezentând-o pe baroana Renée Frachon, prietenă a 
artistului, - a fost expusă în cadrul expoziţiei 
Constantin Brancusi. Th e Essence of Th ings / Constantin 
Brâncuşi. Esenţa lucrurilor, care s-a deschis pe 11 iu-
nie 2008 la Muzeul Guggenheim din New York.

În interviul amintit, Friedrich Teja Bach face o 
succintă trecere în revistă a contribuţiei sale la desco-
perirea şi autentifi carea celor şase sculpturi aparţinând 

1  Constantin Brancusi. Metamorphosen plastischer Form. 571 

Seiten, 668 Abb. Köln:DuMont Buchverlag, 1987; 3. unveränd. 

Aufl age 2004.

2  Ideea de fost promovată şi în cadrul dezbaterii „Moştenirea lui 

Brâncuşi” de la 6 septembrie 2007 (sala Auditorium, Centrul 

„Georges Pompidou”), la care au participat criticii de artă 

Alexandra Parigoris (Anglia), Friedrich Teja Bach (Austria), 

Bernard Marcade (Franţa) şi Doïna Lemny (Atelier Brâncuşi, 

Paris).

3  Realizat de Bogdan Ciubuc, în „Evenimentul zilei”, din 28 iunie 

2008, p. 26.

Friedrich Teja Bach
lui Brâncuşi:

„Întreaga chestiune a autenticitaţii [...] ţine de raţiuni 
tehnice și stilistice. Cea mai apropiată piesă de această 
nouă lucrare găsită este Muza adormită III, o sculptură 
care a fost descoperita în 1982, într-un depozit din 
Philadelphia. Îi aparţinuse lui Mary Rumsey și nu mai 
fusese văzută de decenii. Această piesă, lucrată în mar-
mură filonată, a putut fi identificată cu ajutorul unei fo-
tografii făcute de Brâncuși însuși în atelierul său. [...] Cu 
totul, cred, am găsit până acum șase sculpturi autentice 
de Brâncuși. Lucrările nou descoperite cu care am avut eu 
de-a face au fost: în 1993, un bronz, Bust de băiat; în 1997, 

o Domnișoara Pogany de bronz, din colecţia lui Adward 
Steichen; și în 1999, o Muza adormită tot din bronz. A 
mai fost un relief de piatră, Păsări în zbor, și un mulaj de 
ghips al unui Fragment de tors feminin, în 2001. Îmi 
amintesc și un mic bronz, Studiu pentru rugăciune, pe 
care l-am găsit în august 2002 la Paris, o piesă provenită 
din colecţia unui șef de atelier la turnătoria Valsuani. Așa 
că descoperirea unei noi piese este, desigur, ceva rar. 
Bineînţeles, numărul operelor false care ies la iveală este 
enorm, cu mult mai mare decât al celor autentice“.

Între cărţile semnate de Friedrich Teja Bach me-
rită menţionată aceea scrisă în colaborare cu Margit 
Rowell și Ann Temkin.4  În studiul său, Teja Bach 
respinge cu argumente peremptorii ideea mai veche 
privind ermetismul operei brâncușiene și explicitează 
caracterul eterogen (ca formă și combinaţii de mate-
rial), care recomandă lucrările lui Brâncuși drept 
compellingly paradoxal (lucrarea din 2000 este înso-
ţită de o mare expoziţie retrospectivă de sculptură, 
desene și fotografii, organizată de Muzeul de Artă din 
Philadelph și Centrul „Georges Pompidou” – Paris). 

Monumentalul volum / oeuvre-catalogue, 
Constantin Brancusi. Metamorphosen plastischer 
Form (571 Seiten, 668 Abb. Köln:DuMont Buchverlag, 
1987; 3. unveränd. Aufl age 2004), începe cu o privire 
generală asupra concepţiei artistice brâncuşiene 
exprimată uneori în texte şi aforisme (Über Brancusi 
schreiben), Friedrich Teja Bach va realiza într-un 
prim capitol o analiză a modernităţii „pregnante” 
adusă formelor artei brâncuşiene, care devin, prin 
„simetrie” şi „asimetrie”, forme în sine. Pentru 
Brâncuşi, creatorul unui univers de forme, sculptura 
este „o formă în mişcare”, ceea ce se poate vedea din 
Păsările în spaţiu sau din Peştele care are capacitatea 
de a se metamorfoza, de a înainta, graţie polisării 

4.Teja Bach, Friedrich; Rowell Margit; Temkin, Ann: Constantin 

Brancusi, 1876-1954; [Musée National d’Art Moderne, Centre 

Georges Pompidou, Paris, April 14 - August 21, 1995; Philadelphia 

Museum of Art, October 8 - December 31, 1995] / Friedrich Teja 

Bach, Margit Rowell, Ann Temkin, Philadelphia Museum of Art; 

The MIT Press, 1995, Cambridge, Massachusetts; London, 

England , 406 p., ISBN 0-262-02395-4.

insistente şi unghiurilor succesive de percepţie. 
Efectul „de oglindă” al polisării, care şterge conturul 
şi transfigurează formele, realizând o adevărată 
mistică a privirii şi refl ecţiei (Politur und Prägnanz), 
ca şi năzuinţa ascensională a mai tuturor formelor 
sale sculpturale – acestea ar fi  dimensiunile ideatice 
în care se înscrie însăşi morfologia staturei 
brâncuşiene, conform acestor „aproximaţii”/ 
consideraţii, în marginea unei „ideologii misterice” 
(Annäherungen an Brancusis Form).

Al doilea capitol al monumentalei lucrări se ocupă 
de „marea sculptură şi proiectul arhitectonic”, de la 
complexul memorial dedicat avocatului Petre 
Stănescu din cimitirul Dumbrava-Buzău (cu apro-
pieri ale Rugăciunii de alte fi guri şi morfologii sta-
tuare precum Narcis) la Marele Cocoş (4,80 m, 1941-
52) ori Pasărea în spaţiu de 3,50 m (comanda din 
1926 pentru grădina vilei lui Charles de Noilles din 
Hyères – Côte d‘Azur) sau Coloana proiectată pentru 
Chicago înaltă de 400 metri.

Dar exemplul arhitectonic cel mai ilustru, desigur, 
îl constituie Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu, 
care reuneşte sculpturi independente până atunci 
(Coloana, Sărutul, o masă circulară aidoma celei de 
ghips din atelierul său, dar care trimite şi la Masa 
Regelui / La Table du Roi, Forêt de Fontainebleau, 
1723), un ancadrament cioplit de uşă (recuperat de 
la demolări) transformat în portal... Această viziune 
arhitectural-combinatorică, considerată dovadă per-
emptorie a orientării esoterice a artistului, ce ţine de 
însuşi misterul creaţiei, materializată în marele 
Ansamblu sculptural de la Târgu-Jiu, reprezintă o 
chintesenţă a artei brâncuşiene, cântecul său de 
lebădă. (Kombinatorik, p. 105). 

E interesant de observat că, în timp de Friedrich 
Teja Bach considera Coloana „exemplul suprem şi 
fi nal al coloanelor sale”, Mircea Eliade preciza că, 
după realizarea Coloanei fără sfârşit, Brâncuşi „nu 
mai avea nimic de creat care să fi e demn de geniul 
său”.

Este remarcabil excursul în morfologia statuarei 
brâncuşiene pentru a stabili formele plastice iniţiale, 
care, în devenirea şi combinarea lor arhitecturală, au 
dus la concepţia integrală a Ansamblului menit a da 
Târgu-Jiului o axialitate funcţională. Sunt amintite şi 
reproduse schiţele din 1922-25 ale arhitectului Le 
Corbousier (sau Mondrian) privind sistematizarea 
Parisului, ba chiar şi alte proiecte arhitecturale edili-
tare, începând cu turnul în ghips din 1894 al lui 
Rodin. Să precizăm că în timp ce Brâncuşi ridica la 
Târgu-Jiu vestitul Ansamblu, şi Berlinul era supus 
planurilor arhitecturale megalomanice ale lui 
Hitler.

Remarcăm şi unele mici inexactităţi privitoare la 
Das Ensemble von Târgu Jiu (pp. 78-85): data 
inaugurării Ansamblului nu este 26 octombrie ci 27 
octombrie 1938, iar lungimea întregului „parcurs de 
sanctuar memorial” este mai mică de 1480 m (apud 
B. Brezianu, cf. Notei 170 de la p. 359).

Nu vom găsi aici o analiză aşa-zis „temeinică” asu-
pra Trigeminei (având în vedere atâtea lucrări de 
referinţă din bibliografia românească, între care 
„Comentarea capodoperei” a lui Ion Pogorilovschi 
rămâne fundamentală), ci mai mult o „istorie” a for-
melor plastice, domeniu în care Fr. Teja Bach este în 
elementul său.

Din proiectatul Templu al iubirii (o primă intenţie 
datează de prin 1913), Brâncuşi a reţinut câteva ele-
mente formale şi fi gurative pe care le va relua în proi-
ectul de la Indore, şi acesta nematerializat din motive 
independente de voinţa artistului (au rămas, totuşi, 
câteva schiţe cu studii de capitel, între care cea mai 
realizată este Coloana sărutului expusă la Brummer 
Gallery în 1933-34), componentă a unui Templu al 
iubirii de 12x12 (1933-36).
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Urmare din pag. 28

Toate aceste proiecte arhitecturale, observă Fr. Teja 
Bach, corespund unei concepţii brâncuşiene vizionare 
conform căreia „Architektur ist Skulptur”. În acest sens 
arta, conjugându-se cu viaţa de fi ecare zi şi utilitatea 
atât de mult dorită de artist, devine viabilă...

În Brancusis Atelier, cercetătorul observă că acesta 
reprezintă însăşi imaginea ideală a efectului cumulativ 
de forme, o capodoperă în sine. Din imaginile de an-
samblu luate în atelier de însuşi Brâncuşi se poate 
vedea foarte uşor efectul a ceea ce Fr. Teja Bach 
numeşte „metodă combinatorie”. Creator al unui înt-
reg „univers al Formei”, efectul acestei opere este şi 
unul „cumulativ”, aşa cum observase Ezra Pound (ci-
tat de Fr. Teja Bach). Aglomeraţia de forme, grupajele 
combinatorii, efectele cumulative, spaţialitatea în care 
alternează forme şi fi guri, într-un studiat joc de lumi-
ni (graţie căruia coloanele şi păsările par că „se înalţă”, 
iar Peştele „înoată”), complexitatea interiorului, 
ambianţa în alb a interiorului cu magia sa inimitabilă 
– toate acestea sunt, desigur, sesizate, făcând obiectul 
şi al altor observaţii de amănunt, precum la Radu 
Varia mai târziu ( ? ).

Pe ideea fuzionării „esotericului” cu „modernita-
tea” se va desfăşura materia capitolului al treilea, 
unul din cele mai temeinice, plin de consideraţii de 
istoria, fi losofi a şi estetica artei plastice. Urmărind 
raporturile dintre natură şi cultură, cultură şi univer-
salitate, spirit şi materie, Fr. Teja Bach îşi ilustrează 
demersul eseistic apelând la exemple din arta epocii, 
dar realizează şi unele „diagrame” pentru „descifra-
rea” proporţionalităţii şi simetriei unor morfologii 
sculpturale (Sărutul, Măiastra, Vrăjitoarea de 
Brâncuşi, Cariatida de A. Modigliani, Gondolier de 
Al. Archipenco). O atenţie deosebită este acordată 
operei seriale Pasărea în spaţiu, urmărindu-se efectul 
estetic absolut al esenţializării şi spiritualizării. Este 
de remarcat, ca şi în cazul Porţii sărutului, disponi-
bilitatea cercetătorului austriac de a reproduce, în 
cazul Păsărilor,  imaginea stâlpnică din cimitirul 
transilvănean Loman, dar şi o imagine rupestră de la 
Lascaux,  datată „14.000 v. Chr.”, sugerând arhetipa-
litatea motivică, străvechimea imemorială a imaginii 
cultice. 

Acuta modernitate a artei brâncuşiene exprimă, 
desigur, şi o concepţie înaltă despre viaţă şi lume, 
comentată de autor, care reproduce schiţa La Pyramide 
fatale (1936 ?). Conform îndemnului brâncuşian de a 
nu căuta în opera sa nici „forme obscure” nici „mi-
stere”, Fr. Teja Bach observă procesul esenţializării 
morfologiilor, ideatica expresivităţii, care izvorăsc 
dintr-o concepţie a unei modernităţi împinse spre 
experiment, spre ultimele consecinţe ale esteticii pla-
stice, reverberând o metafi zică a transfi gurării vieţii 
şi lumii în artă: „Concepţia religioasă despre lume a 
modernităţii  va trebui  pusă în legătură cu conceptul 
esoterismului. Acest concept se referă la forme ale 
platonismului, ale gnozei, kabbalei, alchimiei, la o 
mulţime de tendinţe contemporane ale acestor tradiţii, 
la forme ale magiei şi hermetismului, ale spiritualis-
mului şi ocultismului, ale antroposofi ei, şi înainte de 
toate, ale teosofi ei”. Artistul deţinea scrierile lui Platon 
(după titlurile pe care cercetătorul german le-a desco-
perit în ceea ce a mai rămas din biblioteca lui 
Brâncuşi), fi ind „neoplatonic fără ca el însuşi să îşi 
dea seama de aceasta”.5 (Esoterik und Modernität – 
zum Bedentungshintergrund der Kunst Brancusis). 

În  pr i v i nţ a  m e t o d e i  c ombi n at or i c e 
(Kombinatorische Metode, pp. 30-67), Fr. Teja Bach 
distinge, în morfologia statuarei bvrâncuşiene, o mul-
titudine de trăsături şi forme care pot fi  schimbate 
între ele ori puse în diferite contexte. Marea curiozi-
tate (şi plăcere) a sculptorului de a combina forme 
sculpturale preexistente în ideea realizării unor noi 
ansamble sugerează o disponibilitate ludică având ca 
surse de inspiraţie atât arta africană (în lemn) cât şi 
arta populară românească. Brâncuşi ar fi  văzut acest 
procedeu, mai întâi, la marele Rodin, unde combinaţii 
de componente şi fi guri diferite duc la realizarea unor 

5  Pe interpretarea aceasta „iniţiatică”, în spiritul confreriilor ma-

sonice, va merge cu citate din Fr. Teja Bach, brâncuşiologul român 

Cristian-Robert Velescu, în lucrările sale: „Brâncuşi iniţiatul” 

(1993) şi „Brâncuşi alchimist” (1996), ca şi Radu Varia (Brancusi, 

1986).

forme plastice foarte interesante şi expresive. Dar, faţă 
de Rodin (care este mult mai elaborat în această artă 
a combinaţiilor fi gurative), Brâncuşi este mult „mai 
elementar” decât fostul său maestru, mai ales în 
variaţiile de socluri şi sculpturi în lemn. 
(Kombinatorische Gestaltung des Sockels und der pla-
stischen Figur). Fr. Teja Bach îşi ilustrează ideea re-
producând câteva sculpturi în lemn (Kariatide, 1916 
– 1923 ?, Câine de pază / Wachhund ş.a.), din care se 
poate vedea sporul de expresivitate plastică al „meto-
dei combinatorice”.  Obser vând varietatea 
impresionantă a soclurilor şi sculpturilor 
(Variationsreiben aus Sockel und Skulptur), dar şi 
structurarea în morfologii de sine stătătoare a acestora 
(Sockel und Skulptur – Strukturen ihrer Beziehung), 
cercetătorul supune comentariului diferite opere, cu 
trimiteri şi la alte forme plastice sugerând complicatul 
proces al creaţiei: Domnişoara Pogany, Vrăjitoarea, 
Himera, Prinţesa X, Socrate, Adam şi Eva, Miracolul, 
Peştele, Plantă exotică (şi Architektonisches Proiekt, 
1923/24), Măiastrele (1910-1912), Danaidele etc.

Partea a patra reproduce note, impresii, 
corespondenţă (îndeosebi din ultimii ani de viaţă) 
aparţinând unor prieteni sau admiratori ai statuarei 
brâncuşiene. 

Este de menţionat corespondenţa purtată de sculp-
tor în vara şi toamna lui 1927 cu Charles de Noilles, 
care-i solicită o Pasăre pentru grădina vilei sale de la 
Hyères. Lucrarea, pe care vicontele Noailles şi-ar fi  
dorit-o „en acier inoxidable”, ar fi  trebuit să aibă 3,50 
m în înălţime şi în jur de 250 kg... Corespondenţa se 
poartă fi e direct cu artistul, fi e prin intermediarul 
Jean Prouvé, care are mai multe discuţii cu Brâncuşi 
în privinţa alegerii materialului celui mai potrivit. 
Corespondenţa se întrerupe în toamna lui 1927, ulti-
ma scrisoare reprodusă de Fr. Teja Bach fi ind cea a lui 
Charles de Noilles către Jean Prouvé, din 14 noiem-
brie 1927, din care afl ăm că vicontele îl vizitase pe 
Brâncuşi şi că artistul încercase câteva probe de ma-
terial... Aşadar, încă unul din proiectele irealizabile 
ale lui Brâncuşi...

Un alt set de scrisori demne de interes provine din 
1955-56, reprezentând corespondenţa sculptorului cu 
Barnet Hodes din Chicago, pe tema ridicării unei 
„Colonne sans fi n dans votre pays”. În scrisoarea de 
răspuns din 24 octombrie 1955, Brâncuşi întreabă pe 
comanditar „quelle matière vous désirez que la Colonne 
soit faite – en acier inoxydable ou en bronze – et aussi 
de qu‘elle soit, car l‘epaisseur dépend de l‘hauteur et ceci 
va également dépendre du site choisi...” Afl ându-se încă 
în convalescenţă, artistul promite că, dacă în 
primăvara viitoare se va simţi mai bine, va face o 
călătorie la New York „pour voir l‘emplacement et faire 
les arrangements nécessaires.” La 26 iunie 1956, într-o 
scrisoare către Barnet Hodes, Brâncuşi comunică ace-
stuia intenţia de a veni la Chicago pe la sfârşitul verii, 
să vadă amplasamentul şi să discute detaliile. Înălţimea 
Coloanei va fi  „de 300 pieds” şi „en acier inoxydable”, 
ceea ce presupune o nouă recalculare a costurilor: 
„C‘est ce modèle que j‘éspère prendre avec moi à Chicago 
lorsque je viendrai superviser la construction de la 
Colonne au bord du lac de votre belle cité...” (scrisoare 
nedatată). În scrisoarea din 23 noiembrie 1956, Barnet 
Hodes îi urează artistului grabnică şi deplină  

însănătoşire şi îi comunică, pe baza discuţiilor avute 
în atelierul de la Paris, că înălţimea Coloanei ar putea 
fi  „de 200, 300 ou 400 pieds”. La 5 decembrie 1956, 
Brâncuşi mărturiseşte epistolar că starea sănătăţii sale 
îl împiedică încă să lucreze, dar speră că va începe în 
curând studiul la Coloana pe care şi-o imaginează 
înaltă de 400 metri şi realizată din oţel inoxidabil: „Si 
cela peut être fait en acier inoxydable POLI, ce sera une 
des merveilles du monde.” 

Desigur, şi acesta va rămâne unul din proiectele 
irealizabile ale lui Brâncuşi.

Tot în partea a patra sunt reproduse câteva inter-
viuri foarte interesante pe care Fr. Teja Bach le-a avut, 
în deceniul al optulea al sec. XX, cu apropiaţi ai arti-
stului şi cercetători ai operei: Jean Cassou, Étienne 
Hajdu, Jacques Hérold, Francois-Xavier Lalanne, 
Berto Lardera, Karl-Jean Longuet, Alfred Manessier, 
Marcel Mihalovici, Isamu Noguchi, Marta Pan, 
Francis Ponge, Jean Prouvé, Michel Seuphor, Francois 
Stahly. În toate aceste discuţii avute cu personalităţi 
de prestigiu ale culturii şi artei universale, sunt clari-
fi cate multe aspecte legate de biografi a şi viaţa arti-
stului: felul de viaţă, modul de a gândi şi de a lucra, 
date despre atelierele lui Brâncuşi şi magia declanşată 

de mecanismele inventate de acesta, despre priete-
niile şi preferinţele artistului, concepţia despre artă 
şi problematica soclurilor, despre materiale, metoda 
cioplirii directe şi arta polisării, despre lecturile sale 
cultural-fi losofi ce (veritabil iniţiat în fi losofi a lui 
Socrate şi Milarepa! – convingere împărtăşită şi de 
Radu Varia, apoi de Cristian-Robert Velescu), despre 
Templul proiectat la Indore, despre atâtea expoziţii 
şi proiecte eşuate, în sfârşit despre regretele artistului 
şi împăcarea acestuia cu destinul („attitude de 
Brancusi vis-à-vis de la mort” – cum zice Fr. Teja 
Bach în dialogul cu Alfred Manessier).

Masiva lucrare a lui Fr. Teja Bach conţine şi o 
Biografi e (care este, de fapt, cam o „bio-bibliogra-
fie”) a artistului, bazată pe lucrările consultate 
apărute în ţară şi străinătate, menţionându-se, 
totodată, şi opera, bogat ilustrată cu imagini din ate-
liere şi expoziţii, ca şi cu fotografi i ale artistului fi e 
singur, fi e în acompania prietenilor săi.

Un bogat aparat de 1083 de note vine să detalieze 
sau să precizeze unele aspecte ale vieţii, operei şi 
receptării artei brâncuşiene în epocă.

Foarte interesant este Catalogul-album al sculp-
turilor lui Brâncuşi, numărând nu mai puţin de 284 
piese. Sunt de găsit în acest album raisonné, dimpreună 
cu imaginile respective, toate detaliile privind operele 
brâncuşiene, unele pierdute, expoziţiile şi locaţiile 
prin care au trecut acestea, inclusiv consemnările în 
opere de referinţă.

Să precizăm că ediţia din 2004 a lucrării va cuprin-
de şi sculpturile descoperite de cercetător şi atribuite 
lui Brâncuşi, menţionate la începutul acestui eseu.

(Din vol. ”BRÂNCUŞI - ORIZONTURI CRITICE”, 
în pregătire

Z.C.
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Friedrich Teja Bach şi 

Barbu Brezianu - 1986
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Am în faţă avizul numărul 3619/170806, sub 
semnăturile domnilor arhitecţi Dan Nicolae, Daniela 
Enescu şi a secretarului de stat Virgil Niţulescu prin 
care mi se face cunoscută autorizarea strămutării bi-
sericii de lemn din satul Pişteştii din Vale pe un am-
plasament alăturat; este vorba de un monument, ex-
presie a unei remarcabile arhitecturi specifi ce Gorjului.
Prin scrisoarea mea din 2 septembrie 2006 (cu reve-
nire) am cerut domnului Adrian Iorgulescu, ministrul 
Culturii şi al Cultelor, retragerea acestui aviz, consid-
erând strămutarea propusă ca o acţiune iresponsabilă 
şi absolut demenţială. Am precizat că avizul respectiv 
este o operă trucată, una fi ind hotărârea Comisiei 
luată în prezenţa mea şi alta, după ce părăsisem sala 
de şedinţe...Insistenţele de autorizare a acestei 
demenţialităţi, motivate făţarnic ca «speranţă de con-
servare» (Sanda Ignat) sau că «prin strămutare există 
o şansă de salvare» (A. Botez), ori pur şi simplu abject: 
«strămutare» (stilul propriu al domnului V. Polizu cu 
care vorbisem altceva la Facultatea de Arhitectură) 
îneacă în incompetenţă şi incredibilitate întreg pro-
cesul de avizare al comisiilor pentru monumentele 
istorice ca act de garantare ştiinţifi că a regimului de 
conservare a operelor de importanţă istorică şi de 
artă; un regim pe care îl încalcă astăzi respectaţi pro-
fesori universitari, oameni de cultură, istorici, 
muzeografi , arhitecţi, urbanişti, clerici, funcţionari 
autoritari, etc.Nu intrăm în detalii, această comisie nu 
ştie ce avizează şi cum se avizează, aşa zisul proiect al 
arhitectului Iulian Cămui fi ind de negăsit, ne anunţă 
secretariatul Comisiei; să recunoaştem deschis că la 
noi nu există o Comisie a Monumentelor Istorice cu 
o Cartă de fundamentare ştiinţifi că a teoriilor de con-
servare şi de punere în valoare a bunurilor culturale 
(pun în discuţie echivocul domnului arhitect V. Polizu 
din «Concepte şi tehnici de restaurare» – Focşani 
1999, pp. 17-26, cu poziţia sa faţă de acest monument 
excepţional şi pretinsul drept exclusiv de decizie al 
proiectantului; distrugerea acestui monument, cum 
ne-o dovedeşte ilustraţia alăturată este elocventă).
Bibliografi e:Nicolae Stoicescu, Bibliografi a localităţilor 
şi monumentelor feudale din România. I – Ţara 
Românească, 1970, vol. 1, pp. 50-51Andrei Pănoiu, 
Arhitectura bisericilor de lemn din Ţara Românească, 
Teză de doctorat la Institutul de Arhitectură, Bucureşti 
1971 (descriere, încadrare tipologică, fotografi i, plan, 
vedere de ansamblu dinspre altar)Andrei Pănoiu, Din 
arhitectura lemnului, Bucureşti 1977, pp. 124-125 (de-
scriere, plan, vedere din altar)Andrei Pănoiu, 
Arhitectura tradiţională gorjeană, Târgu Jiu, 1996, pp. 
50-54

Andrei Pănoiu
Arhitectura tradiţionalăArhitectura tradiţională

Dispar bisericile de lemn şi întreaga artă a crucerilor
1 2

3b

3a

4 5

Legende:

Legende imagini:
1. Biserica din Broşcari, Judeţul Mehedinţi, (învelitoare 

din blăni de stejar prinsă în «arici» de tisă); reproducere 
după o imagine din colecţiile Filialei Arhivelor Statului din 
Drobeta-Turnu Severin.

2. Biserica de lemn din Pişteştii din Vale, Comuna 
Bălăneşti, Judeţul Gorj, absidă pentagonală, pronaos boltit, 

supralărgit, scaun de judecată cu însemnările unităţilor de 
lungime şi ştiutul loc al ţăpii de osândă din vecinătate...

3 a. Biserica din cimitirul satului Pişteştii din Vale; 
excelentă stare de conservare, cu învelitoare de tablă din 
anii ’50 ai secolului trecut

3 b. Macheta integrală a acesteia.
4. Biserica din cimitirul Pişteştilor din Vale, vedere pe 

latura de sud; scaunul Sfatului de Judecată a dispărut...
5. Biserica de lemn din Pişteştii din Vale în starea în 

care a fost adusă de îngrijitorul ei

6. Starea în care a fost adus premeditat acest monu-
ment în decurs de 10 ani cu complicitatea tocmai a acelora 
carora li se încredinţează conservarea şi punerea în valoare 
a patrimoniului cultural naţional

7. Biserica de lemn din Pişteştii din Vale «restaurată» 
după proiectele arhitectului Iulian Cămui, cu avizele de 
specialitate ale Comisiei Monumentelor Istorice

8. Altarul moşilor şi strămoşilor mei, ctitori ai acestui 
locaş...

76
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Ion Miloş

Născut la 16 februarie 1930 în Serbia occidentală 
(Banatul sârbesc) şi stabilit din 1964 la Malmö, în Suedia, 
poetul ION MILOŞ s-a dovedit un adevărat ambasador al 
culturii şi literaturii române în spaţiul scandinav, şi mai 
înainte de toate „o voce europeană” (A.D. Rachieru).

Nefiind investit oficial în vreo demnitate de acest fel, 
scriitorul s-a dăruit pe sine, cu o vocaţie greu de egalat, 
actului de promovare a României culturale în lume, făcând 
servicii imense acesteia într-un moment când punţile cu 
Occidentul aproape că nu existau, cu atât legăturile cu 
lumea scandinavă.

Ion Miloş „stăpâneşte limba suedeză în mod suveran”, 
aprecia criticul Hikan Möller, fiind recunoscut, aşadar, 
nu numai ca „un important poet în exil”, dar şi ca „un 
semnificativ poet de limbă suedeză”, plasându-se „central 
şi sigur în parnasul suedez” (Mats Granberg).

Autor a peste 25 de volume de poezii în limba română, 
Ion Miloş a publicat câteva cărţi şi în limba suedeză, apoi 
în macedoneană, engleză, persană.

Impresionantă este, în acelaşi timp, opera de traducător, 
domniei-sale datorându-i-se transpunerea în suedeză a 
lui Eminescu, Bacovia, Blaga, Arghezi, E.M.Cioran (pe 
ultimul propunându-l chiar la Premiul Nobel, filosoful 
refuzând însă diligenţele…).

A tradus în suedeză peste 200 de scriitori români, fie 
în antologii, fie în cărţi separate (20 în total), apoi din 
franceză, sârbă, croată, slovenă şi macedoneană.

Răsplătit cu diferite premii literare româneşti şi 
internaţionale (25) şi distincţii (8), scriitorul nu şi-a 
adjudecat vreun avantaj material, căci şi-a plătit de fiecare 
dată drumurile europene şi hotelurile din buzunarul 
propriu (chiar distincţia din 2002 de „Cetăţean de 
onoare al României”, acordată prin decret prezidenţial, 
neoferindu-i nicio favoare!).

Adăugându-se la acestea şi unele neînţelegeri ori 
ingratitudini de breaslă, putem realiza o anumită stare de 
spirit mărturisită adesea de poet… Revenirile poetului 
Ion Miloş – care îşi asumă mitul manolic, - în România 
sunt oarecum frecvente. Personal, îl întâlnesc de vreo 
zece ani la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” de la 
Sebeş-Alba, apoi, în mai 2007, ne-am revăzut la Târgu-
Jiu, unde a fost onorat cu Premiul pentru traducere, în 
cadrul Festivalului Naţional „Tudor Arghezi”. Prezent fie 
la Neptun, fie la Colocviul Internaţional „Emil Cioran” 
de la Sibiu, Ion Miloş şi-a atras şi calificativul de „cel mai 
cioranian dintre poeţii români” (M. Tomuş).1

Încântat de bogăţia spirituală a Gorjului şi de spaţiul 
mirific de sub geana Parângului, poetul şi-a exprimat 
dorinţa de a aduce un omagiu de suflet Marelui Brâncuşi2, 
încredinţându-ne, în sfârşit, prezentul volum de poezii  

1  „Seară culturală, la Biblioteca ASTRA”, în „Tribuna”, 

Sibiu, vineri 11 mai 2007, unde și-a lansat cele două volume de 

poezii tipărite la Editura „Ars Longa” din Iași: Gândul alb al 

cuvântului și Când stelele cad (2007).

2  Precum mai alt an conaţionalul său Adam Puslojic 

Tăcere lustruită, poezii, Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2006.

ntitulat Coloana Infinitului.3

Credinţa lui Ion Miloş este că a adus „ceva nou 
în poezie”, lucru care nu s-ar observa din cauza unor 
îmbâcsiri modiste şi idei preconcepute.

 „Poezia mea nu e flecăreală de vorbe frumoase - ne 
declarase poetul într-un interviu - ci o poezie a simplităţii 
profunde, grave, chiar tragice. Poezia se scrie cu cuvinte, 
dar se face cu sufletul. Observaţi asta în versurile mele şi 
veţi avea o clarificare, o idee lămuritoare.”

Din cauza „manierei” universaliste, globalizante, a 
„modurilor poetice”, ca în literaturile anglo-saxone sau 
neolatine, originalitatea nu mai transpare... Cine scrie 
cum scriu alţii, zice Ion Miloş, acela nu face poezie ci 
modă. Adevăratul scriitor scrie cum nimeni până la el nu 
a scris: „Eu mi-am dat seama de această mare capcană, 
m-am ferit de maniere, curente şi mode. Cred că, ferindu-
mă de aceste pericole, mi-am dobândit un stil aparte, 
care probabil e greu de acceptat de gustul reducţionist al 
modei şi manierelor.” 

Azi, poezia a devenit fie o compoziţie sofisticată 
împiedicată în propriul ei limbaj, fie o încurcătură inutilă 
de podoabe din care nu mai rămân decât…podoabele. 
Modă, mimesis, mărci, canon… Postmodernii au fugit de 
canoane şi au nimerit în propriul lor canon, şi nici nu vor 
să-l depăşească, persistă cu încăpăţânare:

„Unde e sufletul, profunzimea, gravitatea, care vin, vă 
repet, nu din preţiozităţi şi sofisticări aşa-zis textualiste, 
ci din acea comunicare directă, din acea simplitate care ea 
însăşi, vorba lui Brâncuşi, este o complexitate asumată. 
Poezia care rămâne la nivelul cuvintelor şi care nu ajunge 
la suflet nu spune nimic. Trebuie să scriem cu mintea 
ferindu-ne de cuvinte, nu să facem  poezie din cuvinte 
înzorzonate care nu ajung la suflet. Poezia se gândeşte 
mai întâi şi apoi se scrie, gândul îşi alege cuvintele 
în funcţie de ideea sau sentimentul pe care vrei să-l 
comunici. Dacă nu există profunzime a gândului poetic, 
nu există nici poezie, oricât efort ar consuma cel obişnuit 
să scrie după mode, maniere, curente. Mimetismul acesta 
duce la o poezie de suprafaţă şi, ca orice modă, este supus 
perisabilităţii…”

Netăgăduind că în poezia sa există o etică a cuvântului 
poetic, dar şi una a gândirii filosofice, Ion Miloş 
accentuează:

„- Da, fiindcă eu cred că fără etică nu există estetică. 
Etica ridică esenţa fiinţei, îi dă profunzime.Când zic etică, 
nu mă refer la sensul moralizator, îngust, pragmatic. Mă 
refer la sensul înalt al eticii, la cel filosofic. Talentul ţine 
de o înzestrare naturală (şi se vede asta în arte ca muzica, 
pictura...). Însă la poezie trebuie cultură, fiindcă poezia nu 
rămâne la nivelul cuvântului, îl transcede. Poezia trebuie, 
aşadar, să fie dincolo de cuvinte şi metafore sclipitoare, 
dincolo de podoabe, în sfera noţiunilor, ideilor, adică în 
zona gândirii. Talentul fără logos înseamnă poezie fără 
aripi.”

Şi încă: „Eu nu scriu cu talentul, ci cu logosul. Toţi 
marii poeţi ai omenirii există, dincolo de talent, în lumina 
marilor idei. Nu există poezie mare fără idei, fără viziuni, 
fără metafizică. Asta ridică poezia în universalitate. 
Gândirea este universală, talentul este un dat particular. 
Toate invenţiile lumii sunt rod al gândirii.

Cu cât gândirea e mai profundă cu atât sentimentul 
e mai tare. Asta se verifică şi în iubire – dar, din păcate, 
acest înalt sentiment omenesc rămâne în poezia unora la 
nivel de sex, epidermic şi hormonal...Poezia adevărată 
nu o face moda, nici curentul, ci ideile, gândirea înaltă. 
Poezia mare e o poezie gândită, dar o face poetul! 
Uitaţi-vă la teoreticienii unor curente, şcoli literare etc. 
Suprarealismul, spre exemplu. Breton rămâne, prin 
manifestul său, ca teoretician, iar Paul Eluard şi Louis 
Aragon au scris în duhul suprem al propriei ardenţe 
spirituale. A scrie după modă e un fenomen de mimetism 
cultural. Cade moda, cazi şi tu!”4

Pornind deseori de la observaţia cotidiană, de la faptul  
banal, poetul deschide sumare dar dense reflecţii, acolade 
de problematizare a existenţei, a lumii şi vieţii…

Poetul surprinde deopotrivă tipicul, dar şi arhetipalul 
din lucruri, revalorizând dimensiunile existenţei prin 
divulgarea unor prejudecăţi şi tabu-uri privind socialul, 
erosul, credinţa, politicianismul veros, consumismul, 

3  Prin solicitarea înaintată de noi Primăriei 

Municipiului Târgu-Jiu, cu nr. 27.950 / 16 iulie 2007, Consiliul 

Local (primar: dr. ing. Florin Cârciumaru) emite Hotărârea nr. 

316 / 23 iulie 2007, prin care „se alocă suma de 1500 lei pentru 

editarea volumului de poezii «Coloana Infinitului» al poetului 

Ion Miloș”.

4  „Cu scriitorul Ion Miloș – Poezia se scrie cu cuvinte, 

dar se face cu sufletul…”, interviu realizat de Zenovie Cârlugea, în 

„Portal-Măiastra”, Tg.-Jiu, anul III, nr. 2/11, 2007, pp. 26-28.

globalizarea galopantă, falsităţile dogmatice…Poetul 
vede în existenţialitatea consumistă acele ameninţări de 
Apocalipsis cum figuris, vizând o arie vastă de probleme 
socio-morale şi culturale, cu o lucidă stare de graţie dar 
în notele cele mai îndurerate şi grave prin care adie o 
detaşare ideatică întreţinută de ironii sarcastice.

Poemele lui Ion Miloş înaintează pe o abia schiţată 
canava silogistică, atât de originală în dicţie şi felul de a 
pune problema, - de aici aerul lor de glose şi apoftegme 
paradoxistice, de radiografiere est-etic-istă, de disconfort 
sancţionatoriu, de gravă modernitate inefabilă, de 
conştiinţă în decantările regăsirii de sine.

Acolo unde ochiul comun vede obişnuinţă şi 
„normalitate”, poetul îşi permite să întoarcă sensurile, 
să revalorizeze mituri, credinţe, idei, cutume. De aici 

un oarecare optimism, destul de reţinut însă, din unele 
poeme, dar mai ales încrederea în gândurile şi ipostazele 
nepervertite de tot felul de ideologii. Iubirea poate fi trăită 
plenar, viaţa poate fi cu adevărat frumoasă, Dumnezeu 
poate fi permanent în preajma omului, - dacă lumea s-ar 
curăţa de măştile ipocriziei, de prejudecăţi şi inerţii, şi 
dacă lumea şi-ar regăsi sensul fundamental al existenţei, 
rostul nefalsificat al vieţuirii sale într-o lume în care 
„Omul-Om nu mai contează.” 

Mesajul acestei grave poezii este urgent şi umanitarist, 
invitând la redescoperirea omului în substanţa sa 
autentică, în curăţia năzuinţei, în eliberarea de sub tirania 
dogmelor şi prejudecăţilor. „Gândul alb al cuvântului”, 
dar şi Coloana Infinitului ce poate fi altceva decât un ideal 
de puritate, verticalitate şi frumuseţe, de detaşare sublimă 
şi înălţare, de amendament spiritual adus complexităţii 
existenţiale în societatea de consum (a se vedea poezia 
iubirii, cu întregul evantai  „coloristic”). Să reţinem, la 
nivel expresiv-stilistic, finalul poemelor care cade deseori 
ca o ghilotină pe ceafa groasă a silogismului confortabil, 
ba chiar acele sintagme folclorizante şfichiuitoare ca un 
bici etic…

Există în poezia lui Ion Mioş o plenară disponibilitate 
de reflecţie socie-etică, marile adevăruri fiind enunţate în 
puţine cuvinte, în propoziţii aparent banale, dar de adânci 
ecouri metafizice.

Poetul trece dincolo de circumstanţial şi reţine 
esenţialitatea, de aici generalitatea valabilă a ideilor 
exprimate şi a sentimentelor trăite.

Poetul este, mai întâi de toate, nu atât un reflexiv 
cioranian, cât un gânditor sapienţial, un observator fin 
al faptelor de viaţă din care reţine ideea, tipicitatea. 
Tonul poeziei este temeinic şi aşezat în cadre aproape 
sentenţiale. Lirica aceasta, deloc dezinvoltă şi febricitară, 
exprimă o împăcare de sine, o străluminare a unei 
înţelegeri largi şi lăuntrice. E o poezie a decantărilor de 
conştiinţă şi spirit, nelipsită de observaţia incitantă şi de 
un aşa-zis eticism sophianic, ridicate la rang de idee, de 
revalorizare vizionară a lumii…
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Reflecţia lirică este – privitoare la temele abordate – 
complexă, completă, totală.

Urmărind, bunăoară, poemele erotice din „Culorile 
iubirii”, vom constata o trecere a sentimentului pe toată 
gama, linia melodică întreţesând varii aspecte şi ipostaze. 
Transpare, mai întâi, un ideal de puritate, un sentiment ce 
pune în vibraţie coardele intime ale sufletului, o iluminare 
boreală lăuntrică, risipindu-se în doruri şi chemări:

Tu care mi-ai văzut faţa
Pe oglinda Aurorii boreale
Şi-ai venit cu muzica albastră
A nopţilor polare
Să-mi povesteşti
Despre firul de iarbă al zăpezilor
Ce creşte în ciuda frigului

În ce cântec să te cânt
Ce nume să-ţi dau

Femeie boreală cu zâmbet de crin…

(Tu care mi-ai văzut faţa)

Imaginilor înfiorate de polarităţi nostalgice, de doruri 
şi îmbieri (Vino să mă duci, Albină polară, Dacă aş fi 
Dumnezeu) le va lua apoi locul o poezie a reproşului („Iubita 
mea nu mai aude / Muzica în pahar / Nu mai vede marea 
/ Când marea nu e…” – Muzica în pahar), a conjugalităţii 
neîmplinite, năzuinţei itinerante, incriminantului gest 
pragmatic, libertin, frivol, a consumismului generalizat şi 
lipsei de repere morale. Încercarea de a defini feminitatea 
în variabilele specificităţii sale dezvăluie nu numai un 
spirit lucid-amar, dar şi un suflet delicat, gata să dea cât 
nu poate primi! (Printre femei).

În ciuda directeţei şi simplităţii ei, eliberată de 
punctuaţie şi de efecte calofile, poezia lui Ion Miloş reuşeşte 
să convingă la nivel general-uman, prin esenţializarea 
problematicii. Femeia, bunăoară, în feluritele ei ipostazieri 
existenţiale, îi prilejuieşte un registru variat de trăiri şi 
imagini, fiind când „albina polară” din mai vechiul său 
vis de dragoste, când întruchiparea pragmatică şi rece, 
frivolă, inevitabilă şi itinerantă („Iubita mea nu mai vrea 
/ Să fie muză…/ Vrea dragoste cu pietre scumpe…” – 
Poezie fără muză), marea dezamăgire a vieţii sale…

Şi cu acest prilej editorial, poetul Ion Miloş face loc 
unor veritabile arte poetice, menite să-i exprime profilul 
singuratic, în cadrele diasporei noastre, activismul 
său dezinteresat în plan cultural, lipsa de gratitudine a 
compatrioţilor, unicitatea gestului poetic, apăsătoarea 
conştiinţă de apatrid (Născut în ţara care nu e). Trăind 
într-o lume pragmatică, închinată consumismului şi 
hedonismului, controlată de politicianism, în care se 
verifică permanent constatarea scriitorului latin Plaut: 
homo homini lupus (est), poetul trăieşte un mare disconfort 
existenţial şi mai ales moral. Pretutindeni, el vede scara 

valorilor a fi răsturnată şi atotputernicia banului, o lume 
„de harababură”, şi exclamă ironic detaliind apoi: „Ce 
fericire să fii în lumea asta fericită!” (Lumea în care 
trăim).

O experienţă la fel de amară este aceea privitoare la est-
etica coregionalilor (vizând naţionalismul dâmboviţean 

şi…mioritic!), dintre care transpare portretul psiho-
comportamental al unor tipuri aşa-zise exponenţiale: 
Păcală, Tândală şi Mitică. Este atât sarcasm negru şi ironie 
amară la adresa spiritului mărginit, suficient şi obtuz, 
metehnele unei vieţuiri care ne aminteşte de profeţia lui 
Raymond Poincaré: „Que voulez-vous, nous sommes ici 
aux portes de l’Orient, où tout est pris à la légère...” 

Departe de a fi unul simpatic şi plin de farmecul 
unei specificităţi genuine, miticismul vizat de versurile 
lui Ion Miloş este demistificant, oarecum vindicativ şi 
sancţionatoriu, un fel de pecete a insului care vegetează 
în sucul suficienţei anecdotice, înzestrat cu o viziune 
pragmatică şi versatilă, călăuzindu-se după cele mai 
confortabile raţionamente, oricând gata a se complace 
într-o moralitate la limită şi a-şi perfecţiona arta 
compromisului (Vedenii de oglindă).

Problematica mai generală a societăţii de consum, pe 
fondul căreia se proiectează însăşi credinţa în Dumnezeu, 
ea însăşi ameninţată de neajunsurile galopantei globalizări, 
se regăseşte la modul reflecţiei grave, transmiţând un 
mesaj urgent, de larg orizont umanitarist.

Poetul îl simte refugiat în inima sa pe Mântuitorul 
căutat de lumea „urâtă şi strâmbă”, ca să-l crucifice din 
nou, dorind aşadar nu iubirea şi iertarea, ci Împărăţia 
Viţelului de Aur ... În alergarea după „broasca ţestoasă a 
Iluziei”, omenirea uită să se bucure de viaţă şi libertate, 
adevărul şi dreptatea merg „cu capul spart” pe stradă, în 
timp ce minciuna, cocoţată ca o coţofană, cântă dimpreună 
cu mulţimea manelele pierzaniei…

 „Economia de piaţă a Viţelului de Aur”, zice poetul, 
farmecă lumea şi o stăpâneşte. Solicitat să intervină, 
Dumnezeu n-o mai face  - în numele democraţiei şi al 
drepturilor omului. Marea Piaţă a Raiului Global ia în 
stăpânire totul, însuşi destinul Omenirii se află la răscruce 
(Viziuni celeste şi pământeşti)…

Toate aceste idei, teme, motive sunt, după cum am 
văzut, rodul unei îndelungi şi acute observaţii, al unei 
profunde reflecţii, al unor trăiri şi experienţe proprii. Se 
adaugă la toate acestea o cultură aleasă, o viziune ideatică 
şi un spirit european al percepţiei valorilor.

În ciuda amarei şi îndelungatei experienţe de apatrid, 
desigur că ţara din sufletul lui Ion Miloş – în atâtea rânduri 
poeta laureatus - este România, iar versurile sale, gândite 
şi scrise în limba română (cum altfel!), are o rezonanţă şi 
un impact aparte. O spune atât de transparent şi frumos 
în ciclul testimonial Ţara şi limba mea (amintindu-ne de 
horaţianul: indignatio versus fecit), încât orice comentariu 
rămâne doar un semn de ancilară recunoaştere, de sinceră 
preţuire şi vie admiraţie:

Care este ţara mea
Aceea în care întâmplător m-am născut
Aceea pe care singur mi-am ales-o
Sau aceea unde se vorbeşte limba mea

Lucruri oarbe trec pe lângă mine
Se bat cu pumnii în piept
Nu mă primesc în hora lor

Ţara mea
Este limba care m-a născut
Româna
Nu voi pleca niciodată din ea.

(Ţara mea)

E timpul aşezării într-o mai dreaptă lumină a 
contribuţiei culturale şi literare a unuia dintre cei mai 
vrednici şi talentaţi scriitori români din spaţiul european.

Zenovie CÂRLUGEA

No, hai! Călători prin Apuseni (Ed. Magic Print, 
Oneşti, 2007) este „o pitorească şi încântătoare carte 
despre moţi, oameni, locuri, limbă, datorată profesoarei 
Corina Diaconescu, soţia renumitului prozator şi istoric 
Mihai Diaconescu”, după cum ne precizează epistolar 
maestrul Ovidiu Drimba.

Într-adevăr, aşa se menţionează şi în pagina-preambul: 
„Carte cu o seamă de cuvinte şi poveşti moţeşti, cu 
sanctuarele istorice şi spirituale ale Munţilor Apuseni, cu 
trasee turistice care vă vor ajuta să descoperiţi frumuseţi 
unice în lume” (p. 4). Mai mult chiar, o hartă color pe 
calc ne călăuzeşte în zona Brad – Vaşcău, pe itinerariul 
Deva-Brad-Ţebea-Hălmagiu-Vârfurile-Vaşcău-Lunca-
Ştei, spre Oradea (DN 76).

A doua autoare este „moaţa Rodica Vătăman 
Subţirelu, născută la Lunca Vaşcăului”, realizării 
efective a cărţii alăturându-i-se Dan Liviu Mut, fiu de 
moţi din Ţebea (să fie vorba de o Ligă a moţilor din 
Bucureşti!)…

Coautorii s-au cunoscut în Bucureşti şi, cu dorul 
după meleagurile natale, s-au hotărât să fixeze în pagini 
documentate şi pitoreşti realităţi din Apuseni, precum 
şi graiul din zonă „cu o vechime impresionantă”, în 
care sunt de regăsit lexeme cu etimologii dacice şi 
latineşti (ilustrativă este culegerea de dialoguri şi scurte 
istorisiri” punând mai bine în evidenţă relaţia dintre text 
şi context). Realizată de Rodica Vătămanu Subţirelu, 
această parte a cărţii (pp. 13-74), de fapt un lexicon 
moţesc urmat de istorioare, dovedeşte deopotrivă pasiune 
şi profesionalism.

A doua parte (Ctitorii voievodale româneşti în 
Transilvania), realizată de Corina Vlad Diaconescu, 
evocă realităţi istorice din vremea cnezilor – „o nobilime 
prestatală”, anterioară invaziei maghiare, care şi-a păstrat 
atributele până târziu în epoca modernă. Dacă „unii cnezi 

„Călători prin Apuseni”„Călători prin Apuseni”

români care au trecut la catolicism sub presiunea coroanei 
maghiare dând prestigiu şi vechime nobilimii ungureşti, 
alţii, cum sunt cei din Ribiţa, Crişcior, Hălmagiu, Şiria, 

Densuş şi din alte localităţi şi-au păstrat calitatea de 
români şi de credincioşi creştini ortodocşi”. Mândria de 
a avea ca înaintaşi pe „cnezii de la Ribiţa” (sat menţionat 
în documente pentru prima data la anul 1386) se resimte 
în aceste pagini documentar-memorialistice, evocând 
ctitoriile voievodale de la Crişcior şi Hălmagiu, dar şi 
Mănăstirea Crişan refăcută pe un vechi altar.

A treia secţiune a lucrării aparţine lui Dan Liviu 
Mut – No, hai amu, oblu prin „Ţara Moţilor” – un 
documentar a ceea ce autorul numeşte Magistrala 
turistică Munţii Apuseni, care se desfăşoară în principal 
pe itinerariul Ilia-Ţebea-Baia de Criş-Gârda de Jos-
Padiş-Stâna de Vale-Bucea… Tot în zonă se află Muntele 
Găina, consemnându-se şi un pitoresc „circuit istoric 
pe Arieşuri” (Gârda de Sus-Gheţarul Scărişoara-Padiş-
Cetăţile Ponorului cu Marele Portal-Valea Galbena-
Cheile Someşului Cald-Stâna de Vale-Bucea, „final de 
drum”).

Un „Final sentimental”, semnat de Corina Vlad 
Diaconescu, schiţează cu duioşie anii copilăriei petrecute 
la Brad, Crişcior şi Ribiţa „strămoşilor cnezi”, amintiri 
purtate în suflet pentru totdeauna după descinderea 
familiei la Bucureşti.

O bibliografie selectivă de specialitate dimpreună 
cu hărţi şi fotografii color recente asigură autenticitatea 
lucrării, o lectură plăcută şi instructivă, îndemnând 
la cunoaşterea acestei zone de străvechimi istorice şi 
încântătoare privelişti.

Admirabilă în structurarea materiei şi modul de 
prezentare, monografia în cauză este un exemplu de 
preţuire şi valorificare a tradiţiilor, de promovare a unui 
turism cultural de calitate.

Dan Radu ABRUDAN
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Lucian Blaga, personalitate singulară în lirica noastră, 
este în același timp unul din reprezentanţii originali ai 
gândirii românești, care a avut temeritatea și, poate, vani-
tatea alcătuirii unui sistem propriu, unei construcţii totale, 
în dimensiunile căreia să-și proiecteze conceptul filosofic. 
Tezele sale iniţiale, cărora li s-a dedicat cu o consecvenţă 
exemplară, făcând efortul continuu al adâncirii lor, au avut, 
la vremea apariţiei, o primire respectuoasă din partea spe-
cialiștilor, însă niciodată receptarea lor nu l-a mulţumit pe 
autor; fapt asupra căruia s-a și exprimat dealminteri.

În procesul complex de valorificare multiplă a operei 
autorului cunoscutelor trilogii, s-au realizat, în timp, mai 
cu seamă eforturi către identificarea relaţiilor dintre filo-
sofia și poezia sa. S-a ajuns la concluzii adeseori subtil 
argumentate, dar împingându-se consecinţele demonstra-
ţiei până în locuri ce pot simplifica excesiv și schematiza 
actul liric. Fiindcă, fără a pune o clipă la îndoială ampren-
tele vizibile ale filosofiei asupra poeziei sale, poezia fiind 
o supremă formă de cunoaștere, ori mai exact – de intuire 
a „misterelor primare” – nu pot fi absolutizate demonstra-
ţiile ce pot duce la afirmarea disimulată a calchierii, a con-
vertirii ideilor și a limbajului filosofic în limbaj poetic. 
Atunci, am coborî inefabilul în zonele fabulei ce ar opera, 
de data aceasta, nu cu animale ci cu noţiuni mai cuprinză-
toare, reprezentând elemente cu mai bogate virtuţi poetice: 
lumina, cerul, fântâna, copacul. Poezia lui Blaga, așa cum 
o dezvăluie monumentala sa operă lirică, propune, în liniile 
sale esenţiale, un proces de cunoaștere mereu mai adânc și 
subtil, năzuind spre descoperiri cât mai complexe adevă-
rurilor vieţii, spre meditaţii de profunzime. Neputinţa, 
totuși, a întreprinderii cu rezultate totale a unui asemenea 
act de cunoaștere se personifică în tristeţea sobră ce tra-
versează opera lirică a filosofului, conferind astfel una din 
calităţile unificatoare ale efortului poetic. Drumurile con-
cepţiilor filosofice și ale poeziei filosofice sunt, mai degra-
bă, unele paralele, cu punţi reciproc întinse; uneori și cu 
firești renunţări la perfecţiunea acestui paralelism, până la 
interferenţe, cu dublu câștig, dar în nici un caz nu sunt 
drumuri identice în care o latură a ----- să fie răsturnarea 
în oglindă a celeilalte, urmându-se 

într-un proces de reciprocă justificare. Mai repede, ar 
fi de acceptat efectul de completare, de adâncire reciprocă. 
Riscând dintru început o afirmaţie categorică a cărei de-
monstraţie este, firește, complicat și anevoios de împlinit, 
poezia lui Blaga pare a fi, în planul cunoașterii, mai pro-
fundă și mai completă, mai suplă și, paradoxal poate, mai 
exactă decât filosofia sa. Intuiţiile poetului depășesc pe cele 
ale constructorului de sistem; aceasta neînsemnând deloc 
o minimalizare a celui din urmă (interesant că în a sa 
Istorie a literaturii, G. Călinescu nu-i analizează la un loc 
opera poetică și pe cea filosofică!).

Se poate vorbi, deci, când se propune o asemenea ana-
liză a raportului ce există între opera filosofică și cea poe-
tică, de existenţa unor interferenţe, a unor amprente câte-
odată mai apăsat impregnate, poezia sa fiind în esenţă 
filosofică, dar nu o riguroasă demonstraţie în vers a siste-
mului filosofic însuși: vibraţiei organice în faţa naturii în-
demnului, implicat în versuri, la contopire osmotică cu 
aceasta – ca dimensiuni continue ale liricii sale –, autorul 
le adaugă și alte cantităţi ce-i îmbogăţesc creaţia: „Dacă 
lirica sinceră, directă și pasionată ar fi adevărata poezie, - 
spune el – atunci mugetul cerbilor, în anumite ceasuri ale 
toamnei, ar face de prisos toate antologiile”, (Lirica hormo-
nală. Discobolul) . Afirmaţie netă, izvorâtă din conceptul 
propriu despre poezie (și în apărarea acestuia) prin care se 
atrage atenţia asupra complexităţii actului liric.

Semnificaţia lecturilor și drumul spre limbaj

Nici n-ar fi fost posibil altfel la un poet care, încă în 
anii frăgezi ai școlii, se dovedea, după cum își amintește 
Horia Teculescu, o minte veșnic iscoditoare: „în vreme ce 
clasa-și îndrepta admiraţia spre mușchii atletici ai unor 
colegi, bănuia în sclipirea ochilor lui un joc de flăcări dea-
supra unei comori”; „Începuse să-l pasioneze problemele 
de știinţă și filozofie. Ne vorbea despre planeta Marte, în-
cerca să ne dovedească existenţa vieţii acolo. Parcă-l văd și 
acum la tablă cum desena canalurile din Marte. Cu timpul 
era pasionat mai mult, de problemele filosofice”. Opţiunea 
se făcuse și, cum avea să o confirme timpul, a fost o opţi-
une durabilă și rodnică. Calea spre o atare alegere venea 
însă mult mai de departe. Mai întâi, cum o atestă „Hronicul 
și cântecul vârstelor”, venea „din atmosfera meditativă din 
familie”, datorată tatălui, el însuși cu patime lecturii și spe-
culaţiei filosofice (dovadă zăbovirea în discuţii intermina-

METAFORA METAFORA ÎN ORIZONTUL  IDEILORÎN ORIZONTUL  IDEILOR
Poezie – filozofie

Relaţia complexă a celor două atitudini fundamentale

bile în Sebeș cu intelectuali ai orașului, discuţii în care, se 
pare, nu avea un rol secundar) precum și mamei care con-
vertea basmele la taine și simboluri de înalt mister. Se rea-
lizase, probabil, și prin biblioteca tatălui: „ Aflai printre 
altele, niște colecţii vechi de-ale «Convorbirilor literare», 
de prin anii când tata era june. Am scos din raft un volum, 
m-am dus în grădină, m-am întins sub un măr pătul. 
Răsfoind, descoperii un fragment din «Faust», în traduce-
re. L-am citit. Era marea scenă, în care Faust încearcă să se 
otrăvească, după ce-și trece încă odată prin sumbre ale 

cugetului toate decepţiile. Sângele îmi suna în urechi, ridi-
cat în simţire. Îmi suflă în pânze un vânt nou. Aceasta a fost 
lectura decisivă ce a deșteptat în mine la vârsta de 13 ani, 
cea mai nesăţioasă patimă a cititului.” (n.n. sublinierile ne 
aparţin) Filosofia pune prin urmare stăpânire pe spiritul 
lui Blaga prin poezie iar meditaţia de vaste complexităţi a 
lui Goethe, concentrată antologic în Faust, îl va urmări 
îndelung, dovadă fiind truda depusă pentru realizarea unei 
noi versiuni a acestei opere în românește; versiune publicată 
și încununată de înalte aprecieri pentru fidelitatea păstrată 
originalului ca și pentru echivalenţele lingvistice descope-
rite în acest scop. Din aceeași carte, „Hronicul și cântecul 
vârstelor”, aflăm că, la 13 ani, L. Blaga parcurge, prin inter-
mediul „Convorbirilor literare” „studiile filosofice ale lui 
Vasile Conta”, iar „încercările de metafizică ale gânditorului 
român mi-au ţinut  luarea aminte, într-un moment, când 
eu însumi, cu neajutorările și elanul, proprii unui ajun de 
pubertate, gândeam în același sens… Nu mai eram singur. 
Mă întâlneam cu cineva.” Tânărul se vede astfel „în slujba 
unor criterii”, de care se călăuzeau și alţii „ iar pe urma 
acestor lecturi abstracte” se simte „sporit și altfel: luam 
întâia oară atingere cu terminologie filosofică și mă învă-
ţam cu cuvinte de obârșie greacă sau latină, care trebuiau 
să-și păstreze caratele lor, printre cele de rând”. Din aceeași 
sursă, mai aflăm că poetului i-au căzut în mână, tot atunci 
și unele studii darwiniste. 

Despre primele lecturi („îmi găseam cu o siguranţă de 
somnambul și cu o intuiţie ce nu dă greș, tocmai lecturile 
trebuincioase”) există indicaţii preţioase în volumul anto-
biografic: „În biblioteca rămasă de la tata, ca un alodiu 
spiritual destinat mie, mă așteptau operele complete ale lui 
Goethe, Schiller, C. Negruzzi, Alecsndri, Eminescu. În bi-
blioteca satului se înșirau opere de-ale lui Caragiale, 
Creangă, Odobescu, Sadoveanu, Iorga etc. … În biblioteca 
școlii românești din Sebeș, am dat peste Analele Academiei 
Române, cu ale ,lor bogate fascicole, cuprinzând studii, 
conferinţe, comunicări. Citeam îndeosebi comunicările 
academice ale profesorului Marinescu”. Acestora li se ală-
tură „niște broșuri albastre, -15- în limba germană - ” ai 
căror autori erau Inzzi Swami Vivekanada și Swami 
Abhedananda, apostoli ai lui Rama Krisna, „cea mai minu-
nată apariţie religioasă spirituală a Secolului al XIX-lea, … 
de popularizare și interpretare a filosofiei Vadanta”, atinsă 
„de mâna secretă a unui universal logos” căruia L. Blaga îi 
atribuie calitatea de „a ţine sub observaţie” oamenii pentru 
ca „în momentul oportun să-i prefacă în organe ale sale”. 

Atitudinea imediată, izvorâtă din lectură, este lirică; poetul 
expediind în acea vreme versuri, reţinute la Poșta redacţiei 
la „Ţara noastră” ce apărea la Sibiu. Am reţinut aceste pre-
cizări autobiografice întrucât ele atestă contactul cu litera-
tura puternic tradiţională, autohtonă, reprezentată prin 
vârfurile ei cele mai de seamă, a căror influenţă l-a ajutat, 
indiscutabil, pe Blaga să descopere spiritul naţional al lite-
raturii, să preţuiască folclorul și să observe natura patriei. 
În același timp, se deslușesc încă de acum premizele ce l-au 
dus către un statornic interes pentru filosofia și literatura 
germană și pentru filosofia indică. În continuare, la Brașov, 
va cumpăra „un număr considerabil de volumașe filosofice 
din Universal – Bibliothek: Corespondenţa lui Spinoza, 
Lumea ca voinţă și reprezentare a lui Schopenhauer, 
Prolegomenele lui Kant și Criticile, o serie de dialoguri 
platonice dar și alte opere, ieșite „din alte teascuri, 
precum 

Enigmele lumii a lui Haeckel…” Această ultimă lucrare 
care „făcea ravagii în rândurile intelectualilor din Europa 
centrală” și de a cărei superficialitate Blaga avea să-și dea 
seama – cum notează – „vreo doi-trei ani mai târziu”, i-a 
devenit, fiind în perioada naturalismului, „o carte de căpă-
tâi” iar Haeckel l-a pus pe urmele altor cărţi, printre care, 
Etica lui Spinoza.

Contactul cu Bergson, filosoful a cărui operă s-a mate-
rializat într-o decisivă influenţă asupra lui Blaga, s-a realizat 
la Napoli cu prilejul unei călătorii făcută pe vremea când 
se afla elev la Brașov. Dintr-o librărie, după ce a admirat 
jinduind operele complete ale lui Hegel, a cumpărat „o 
revistă italiană, recent apărută, în cuprinsul căreia am re-
marcat niște note despre filosofia lui Bergson,… filosoful 
francez, pe care-l știam doar din nume” (Hronicul…). 
Treptat, având în lecturi mediul cel mai prielnic, pe „acela 
al imaginaţiei abstracte”, Blaga se încumetă, cum notează, 
cu „cârjile comentariilor până în desișurile „Criticei Raţiunii 
Pure” și ale „Prolegomenelor” Kantiene, fără „a ocoli difi-
cultăţile”. Tot așa va descoperii în Librăria Zeidner din 
Brașov, - era elev în clasa a VI-a, „Zeit und Freiheit” de 
Henri Bergson, (sub acest titlu apăreau în traducere ger-
mană” Datele imediate ale conștiinţei”. Începe iniţierea în 
filosofia bergsoniană pe care „aveam s-o cunosc, însă, în 
toată ampla sa desfășurare de-abia un an mai târziu din 
studiul apărut la București, al lui C. Antoniade:”Filosofia 
lui Henri Bergson”, studiu care, „a avut prin latura sa infor-
mativă cât și prin limba în care era scris o deosebită însem-
nătate pentru dezvoltarea mea”. „Citind și recitind această 
carte – notează viitorul gânditor român – învăţam două 
lucruri: întâi cum gândește cel mai de seamă filosof al tim-
pului și al doilea – cum se poate scrie plastic și elegant fi-
lozofie în limba românească”. Este demn de reţinut acest 
citat întrucât el trădează o timpurie preocupare a lui Blaga 
pentru alcătuirea unui limbaj, unei terminologii filosofice 
românești. Într-un succint articol publicat în Viaţa 
Românească, Pavel Apostol pune la îndemâna lectorului 
câteva citate dintr-un articol manuscris al lui Blaga, existent 
din perioada elaborării lucrării „Gândirea românească în 
Transilvania în secolul al XVIII-lea” (lucrare apărută în 
Editura știinţifică, 1996). E o comunicare intitulată 
„Terminologia filosofică a lui Samoil Klain și problema unei 
terminologii filosofice românești în general. „Desideratul… 
de a proceda la o curăţire și la o îndrumare conștientă a 
terminologiei filosofice românești se cere examinat sub 
foarte multe aspecte. O întrebare esenţială ce urmează să 
fie pusă, este: cari ar fi criteriile „curăţirii” și „îndrumării” 
în chestiune? Unul din aceste criterii, fundamental, ar fi, 
desigur, acela al apropierii de limba vorbită de popor(…) 
A te apropia de limba vorbită de popor! Cred că anevoie 

s-ar găsi un scriitor, care să nu accepte o asemenea nor-
mă(…), eu însumi m-am căznit în acest sens în încercările 
mele de a îmbogăţi terminologia filosofică românească” 
(Afirmaţie întrutotul întemeiată, confirmată de opera sa 
filosofică, L. Blaga adăogând o înaltă expresivitate termi-
nologiei filosofice, prin invenţii și asociaţii de cuvinte sur-
prinzătoare, de o rară plasticitate, pe care reţinându-le ai 
senzaţia certă că încearcă să treacă dincolo de ceea ce fie-
care cuvânt în parte exprimă). „M-am căznit, dar probabil 
nu întotdeauna cu succes(…) Oricum aprecierea acestor 
străduinţe trebuie s-o las în sarcina altora”. 

În continuare, L. Blaga va nota că „Grecii vechi, Inzzi, 
Germanii de la Wolf și Kent încoace, Rușii au izbutit să-și 
creeze o terminologie filosofică pe „rădăcini din limba lor. 
E un mare triumf acesta, fără îndoială”. Adăugând că limba  
românească „nu poate să compună” cuvinte, consideră ne-
ologismul necesar pentru terminologia filosofică româneas-
că: „Problema neologismului «necesar» prezintă deci o 
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seamă de aspecte, care rămân a fi discutate ţinându-se sea-
ma de posibilităţile firești ale limbii românești”. Insistenţa 
pentru un limbaj filosofic simplu, exact, expresiv îl apropie 
și, pe această cale, pe Blaga de marii filosofi, și poate fi ușor 
pusă în raporturi de similitudini cu afirmaţia lui Bergson, 
făcută la un moment dat în lucrarea „Écrits et paroles”: Il 
faut avoir poussé jusqu’au bout la décomposition de ce 
qu’on a dans l’espirit, pour arriver à s’exprimer en termes 
simples”. Bergson, referindu-se la limbajul filosofic, cererea 
ca aceasta să fie „la langue de tout le monde”, „un asemblaje 
ingenieux des mots usuels”. Am citat opinia lui Bergson 
asupra limbajului, în paralel cu cele comunicate de P. 
Apostol, în scopul de a sugera o intimă comuniune dintre 
gândirea filosofului român și tezele reputatului filosof fran-
cez, care socotea „toute la philosophie (…) comme une 
arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc este 
la physique…”

Evident, în planul limbajului, poetul Blaga este de un 
real și edificator ajutor filosofului Blaga. Aici, transferurile 
sunt numeroase – îndeosebi de la poezie spre filozofie –, 
operaţia făcându-se în favoarea sugestivităţii, expresivităţii 
limbajului dar, în parte, și în defavoarea exactităţii. Termenii 
filosofici(o parte, firește) folosiţi, cu toată încrâncenarea 
spre rigurozitatea autorului, sunt adesea seducători, dar nu 
pe deplin configuraţi. Ei pot lăsa ușor loc unor interpretări 
subiectiviste. Situaţie firească pentru un filosof care, evo-
cându-și anii lecturilor, ai formării spirituale notează con-
vins: „Metafizica devenea tot mai mult viciul meu fără leac, 
demonică patimă”. 

În condiţiile unei asemenea afirmaţii, înţelegem de ce 
va fi preocupat de „posibilităţile neașteptate de a introduce 
matematica în domeniul vieţii și al așa zisului destin”, înţe-
legem revelaţia determinată de regulile eredităţii ale lui 
Mendel care – prin „înfăţișarea foarte dilematică uneori” 
– au contribuit „una din circumstanţele” ce au determinat 
„lărgirea teoriei cunoașterii în sensul minus cunoașterii”. 
Idei destinate unei introduceri metodologice la un studiu 
cuprinzând „ o nouă teorie de filozofie biologică, cu speci-
ală referinţă la autogeneza și filogeneza fiinţelor vii” care se 
vor interfera organic, cincisprezece ani mai târziu, în 
Trilogia cunoașterii.   

Influenţa exercitată de filosofii amintiţi, cărora li se va 
adăuga Kluges, Waringer, Kierkegaard, mult discutatul și 
disputatul Nietzsche, Kant, și alţii desigur, este atât de pu-
ternică încât Lucian Blaga nu se va arăta nicicând ispitit în 
mod adânc de filosofia materialistă. El va nega importanţa 
economicului, a materialităţii. Firește, și evenimentele ra-
dicale, care au finalizat întâiul război mondial, între care și 
revoluţia proletariatului rus, nu l-au zdruncinat pe filosof 

din adâncirea sa în metafizica atemporală și în idealismul 
de o structură aparte. Deși, cum declară „ideologiile revo-
luţionare din Rusia și doctrinarii lor, al căror nume au 
apărut pe rând în cadenţa precipitată a vremuirii sociale 
din Răsărit de la căderea ţarismului încoace” nu-i erau 
necunoscute (parcursese printre altele cele două volume 
tratând despre filosofia socială și religioasă la ruși a cehului 
Thomas Masaryk; prin sursă indirectă),  nu-l  determina 
pe Blaga să aducă în actualitate scrutările sale filosofice. El 
își va desfășura cu o logică ce nu pierde din vedere și nu 
abandonează punctul de plecare demonstrarea sistemului 
propriu, impresionant prin construcţia abstracţiunilor într-
un eșafodaj concret, și, câteodată, prin aplicabilitatea par-
ţială în analiza unor fenomene suprastructurale, a artei sau 
religiei. De altfel, în 1923, scria în „Patria”, într-un articol 
dedicat lui Marx, pe care îl recunoștea „cel mai puternic 
ferment al vieţii sociale”: „Marx a greșit, totuși, în socote-
lile sale. Astăzi, nu mai crede nici un gânditor serios în 
atotputernicia factorilor economici în viaţa socială…îm-
părţind realitatea cu factorii economici, rămâne totdeauna 
un rest care nu se mai poate împărţi. E poate tocmai plusul 
de viaţă sufletească care a stricat socotelile marelui 
Marx”.  

Drumul ales de Blaga, format la școala spiritualismului 
și iraţionalismului german, a fost considerat de o parte 
dintre comentatorii operei sale filosofice, într-un fel, unul 
„fără ieșire la lumină”. Năzuind spre cunoaștere, din per-
spectiva premizei fundamentale pe care și-a propus-o, el 
va rămâne – cu toată precauţia logică cu care-și va expune 
tezele și-și va construi sistemul (perfect plauzibil în plan 
abstract) un mare sceptic disimulat, iar teoria „minus cu-
noașterii” îmi pare a fi o frumoasă himeră, o modalitate de 
a nu te declara înfrânt când, de fapt, actul acesta este pro-
dus încă din zonele iniţiale. Din fericire, opera filosofică 
(mai ales în cazul aplicaţiilor concrete, al referinţelor) este 
salvată datorită raportării la tradiţiile și specificul autoh-
tone, convingerii(ce l-a animat) cu privire la spiritul crea-
tor al românilor la personalitatea artistică a naţiei.

Cel care se delimită de religie, dar reabilită dogma, în 
același timp, cel care conferea Marelui Anonim – „misterul 
existenţial central”, „supremul cenzor” – atributele unui 
suprem actor al lumii și naturii,  imaginând – pentru a-l 
descoperi – un întreg sistem, cel care a dat substanţă și 
direcţie culturală revistei Gândirea, considerând ideile găz-
duite în paginile acesteia „temeiurile de creaţie ale genera-
ţiilor ce apar”, a putut să fascineze, să seducă prin filosofia 
sa, dar nu întotdeauna și să convingă.

Speculaţiile sale sunt de o viguroasă forţă imaginativ-
asociativă, autorul are harul și plăcerea invenţiei perfecte, 
asemănându-se constructorului care arcuiește splendide 

viaducte fără puncte de echilibru și utilitate: „Marele 
Anonim a împlântat generos cunoașterii individuate pos-
tulatul, imperativul necondiţionat al adevărului integral. 
Cunoașterea individuată – tânjește după adevăr, pradă unui 
elan adânc înrădăcinat în chiar „actul transcenderii”, cu a 
cărui posibilitate e înzestrată. Totuși, Marele Anonim n-a 
îngăduit realizarea acestui elan spre adevăr decât în ideea 
– negativ a misterului. Orice altă cunoaștere „e disimulare, 
prin cenzură, a transcendenţei”. Drumul spre adevăr este 
practic barat; omul cunoaște nu cât ar putea ci atât cât 
Marele Anonim îi dă dreptul să o facă. Dacă am face abs-
tracţie de prezenţa în „triunghiul cunoașterii”, imaginat de 
Blaga – viaţă – spirit – Marele Anonim – de cel din urmă 
am putea descoperi, poate pe un alt plan, o apropiere de 
teoria adevărului relativ. Dar drumul până la o asemenea 
apropiere ar fi riscant și pur speculativ. Filosofia lui Blaga 
este îndatorată până în profunzimile metafizicii iar inova-
ţiile și contribuţiile proprii o integrează în ţesătura impal-
pabilă a acesteia. Autorul Trilogiei cunoașterii se lansează, 
lucid și adânc, într-o invenţie formală, meticulos elaborată, 
încercând nu odată satisfacţia celui ce descoperă faţete 
nedescoperite: pereţi de aer la un palat mai vechi, confec-
ţionat din același material. Rămân însă strălucirile și ex-
presivitatea limbajului, preocuparea pentru terminologia 
proprie în care asociaţia cuvântului arhaic sau semiarhaic 
cu neologismul nu odată imprevizibil se îngemănează în 
formulări sugestive. De aici și forţa seducătoare a operei 
filosofice, în care poetul și poezia se insinuează discret dar 
permanent, propunându-ne, mai întâi, o delimitare în ra-
port cu opera altor filosofi, o receptare personală și, abia 
după aceasta, sinteza riguroasă. Neîncrederea în știinţă și 
în civilizaţie se vor repercuta în lucrarea filosofică 
„Temeritatea, spectaculoasă și gravă” de a crea un sistem, 
informaţia bogată dar selectată prin criterii selective se 
împlinesc în final în lucrări de mare interes pentru înţele-
gerea poetului.

Ce împliniri ar fi realizat acest geniu imaginativ, în 
contextul unei convingeri iniţiale depășind sfera metafizicii 
e greu de spus. L-a animat în ce a scris și l-a așezat deasu-
pra abstracţiunii intraductibile înţelegerii și inadaptabila, 
poate, solului nostru spiritual o credinţă, o idee fundamen-
tală, exprimată în 1960, 29 aprilie, în „Contemporanul”: 
„Legătura strânsă nu numai de orientare, dar oarecum de 
fiinţă, între creaţie și viaţă înţeleasă în toată adâncimea ei, 
a poporului român a învederat cea mai solidă „garanţie atât 
pentru continuitatea, cât și pentru noutatea tradiţiei”.

 (Continuare în numărul viitor)

Nicolae DRAGOŞ

Cititorule !

Ţi-am trimis ambalate câteva gânduri,                                                                

sentimente timide, accelerate, 

de umbre defrișate și fără protecţie.

Savurează-le  în tihnă, servește-te de ele,                                              

fără a le dosi, risipi sau ucide,…

ele sunt fluviu către care tinzi.

Poeţii ca şi sculptorii …

Poeţii ca și sculptorii nu fac altceva,

decât deslușesc poemele copacilor

înscrise dintr-un început într-altul.                                   

Îndrituirea lor este divină, 

ca și înscrierea atâta de subtilă.

Într-o privinţă ei sunt „Aleșii”…

ce stare  în lacrimi au ne-nţeleșii.

Părere de rău

E prea târziu să mă străduiesc

pentru o clipă de sinceritate,

după ce am deschis atâtea uși,                                            

în dosul cărora erau doar suflete

cu prăpăstii la butonieră.

durerilor  sunt vii.

Vasile PONEA

Autoanaliză

Din zi în zi devin tot mai kitsch,…
iar vocea îmi pare o aducere-aminte.

Primăverile îmi sunt atât de departe, în vis…
toamnele sunt chiar cu mine în parc                                              

și mă leagăn la fiece pală de vânt.
Eu nu mai urc surprins 
pe clopotul lui Gauss,
ci doar lunec cu spor, 
spre-o umbră veșnică.

Clipele

Clipele-mi sunt vii.

Ele sunt acelea ce ne fură vieţii,

Redându-ne eternităţii.

Clipele sunt acelea ce ne-nsoţesc 

în evoluţia noastră entropică și ireversibilă, 

ele sunt atât de firești și ne redau firescul.

Clipele… fac parte din noi înșine

și ne exprimă pe de rost,… 

ele ne însoţesc în fotografie, în oglindă

și pretutindeni;

am întârziat din cauza clipelor… de-ar fi cu rost.

Nu istoviţi cuvintele

Nu istoviţi cuvintele, disecându-le!…

Lăsaţi-le să valseze în hăul poeziei,

Cu pietate neîndoielnică.

Să descânte doruri crestate pe furci

Și plânsul de fluier să-l treacă în eternitate,

Cum lacrimă cu lacrimă și sânge tânăr

Prelungesc plaiurile românești…

Într-o fericită sfârșenie de relansare.

Melancolie

Pe casa plouată de ani au înfrunzit ţiglele.
Acoperișul s-a ondulat în bătaia timpului.

Unde de raze-i străbat pereţii,
balamalele ușilor au îngheţat,

ferestrele prăfuite nu se mai uită nicăieri,
păianjenii s-au statornicit pentru vecie

și dinăuntru… răzbate un miros de singurătate 
prelungă.

În rafturi dorm biografii și războaie,
timpul pare nedeterminat, (încremenit)

diversele forme în nemișcare și halucinaţii
sunt chiriașele acestui spaţiu tăcut.

Cum să reanimăm totul…
 și să nu fie numai memorii, 

ce le va îmbrăţișa moartea (sfârșitul) ?!…

Stare
                                  Lui Mircea Suchici

De pe mal… văd umbra care-mi curge timpul,
singurătatea liberă ce zămislește,

soarele-n austru cum întârzie-n cireș –
rugăciunea lui albă – 

în veacul-acestea ce-i mult mai viclean
și-n care negrijă de suflet avem.

Din înălţimi, coboară pacea
scriind poeme și partituri…

oprind timpul, 
pentru înc-o durere prinsă-n iubire.
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 Scînteia poetică se iscă între naivitatea totdeauna întîrziată şi decepţia totdeauna 
prematură. 

* 

 Cu cît eşti mai absent cu atît eşti mai pur, nu-i aşa? Moartea ar putea fi  astfel 
puritatea maximă. 

* 

 M. e o persoană atît de artifi cială încît îmi face impresia unei 
fl ori de hîrtie care, cînd încerc s-o miros, îmi înţeapă nasul. 

* 

 Unica protecţie împotriva morţilor este iubirea. 

* 

 În viaţă ai parte nu de un rol, ci de o provocare ce uneori 
poate deveni un rol. 

* 

 A scrie poezie înseamnă a te despărţi de viaţă, a te dedubla. 
Dar pentru a te putea dedubla, pentru a putea avea această interioară 
tărie, trebuie în prealabil să coincizi fără greş cu viaţa. 

* 

 Memoria nu e constrîngere, cum pare, ci libertate. Libertatea 
de-a selecta, modela, stiliza trecutul. De aci irealitatea trecutului 
nostru personal, starea sa de fi cţiune similiestetică. 

* 

 „Făgăduim după speranţele noastre şi ne ţinem făgăduiala potrivit temerilor 
noastre” (La Rochefoucauld). 

* 

 Sunt unele clipe extraordinare care par a inaugura ceva, dar care, dincolo 
de magica lor plutire, nu duc nicăieri. Seamănă cu acele uşi zugrăvite pe perete în 
scenografi e, care nu se deschid. Vin ele oare din trecut? Aşa ar indica aerul lor fi resc, 
familiaritatea lor luminoasă. Vin ele oare din viitor? Aşa s-ar justifi ca avîntul lor 
nemaipomenit care pare a fi  insufl at de eternitate. Şi cu toate acestea nu sunt decît 
semne ale neputinţei noastre ce devine feerică … 

* 

 „Un scriitor, unul adevărat, nu trebuie să fi e recunoscut pe stradă … Cu cît eşti 

Gheorghe GRIGURCU

Memoria ca libertate
mai văzut, cu atît vezi mai puţin. Îmi place ideea de moarte pentru că îmi închipui că e 
o stare în care, în sfîrşit, vezi totul fără a fi  văzut” (Michel Tournier). 

* 

 Banalitatea asociază, originalitatea disociază. Aşadar primul e un factor al 
armoniei iar cel secund un factor al învrăjbirii dintre oameni. 

* 

 Aventura: jocul Destinului cu omul sau cu sine însuşi? 

* 

 Scrie Noica: „Conţinutul imediat al vieţii nu mă interesează, 
pur şi simplu, pentru că nu e problematic. Arborele din faţa mea, durerea 
din mine, spuza cerului înstelat, toate acestea sunt indiscutabile. Ceea 
ce aş vrea e să pot discuta ceva, să mă pot îmbogăţi cu un interes 
nou”. Lăsînd la o parte curiozitatea considerării „durerii din mine” 
drept „neproblematică”, să subliniem această respingere vehementă 
a contemplaţiei, această dezintegrare de toate cele ce sunt, în numele 
unei tensiuni „pure” a intelectului ce n-ar putea fi  decît anihilatoare 
de existenţial. Explicabil, mentorul de la Păltiniş s-a despărţit şi 
de sufl et şi de Dumnezeu. În esenţă, acest nihilism superb nu rima 
cumva cu totalitarismele, inuman de abstracte în programul lor? Nu 
întîmplător fi losoful s-a prins în hora lor istorică.  

* 

 „Cum poţi să scrii despre ororile acestei lumi şi să accepţi să 
fi i în această lume, în acelaşi timp?” (Czeslaw Milosz). 

* 

 Inteligenţa ca atare porneşte dintr-un defi cit al vieţii (nu dintr-un dezechilibru 
al vieţii precum creaţia), de unde înclinaţia sa naturală spre cinism. O dovadă: 
nenumăratele„gînduri rele” ce le inspiră. 

* 

 „Talentul unui om este ceea ce ne lipseşte pentru a dispreţui sau distruge ce a 
făcut el” (Valery). 

* 

 „Cine ne cedează ne urăşte, chiar dacă cedează blîndeţii sau dezmierdărilor” 
(Valery). 

* 

 Visul: o nebunie relativ onorabilă. 

Daimonul tău e gata de 
drum

Daimonul tău e gata de drum
i-ai păstrat merindele lăcomia
ameninţată de somnul de după-amiază

i-ai sădit în mână un vis
ca o floare-n pământ

i-ai pus un veşmânt pe umeri
rezistent ca o piatră

Daimonul tău e gata de drum
i-ai ascuns bine drumul.

Nu te grăbi

Nu te grăbi să foloseşti metafora rară

Tenebroasă ca o femeie-n ciuda pielii 

sale albe

Nu te grăbi în paharul cu ceai să 

dizolvi

Nicio întrebare cum zahărul

Nu te grăbi să te trezeşti cu aparatul de 

radio

(acest cocoş modern) nu te grăbi să 

adormi

Căci visele decisive te-aşteaptă-n afara 

somnului

Nu te grăbi să vorbeşti nu te grăbi să 

taci

Căci poezia nu e nici limbaj nici tăcere

Amiază în parc
Albicioasă amiază în parc

copii jucându-se cu cercul increatului

cuviincioase tăceri îndrăgostite două 
câte două

un corb sătul cum un lăutar în frac
înălţându-se pe stârvul Textului

O luptă e poezia
O luptă e Poezia o luptă universală
cu cel slab cu cămaşa lui sfâşiată
cu clipele lui în derivă
cu gândurile lui dureroase cum răni 
sângerânde

îl va supune până la urmă
o luptă e Poezia şi cu cel puternic
cu trufia lui cum un trident
cu armura lui arogant întocmită
din porţiuni ale soarelui obştesc

îl va supune până la urmă
o luptă e Poezia o luptă deopotrivă
cu Îngerul şi cu fiara

îşi va supune duşmanii până la urmă
cu amândoi confundându-se.

Ilustrată din Amarul 
Târg

Fragilă-i viaţa cum un nor cum tunetul 
său
limba umflată de teamă o bolboroseşte 
abia

e duminica morţilor ce-şi înregistrează 
vocile
nespus de grijulii pe banda magnetică
un munte cocoţat până la-nălţimea 
turnului Primăriei
un acord comercial aşternut cu cerneală 
stângace cum sângele
case-ntregi pleacă-n Vest ziduri oarbe
căutând pe-ntuneric necunoscutul 
şoselelor
speranţele cum pete prea vechi pentru-a 
mai putea fi luate-n seamă
în localul din colţ perorează mici 
demagogi cu creier de lână
şovăitor se scoală poetul de la masă
sătul de Poezie ca de-o mâncare grasă.

Consiliu

Profită de-al stelelor bun mers

cum mersul trenurilor

şi de cuminţenia trandafirilor

care înteţesc furtuna cu-atâta socoteală

aidoma unei gospodine ce face focul în 

sobă

profită de viaţa Lumii

ca şi cum ar fi viaţa ta.

Gheorghe GRIGURCU
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AUREL ANTONIE
 Prozator, publicist. Născut la 20 

octombrie 1947, în comuna Castranova, 
judeţul Dolj. A absolvit Facultatea de 
Finanţe, Credit şi Contabilitate din cadrul 
Academiei de Studii Economice Bucureşti 
(1971). A ocupat diverse funcţii economice, 
la Administraţia Financiară Mehedinţi, 
la un şantier de construcţii din Drobeta 
Turnu Severin, la Electroputere Craiova, 
în bazinele miniere Rovinari, Motru şi 
Jilţ, muncitor necalificat într-o echipă de 
geologi din Munţii Făgăraş, economist la 
Întreprinderea de Maşini Unelte Târgu Jiu, 
director de editură şi consilier literar la 
editurile „Constantin Brâncuşi”, „Antonie” şi 
„Point”, redactor-şef al revistei „Columna”, 
redactor la cotidienele „Obiectiv gorjean” şi 
„Actualitatea Gorjului”, director economic 
la săptămânalul „Tribuna educaţiei”. Este 

membru fondator al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Gorj (1990), membru 
fondator al Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, al cărei preşedinte este în prezent.

A debutat în revista „Luceafărul” din 9 august 1975, cu poezia „Alfa şi omega”, la 
atelierul literar al lui Geo Dumitrescu, în aceeaşi revistă debutând şi cu proză - „Mozaicul” 
– la 29 ianuarie 1977. La 4 noiembrie 1976 a debutat în Cenaclul „Columna”, când a 
prezentat pictură, poezie şi proză. A obţinut premiul revistei „Luceafărul” în 1977, premiul 
I la Festivalul naţional de literatură „Tudor Arghezi” în 1980, premiul revistei „Ramuri” în 
1987. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990, membru în comisia de 
cenzori a U.S.R., a fost decorat cu Ordinul „Meritul cultural” în gradul de Cavaler (2004).

COLABORĂRI: Reviste literare: „Luceafărul”, „Echinocţiu” (în limba germană), 
„Ramuri”, „Tribuna”, „Viaţa Românească”, „Libertatea” (în fosta Iugoslavie), „Tribuna 
României”, „Calende”, „Meridian”, „Lumea gorjenească” (în limba engleză), „Castelul 
de apă”; Ziare şi reviste locale: „Gazeta Gorjului”, „Gorjeanul”, „Obiectiv gorjean”, 
„Actualitatea Gorjului”, „Polemika”, „Caietele Columna”; Almanahuri: „Flacăra” (1981), 
„Ramuri” (1982, 1985); Antologii: „Gorjul literar” (culegere din creaţiile cercurilor şi 
cenaclurilor literare), Ed. „CCES/CÎCPMAM”, Târgu Jiu, V-1977, VI-1978; Arc peste 
timp”, Uniunea generală a sindicatelor din România, 1977; „Sud-vest”, o antologie a 
scriitorilor contemporani din Oltenia, Ed. „Aius”, Craiova, 1998; „Biblioteca Română”, 
nr.2, 1984, în limba rusă, prozele: Mozaicul, Debutul, Moara, Autostrada, Turma, Nimbul, 
Pictorul; „Biblioteca Luceafărul”, nr.4, 1978; „Castelul de apă”, Ed. „Diafora”, Târgu Jiu, 
2002; „Antologia membrilor Uniunii Scriitorilor din România care trăiesc în Gorj”, Ed. 
„Scrisul românesc”, Craiova, 2006, p.5-49.

OPERA: „Mozaicul”, Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1983; „Scrisoare către 
animalele mici”, Ed.„Scrisul Românesc”, Craiova, 1986; „Cenuşa”, Ed.Fundaţiei 
„Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, 2006. 

REFERINŢE CRITICE: Florea Miu, Florea Firan, Constantin M. Popa, Al. Doru 
Şerban, Ion Popescu-Brădiceni,  Dictionar – Ed. Academiei, 2004, Radu G. Ţeposu, Aurel 
Sasu (Dicţionarul biografic al literaturii române, I, 2006, p. 61), Zenovie Cârlugea, Dinu 
Flămând, Mihai Ungheanu, Ioana Dinulescu, Laurenţiu Ulici, Constantin Zărnescu, Radu 
Săplăcan, Ovidiu Moceanu, Radu Dumitru Popa, Ion Pecie, Gheorghe Crăciun, Titu rădoi, 
N. Georgescu, Marcela Militaru, Mihai Dragolea, Valentin F. Mihăescu, Ion cristoiu,Sorin 
Preda, Ion Tarbac, Florentin Palaghia… 

GELU BIRĂU
 Poet, documentarist. A mai semnat: 

G.B., G. Alexandru, Alexandru Galea. Pe 
numele său adevărat Birău Gheorghe, născut 
la 20 februarie 1955, în localitatea Frăteşti, 
comuna Leleşti, judeţul Gorj, în familia 
Victoria (n.Popescu) şi Grigore Birău. După 
studiile primare în comuna natală, urmează 
Liceul economic din Târgu Jiu (1970-1974), 
apoi Facultatea de Ştiinţe Economice a 
Universităţii din Craiova (1975-1979), fiind 
repartizat ca economist la Banca Naţională 
a României, Filiala Gorj, unde îndeplineşte 
din anul 1990 funcţia de director. Este doctor 
în ştiinţe economice al aceleiaşi universităţi 
(2004). Este membru al mai multor fundaţii, 
între care „Constantin Brâncuşi” şi „Nişte 
ţărani”. Frecventează cenaclurile literare 
„Orfeu”, „Ramuri” şi „Columna”. A debutat 
cu poezie în „Flacăra”, nr.23, 4 iun.1981

A fost premiat la Festivalul Naţional de 
Poezie „Tudor Arghezi” (1980, 1982, 1985), 

Festivalul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” (2005) şi Festivalul Naţional „Ion 
Cănăvoiu” (premiul pentru literatură, 2002). Este membru al U.S.R. din anul 2004.

COLABORĂRI: „Flacăra”, „Ramuri”, „Transilvania”, „Tribuna”, „Echinox”, „Unu” 
(redactor), „Serile la Brădiceni” (redactor), „Columna”, „Caietele Columna” (redactor), 
„Coloana”, „Coloana Infinitului”, „Brâncuşi”, „Măiastra”, „Cuget liber”, „Oglinda 
literară”, „Antemeridian-Postmeridian” (redactor), „Magazin istoric”, „Gazeta Gorjului”, 
„Gorjeanul”, „Ager”, „TIMPUL”, „Informaţia Gorjului”, „Actualitatea Gorjului”, „Obiectiv 
gorjean”, „Capitalistul”, „Gorjul economic”, „Gorjul democratic”, „Bilete de papagal” (serie 
nouă), „Polemika”, „Portal-Măiastra”, „Universitaria”. Antologii: „Almanahul Gorjeanul”, 
Târgu Jiu, 1991, p.70; „Târgu Jiu 600. Repere de ieri şi de azi”, Ed. „Măiastra”, Târgu Jiu, 
2006, p.233-248; „Paşi pe tărâmul eternităţii Cugetului liber”, ed. „Gorjeanul”, Târgu Jiu, 

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIAUNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Reprezentanţa GORJReprezentanţa GORJ
2006, p.31-34; „Antologia membrilor Uniunii Scriitorilor din România care trăiesc în Gorj”, 
Ed. „Scrisul românesc”, Craiova, 2006, p.51-96.

OPERA: „Cântece esenţiale” (poeme), Ed. „Spicon”, Târgu Jiu, 1993; „Starea de 
umbră” (poeme), Ed. „Spicon”, Târgu Jiu, 1998; „Cântece/Chants” (traducere în limba 
franceză de Paula Romanescu), Ed. „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu, 1999; „Gorjul 
bancar. Banca Naţională” (istoriografie bancară), Ed. „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu, 
2000; „Pământ în cuminţenie”, Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2002; „La Masa Tăcerii/
Dinner at the Table of Silence” (volum colectiv, traducere în limba engleză de Liliana Ursu 
şi Sean Cotter), Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2002.

.

ZENOVIE CÂRLUGEA
Poet, istoric şi critic literar, documentarist, 

editor. Născut la 28 octombrie 1950, în 
localitatea Măiag-Cruşeţu, judeţul Gorj, în 
familia Eugenia şi Nicolae Cârlugea (preot). 
Studiile primare le-a făcut în localitatea natală, 
iar cele gimnaziale şi liceul, la Balş. În 1975 
a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura 
Română a Universităţii Bucureşti, iar din 
2004 este doctor în filologie, teza de absolvire 
fiind legată de opera lui Lucian Blaga. A 
funcţionat ca profesor de specialitate la 
Prigoria, iar din 1976 şi în prezent la Colegiul 
Naţional „Ecaterina Todoroiu” din Târgu Jiu. 
Desfăşoară o bogată activitate culturală şi 
publicistică: preşedinte al Societăţii de Ştiinţe 
Filologice, Filiala Gorj, din 1992; secretar 
ştiinţific al Aulei Academice „Zalmoxis” 
Târgu Jiu, din 1994; membru al Dacia Revival 
International Society New-York şi participant 
cu comunicări la congresele internaţionale de 

dacologie (Bucureşti, 2000-2006); membru în comisia culturală de la Arhiepiscopia Craiovei 
şi Mitropolia Olteniei (mandatul 2000-2006); secretar literar al unor cenacluri târgujiene 
(„Columna”, „Cristal”, „Sănătatea”), în perioada 1976-1994; redactor la unele ziare locale 
(„Mesager”, „Reporter de Gorj”, „Gorj Magazin”, „Actualitatea Gorjului”), în perioada 
1992-2002 şi la unele reviste de cultură („Columna”, „Brâncuşi”, „Meridian”, „Zalmoxis”, 
„Zalmoxiana”, „Studium”, „Arcade”, „Lada de zestre”); fondator-coordonator al revistei 
„Portal- Măiastra” (din 2005). 

A fost distins cu: Premiul pentru poezie al ziarului „Scânteia tineretului” în 1968, Marele 
premiu pentru poezie şi critică literară la Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” 
în 1994, Diplome de excelenţă acordate de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Gorj,  
Primăria Târgu Jiu şi Consiliul Judeţean Gorj „pentru activitate culturală deosebită şi succese 
remarcabile pe tărâmul şcolii româneşti”, Diplomă de Excelenţă în Cultură - Asociaţia 
Română pentru Patrimoniu – Bucureşti, 2007; Premiul pentru exegeză blagiană - Fundaţia 
Naţională „Nişte Ţărani” – 2007; Premiul special pentru exegeză – Festivalul Internaţional 
„Lucian Blaga» – 2008; Premiul pentru argheziologie – Festivalul Naţional „Tudor Arghezi” 
– 2008; Diploma „Gheorghe Lazăr, Cl. I” – Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 2007; este 
inclus în câteva dicţionare editate de Centrul Biografic Internaţional Cambridge, instituţii de 
cercetare din U.S.A., India…Membru al Uniunii Scriitorilor din 5 iunie 2007.

COLABORĂRI: „Amfiteatru”, „Familia”, „Ramuri”, „Orizont”, „Transilvania”, 
„Literatorul”, „Luceafărul”, „Brâncuşi”, „Meridian”, „Tribuna”, „Tribuna educaţiei”, „Gorj-
magazin”, „Şcoala gorjeană”, „Arcade” (redactor-şef), „Columna”, „Gorjeanul”, „Litua”, 
„Terra Litua”, „Mesager”, „Revista învăţătorimii gorjene”, „Portal-Măiastra”, „Lumină lină 
/ Gracious Light” - Revistă de spiritualitate şi cultură românească / Review of Romanian 
Spirituality and Culture, Romanian Institute of Ortodox Theology and Spirituality, New 
York, AGERO – Stuttgart etc.  

EDITOR: a editat cărţi, însoţindu-le de prefeţe/postfeţe, aparţinând unor scriitori în 
viaţă ori dispăruţi: Elena Brădişteanu (Jurnal, I-II), Adam Poslojici (Tăcere lustruită, 
2006), Ion Miloş (Coloana Infinitului, 2008), Iunian T. Ciobanu (Legendele Insulei Ada-
Kaleh, 2008), Florica Dumitru (Sărbătoarea poeziei, 2008).

OPERA: „Fericirile” (poeme), Ed. „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu, 1994; „Poezia 
lui Lucian Blaga” (eseu critic), Ed. „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu, 1995; „Deseninări 
de cleştar” (poeme), Ed. „Spicon”, Târgu Jiu, 1995; „Alexandru Macedonski – palatul 
fermecat” (eseu), Ed. „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu, 1997; „Gheaţă la mal” (poezii), 
Ed. „Spicon”, Târgu Jiu, 1997; „Foişor în Heliopolis” (poezii), Ed.Fundaţiei culturale 
„Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, 1997; „Ochiul înrourat” (poeme), Ed.Fundaţiei culturale 
„Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, 1999; „Brâncuşi – azi” (eseu critic), Ed.Ministerului de 
Interne, Bucureşti, 2000; „Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare”, Ed. „Media 
Concept”, Sibiu, 2005; „Dacoromânia profundă” (studii de dacologie), Ed. „Centrul 
Judeţean al Creaţiei Gorj”, Târgu Jiu, 2005; „Lucian Blaga – Studii, articole, comunicări, 
evocări, interviuri, comentarii critice”, Ed. „Măiastra”, Târgu Jiu, 2006; „Arethia 
Tătărescu – Marea Doamnă a Gorjului interbelic” (în colaborare), Ed. Măiastra, Tg.-
Jiu, 2007; „Folclor de pe Valea Amaradiei”, materiale de arhivă, Ed. Centrului Judeţean 
de Promovare şi Valorificare a Creţiei Populare Gorj, 2008; „Tudor Arghezi şi spiritul 
Olteniei”, Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 2008; Brâncuşi – Orizonturi critice, în 
pregătire.

REFERINŢE CRITICE: Ana Blandiana, Ştefan Aug. Doinaş, Radu G. Ţeposu, Aurel 
Martin, C. Stanescu, Eugen Simion, Ion Mărgineanu, Al. Florin Ţene, Ion Tarbac, Aurelian 
Iulian Olariu, Ion Popescu-Brădiceni, Ion Cepoi, Titu Pânisoara, Mircea Popa, Mircea Tomuş, 
Ovidiu Drimba, Adam Puslojici, Nicolae Dragoş, Ion Pachia Tatomirescu, Ovidiu Moceanu, 
Jeana Morărescu, Lucian Gruia, Horia Gârbea, Gheorghe Grigurcu, Barbu Cioculescu…
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ION CEPOI
 Poet, prozator, eseist, publicist, 

documentarist. Născut la 13 august 1951, în 

oraşul Târgu Jiu, judeţul Gorj. A făcut studiile 

primare în satul Bălceşti, comuna Bengeşti-

Ciocadia, apoi Liceul „Tudor Vladimirescu” 

Târgu Jiu şi Facultatea de Filologie a 

Universităţii „A.I.Cuza” din Iaşi. În perioada 

1974-1981 a fost profesor la Liceul Sulina, 

judeţul Tulcea, între 1981-1990, instructor la 

Casa de Cultură a Municipiului Târgu Jiu, apoi 

consilier la Inspectoratul pentru Cultură al 

Judeţului Gorj, iar din anul 2004 este director 

al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. Din 

anul 1994 este şi secretar literar al Teatrului 

Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu. 

A fost redactor şi editor al unor reviste locale de cultură: „Brâncuşi”, „Meridian”, „Terra 

Litua”, „Arcadia”, „Serile la Brădiceni”, „Vatra”, „Izvoade”, „Columna” etc., precum şi 

redactor-şef fondator al revistelor „caietele Elvira Godeanu” (buletin de informaţie teatrală), 

„Lada de zestre” (publicaţie de cultură şi civilizaţie tradiţională), „Revista Jiului”. Este 

fondatorul Ligii Culturale „Dr. Nicolae Hasnaş” şi al Fundaţiei „Elvira Godeanu”.

COLABORĂRI: „Alma-Mater” (Iaşi, debut în 1971), „Cronica”, „Convorbiri literare”, 

„Flacăra”, „Calende”, „Gorjeanul”, „Crinul satelor”, „Brâncuşi”, „Terra Litua”, „Ramuri”, 

„Meridian”, „13 plus”, „Portal Măiastra”, „Litua”, „Columna”, „Serile la Brădiceni”, 

„Gorjeanul”, „TIMPUL” ş.a. 

OPERA: „Reportaj din secolul XX” (poezii), Galaţi, 1981; „Scrisori de la mila 0” 

(proză), Ed.Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, 1996; „Amurgul cuvintelor – 
Litanii împotriva fricii” (poezie), Ed.Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, 1997; 

„Apele care ne-adună (Cronica satului Bălceşti)” (monografie, colaborare cu preotul 

N. Diaconescu), Ed. „Centrul Judeţean al Creaţiei Gorj”, Târgu Jiu, I–1997, II–1999; 

„Singurătatea alergătorului de cursă lungă” (pamflete), Ed. „Centrul Judeţean al Creaţiei 

Gorj”, Târgu Jiu, 1997; „Litanii împotriva fricii” (poezii), Ed.Fundaţiei „Constantin 

Brâncuşi”, Târgu Jiu, 1997; „Când zeii ca şi oamenii” (roman), Ed. „Alma”, Craiova, 2000; 

„Artele spectacolului în Gorj” (istorie culturală), Ed. „Centrul Judeţean al Creaţiei Gorj”, 

Târgu Jiu, 2002; „Îmblânzirea minotaurului sau Nouă ani din viaţa unui teatru”, Ed. 

Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, 2002; „Ghidul judeţului Gorj”, „Publirom 

Adversiting”, Bucureşti, 2002; „Vieţile Elvirei Godeanu” (monografie), Târgu Jiu, 2004; 

„Zmeul de hârtie” (roman istoric), Ed. CJCPCT, Târgu Jiu, 2004; ediţia a II-a revăzută şi 

adăugită, 2006; „Manual de istorie alternativă”, Ed. „Gorjeanul”, Târgu Jiu, 2005.

REFERINŢE CRITICE: Ion Popescu—Brçdiceni, Tudor Voinea, Vasile Ponea, Ion 
Tarbac, Zenovie Cârlugea, Nicolae Dragoş, Romeo Ionescu, Titu Pânişoară, Valentin Taşcu, 
Alexandra Andrei, Horia Gârbea, Marius Tupan s.a.

NICOLAE DIACONU
Poet, brâncuşiolog. Născut la 12 

noiembrie 1947, în localitatea Ţicleni, judeţul 

Gorj, decedat la 26 iulie 2005, la Târgu Jiu. 

Clasele elementare le-a făcut în localitatea 

natală, gimnaziul la Târgu-Cărbuneşti, apoi 

Liceul „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu 

şi Facultatea de Filologie a Universităţii 

Cluj-Napoca, după absolvirea căreia a fost 

repartizat la Liceul Viticol Isaccea, judeţul 

Tulcea. După un an ca profesor, a lucrat 

pentru o scurtă perioadă ca redactor la ziarul 

„Gazeta Gorjului”, documentarist la Casa 

Corpului Didactic Târgu Jiu, consilier şef, apoi 

consilier la Inspectoratul pentru Cultură Gorj. 

A debutat cu versuri la „Ramuri” (1968). A 

fost directorul Editurii Fundaţiei „Constantin 

Brâncuşi” şi membru al Uniunii Scriitorilor 

din România.

COLABORĂRI: „Ramuri”, „Echinox”, „Tribuna”, „Steaua”, „Amfiteatru”, 

„Luceafărul”, „Viaţa românească”, „Făclia” (Cluj-Napoca), „Gazeta Gorjului”, „Coloana” 

(Târgu Jiu), „Flacăra”, „Transilvania”, „Orizont”, „Brâncuşi” (director), „Meridian” 

(redactor-şef) „Crinul satelor”, „Gorjeanul” ş.a. Este prezent în antologiile: „Gorjul literar” 

(culegere din creaţiile cercurilor şi cenaclurilor literare), Ed.„CCES/CÎCPMAM”, Târgu 

Jiu, I-1969, IV-1975, V-1977, VIII-1980; „Caietul editurii Eminescu” (1973), „Ca un fagure 

de miere” (1979), „Semnul că nu cunoaştem eclipsa”, „Antologia scriitorilor contemporani 

din Oltenia” (1998), precum şi în „Mihai Eminescu la Floreşti-Gorj. Almanah 2000”.

OPERA: „Călătorie spre ceilalţi” (versuri), Ed.„Scrisul Românesc”, Craiova, 1976; 

„Nox Orphei”, Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1980; „În voia literaturii”, Ed.Fundaţiei 

„Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, vol.I-1999, vol.II-2000; Traduceri: din Dante şi Salvatore; 

A îngrijit ediţiile „Brâncuşiana”, Ed. Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, între care 

antologiile: „Brâncuşi acum”, 1997; „Prima carte albă asupra capodoperei”, 1997, 

„Paşi pe nisipul eternităţii”, 1997; „A doua carte albă asupra capodoperei”, 2001; „Cel 
de al treilea destin al casei Brâncuşi”, 2003; ş.a. 

ADRIAN  FRĂŢILĂ
Poet. S-a născut la 6 martie 1950 în 

localitatea Pocruia, comuna Tismana, 
judeţul Gorj, din părinţii Victor şi Paraschiva 
(n.Crânguş). S-a stabilit la Târgu Jiu în 1954, 
unde a urmat primele 9 clase, apoi Liceul 
Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, de 
unde s-a transferat la Liceul Rovinari. A lucrat 
ca muncitor topograf, şofer profesionist, 
mecanic, apoi redactor de revistă literară, 
consilier editorial, director al editurilor 
„Brâncuşi” şi „Diafora”. Membru fondator 
al Fundaţiei „Constantin Brâncuşi” (1990), 
membru al cenaclului „Columna” din Târgu 
Jiu şi al Uniunii Scriitorilor din România 
(1997). Este deţinătorul mai multor premii 
pentru poezie, între care Premiul revistei 
„Luceafărul” (1977), Premiul Spiritualităţii 
Gorjene (1999), Premiul „George Ţărnea” în 

cadrul Atelierului Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” (2006).
COLABORĂRI: „Gazeta Gorjului” (debut, 1970), „Luceafărul” (24 apr.1971), 

„Amfiteatru”, „Ramuri”, „Vatra”, „Flacăra”, „Pentru patrie”, „Columna” (redactor), 
„Povestea vorbei”, „Gorjeanul”, „Meridian”, „Coloana”, „Lumea gorjenească”, „Obiectiv”, 
„Oglinda literară”, „Vitralii”, „Almanahul Ramuri”. Volume colective, antologii: „Spre 
zări”, Târgu Jiu, 1970; „Gorjul literar” (culegere din creaţiile cercurilor şi cenaclurilor 
literare), Ed. „CCES/CÎCPMAM”, Târgu Jiu, II-1971, III-1973, IV-1975, V-1977, VI-
1978, VII-1979; „Arc peste timp”, Bucureşti, 1977; „Biblioteca Luceafărul”, nr.4, 
1978; „Ritmuri incandescente”, Târgu Jiu, 1979; „Lângă inima ţării”, Ed. „Eminescu”, 
Bucureşti, 1983; „Porţile luminii”, Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1983; „Sud-vest” (o 
antologie a scriitorilor contemporani din Oltenia), Ed. „Aius”, Craiova, 1998; „Cuvinte şi 
spaţiu. Interviuri cu scriitori contemporani din Oltenia” (interviuri luate de Florea Miu), 
Ed. „Ramuri”, Craiova, 2001; „Medalionul literar – structură permanentă de cultură şi 
educaţie”, vol.II, Ed. „Ramuri”, Craiova, 2006; „Antologia membrilor Uniunii Scriitorilor 
din România care trăiesc în Gorj”, Ed. „Scrisul românesc”, Craiova, 2006, p.97-141; „Paşi 
pe nisipul eternităţii, Cugetului liber’”, Ed. „Gorjeanul”, Târgu Jiu, 2006.

OPERA: „Echinocţiul de fiecare zi” (poezii), Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 
1978; „Vânător înzăpezit” (poezii), Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1983; „Alfabetul 
minunat” (versuri pentru copii), Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1986; „Şmecherici” 
(poezii pentru copii), Ed. „Diafora”, Târgu Jiu, 1996; „La arat văzduhul” (poezii), Ed. 
„Brâncuşi”, Târgu Jiu, 1996; „La Masa Tăcerii / Dinner at the Table of Silence” (volum 
colectiv, traducere în limba engleză de Liliana Ursu şi Sean Cotter), Ed. „Clusium”, Cluj-
Napoca, 2002.

ALEX GREGORA
Poet, prozator, publicist. S-a 22 

ianuarie 1958, în com. Vela, jud. Dolj. 
Este absolvent al Liceului de Filologie-
Istorie din Craiova. A debutat în revista 
„Convorbiri literare”, susţinut fiind de 
Daniel Dumitriu. Poetul Ion Horea l-a 
publicat în „România literară”. Cam în 
acelaşi timp, a citit în cenaclul „Ramuri”, 
de faţă fiind Marin Sorescu. La Târgu-
Jiu, frecventează cenaclul „Columna”. 
Poetul Nicolae Diaconu i-a publicat un 
grupaj în „Tribuna” de la Cluj. După 1989, 
publică frecvent în presă, iar din 1998 este 
secretar de redacţie la revista de cultură 
„Meridian”, Tg.-Jiu. A mai colaborat la 
revistele „Ramuri” şi „Luceafărul”.

CĂRŢI PUBLICATE: „Alergătorul 
de riksas”, Ed. Fundaţiei „Constantin 
Brâncuşi”, 1995; „Sărbătoare cu viespi”, 
Id., 1997; „Îngerul şi chinoviarhul”, 
Id., 1998; „Măru-Împărat”, Id., 1998; 

„Graţia dunăreană a Îngerului”, Ed. Fundaţiei „Pasărea Măiastră”, 1999; „Crimă în 
labirint”, Ed. Ministerului de Interne, 2001; „Doktor de iarbă”, Ed. Fundaţiei „Constantin 
Brâncuşi”, 2002.

APRECIERI CRITICE: Ion Pecie, Zenovie Cârlugea, Nicolae Diaconu, Nicolae coande, 
Ion Popescu-Brădiceni, Romulus Iulian Olariu, Valentin Taşcu ş.a.

LAZĂR POPESCU
Poet, eseist, critic literar, publicist. S-a 

născut la data de 1 ianuarie 1958, În comuna 
Drăgoteşti, judeţul Gorj. A debutat În 1980, 
cu poezie, În revista “Forum studenţesc”, 
la Timişoara. Doctorat În ştiinţe umane, 
specialitatea filologie, la Universitatea de 
Vest, din Timişoara. 

COLABORĂRI LA REVISTELE: 
«Ramuri» (Craiova), «Astra» (Braşov), 
«Orizont» (Timişoara), «Rostirea 
românească» (Timişoara), «Calende» 
(Piteşti), «Viaţa Românească» (Bucureşti), 
«Columna» (Târgu-Jiu), «Caietele 
Columna» (Târgu-Jiu), «Brâncuşi» (Târgu-
Jiu), «Antemeridian Postmeridian» (Târgu-
Jiu), «Vitralii» (Buzău), «Unu» (Oradea 
- Târgu-Jiu), «Serile la Brădiceni» (Târgu-
Jiu), «Aurora» (Oradea). 
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A obţinut 3 premii literare pentru poezie, un premiu pentru proză şi 6 premii pentru 
critică literară, la concursuri şi festivaluri naţionale: Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea, CăIăraşi, 
Brg;ov, Bistriţa. 

CĂRŢI PUBLICATE: «Alte secunde, alte ipoteze» (poezii), Editura «Alexandru 
Ştefulescu», Târgu-Jiu, 1996; «Amurgul traversat» (poezii), Editura Fundaţiei «Constantin 
Brâncuşi», Târgu-Jiu, 1999; «Lecturi rimbaldiene» (eseuri critice), Editura «Studii 
Europene», Târgu-Jiu, 2002; «Concretizări în irealitatea imediată» (eseuri critice), Editura 
«Studii Europene», Târgu-Jiu, 2002; «Banalul în cinci disertaţii» (studii literare), Editura 
«Academica Brâncuşi», Târgu-Jiu, 2003; «Două lecturi arheologice» (eseuri critice), 
Editura «Clusium», Cluj-Napoca, 2004; «Aureola umbrei» (poezii), Editura «Gorjeanul», 
Târgu Jiu, 2005; «Interogaţii şi revizuiri» (eseuri critice), Editura «Universitaria», Craiova, 
2005; «Alexianu şi alte prezentări» (proză scurtă), Editura «Gorjeanul», Târgu-Jiu, 2005. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 2006. 
APRECIERI CRITICE: Ion Arieşanu, Paul Aretzu, Ion Trancău, Mircea Bârsilă, 

Gheorghe Grigurcu, Ion Popescu-Brădiceni.

SPIRIDON POPESCU
Poet, publicist. S-a născut la 4 septembrie 1952, 

în satul Ohaba, comuna Bălăneşti, jud. Gorj, din 
părinţii Dumitru şi Ileana (născută Morma), ambii 
ţărani. A debutat în revista „Ramuri”, din iunie 1974 
(la rubrica „Cenaclu”). A colaborat la următoarele 
reviste şi ziare: «Ramuri «Luceafărul», «România 
literară», «Convorbiri literare», «Poezia «Vatra», 
«Astra», «Tribuna», «Brâncuşi», «Rostirea 
românească «Oglinda literară», «Vitralii», 
«Semne», «Columna», „Portal-Măiastra”, 
«Cugetarea «Zig-zag» (rubrica «Maşina de scris» 
a lui Alex ŞtefănescL «Flacăra» (aceeaşi rubrică), 
«Tomis», «Scrisul Românesc «Universul cărţii», 
«Gazeta Gorjului», «Gorjeanul», «Opinia «Ora», 
«Actualitatea Gorjului», «Timpul» etc. Este 
prezent în culegerile colective: «Gorjul literar» 
(Târgu-Jiu, 1975, 1977, 1978), «Izvoare de 
cântec» (Tulcea, 1978), «Eminescu - erou literar» 
(Deva, 2000), «La masa tăcerii (Cluj, 2002), 

«Poezia cetăţii» (Târgovişte, 2003), «Pe o coajă de vocală» (Târgovişte, 2003), «Antologia 
bibliotecii «Convorbiri literare»» (Iaşi, 2003). Este prezent În: «Almanahul Gorjului - 
microenciclopedie (Târgu-Jiu, 2000), almanahul «Eminescu la Floreşti» (Târgu-Ji 2000), 
almanahul «Ramuri» (Craiova, 1984 şi 1985), almanah «Flacăra - rebus» (Bucureşti, 2004). 
A semnat şi cu pseudonimele Arina Velovan şi S. BăIănescu.

 Premii obţinute: Premiul revistei «Astra», la Festival naţional «Tudor Arghezi» (Târgu-
Jiu, 1983); premiul I şi premiul revistei «Ramuri», la acelaşi festival (1984); premiul al II-
lea la concursul de poezie «Cel mai frumos poem al meu» (Bucureşti, 1984. Preşedintele 
juriului: criticul literar Alex Ştefănescu); premiul de excelenţă pentru «Cel mai redutabil 
polemist  (Târgu-Jiu, 1999); premiul spiritualităţii gorjene pentru Iiteratură (Târgu-Jiu, 
2000); premiul festivalului naţional «Sensul iubirii» pentru volumul de versuri «Diavol 
cu coarne de melc» (Drobel Turnu-Severin, 2004. În juriu: Şerban Foarţă, Marius Tupan, 
Adrian Popescu, Gabriel Chifu, Robert Şerban). 

CĂRŢI PUBLICATE: Debut editorial: «Oglinda dintre noi» (versuri, ed. «Spicon”, 
Târgu-Jiu, 1991; ,,21 de grame de suflet” (versuri, ed. “Zodia fecioarei”, Piteşti ,1996); 
“Supliment de existenţă”, antologie şi prezentare de Gheorghe Grigurcu (versuri, ed. 
“Punct”, Târgu-Jiu, 1997); “Eseu despre glorie” (versuri, ed. “Alcor”, Bucureşti, 1998. 
Acest volum este în română - franceză, traducerea în franceză fiind semnată de Paula 
Romanescu); “Diavol cu coarne de melc» (versuri, ed. «Dacia», colecţie «Poeţii urbei», 
Cluj, 2003); «Înger Între scaieţi» (versuri, ed. «Ager», Târgu-Jiu, 2004). 

REFERINŢE CRITICE: 
În periodice (selectiv): Gheorghe Grigurcu, Alex Ştefănescu, Valentin Taşcu, Adrian 

Dinu Rachieru,Geo Vasile Emilian Marcu, Valeria Manta-Tăicuţu, Cristina Cârstea, Pau 
Aretzu, Mircea Moisa, Toma Grigorie, Romulus Vulpescu Eugen Evu, Darie Novăceanu, 
Constantin Dumitrache, Emilic Dabu, Victoria Milescu, Ion Pachia Tatomirescu, AlexandrL 
Florin Ţene, Nicolae Dragoş, Aurel Antonie, Ion Hirghiduş Petruş Andrei, Mihail 1. Vlad, 
Tudor Voinea, George Manoniu, Marin Arcuş, Ion Cepoi, Lazăr Popescu etc. 

În volume: Geo Vasile, În: «Poezia română Între milenii - dicţionar de autori», ed. 
«Dacia», 2002; Florea Firan, În: «Profiluri şi structuri literare», ed. «Scrisul românesc», 
2003; Paul Aretzu, în:» Viziuni critice», ed. «Ramuri», 2005; Aurel Sasu, în: «Dicţionarul 
biografic al scriitorilor români», ed. «Albatros», 2006. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din luna octombrie 1999. 

FLORIAN   SAIOC
Poet, publicist. Pe numele său adevărat Saioc Florea, născut la 27 ianuarie 1931, în 

comuna Seaca, judeţul Teleorman, din părinţii 
Catrina (zisă Drina, n. Dorcescu) şi Ion (zis Moţu) 
Saioc. A urmat şcoala primară din comuna natală 
(1938-1945) şi Liceul Comercial Turnu Măgurele 
(1945-1948), apoi a absolvit Şcoala de Literatură 
şi Critică Literară “Mihai Eminescu” Bucureşti 
(1950), în ace laşi an primind, din partea unui 
juriu condus de Mihail Sadoveanu, premiul pentru 
poezie la concursul naţional organizat de Ed. 
“Tineretului”. A fost re partizat la revista “Viaţa 
Românească”, secţia poezie (1950-1952). Intrând în 
conflict cu conducerea revistei, pe mo tive politice, 
este trimis la un detaşament de muncă forţată, la 
Mangalia, Medgidia şi portul Constanţa. Revinind, 
va lucra la Editura “Cartea Rusă” (1956-1957) şi 
la revista “Albina”, după care este trimis muncitor 
necalificat (1958) la Uzinele “Semănătoarea” - 
Bucureşti, unde lucrează din 1959 ca secretar de 

redacţie, apoi redactor-şef al revistei cu acelaşi nume, iar între anii 1975 şi 1991 ca tehnician. 
Nici-o revistă nu-l publică, nici-o editură nu-i tipăreşte cărţile, până în 1972, când Valentin 
Deşliu îi publică (în complicitate cu familia poetului) două vo lume la proaspăt înfiinţata 
Editură “Litera”. A fost membru al cenaclurilor bucureştene “Ioan Păun Pincio”, “Amurg 
senti mental” şi “Cenaclul Academiei”. S-a stabilit mai apoi la Târgu-Jiu, prin căsătorie, 
unde frecventează şedinţele Cenaclului “Columna”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România din anul 1950, a fost exclus în 1965 şi reprimit în 1991. 

COLABORĂRI: «Flacăra» (debut, cu versuri, 1950), «Viaţa româ nească», «Albina», 
«Semănătorea» (secretar de redacţie, redactor şef), «Contemporanul», «Ramuri», «Revista 

poporului», «Săteanca», «Femeia», «Scânteia tineretului», «România liberă», «Agricultura 
so ci ali stă», «Rebus», «Iaşiul literar», «Columna», «Placebo», «Ecouri dunărene», 
«Luceafărul bulgar», «Hohote», «Pann duru ‘» (director fon dator) ş. a. Este inclus în cel 
puţin 5 volume colective de epigramă. 

OPERA: “Baladă pe rug” (versuri), Ed. “Litera”, Bucureşti, 1972; “Motive istorice”, 
Ed. “Litera”, Bucureşti, 1973; “Cercul perfect” (versuri), Ed. “Albatros”, Bucureşti, 
1979; “Ştefăniţă Luminiţă” (po vestiri pentru copii), Ed. “Ion Creangă”, Bucureşti, 1981; 
“Arborele de sânge”, (versuri), Ed. “Cartea Românească”, Bucureşti, 1986; “Cartea cu 
ferestrele deschise” (versuri), Ed. “Albatros”, Bucureşti, 1988; “Coşmarurile din carcera 
comună” (versuri), Ed. “Casa Omnia”, Bucureşti, 1992; “În ogradă la bunici” (carte pentru 
copii), Ed. “Diogene”, Bucureşti, 1997; “Dragoste la vârsta întâi” (versuri), Ed. “Mondial 
Press”, Bucureşti, 1994; “Dragoste la vârsta întâi, dra goste la vârsta a treia” (versuri), 
Ed. “Semne”, Bucureşti, 2001; “Divina creaţie (poeseu)”, Ed. “Semne”, Bucureşti, 2001; 
“Imaginara paranghelie” (versuri), Ed. “Centrul Judeţean al. Creaţiei Gorj”, Târgu-Jiu, 
2002, ediţia a IT-a, Ed. ,,Rhabon”, Târgu-Jiu, 2003; “Revelaţii sacre (poeseuri)”, Ed. 
“Corgal Press”, Bacău, 2003; “Psalmul cenuşii (Holocaustul perpetuu)” (versuri), Ed. 
“Rhabon”, Târgu-Jiu, 2003; “Fericirea infinitei mirări” (poeseuri), Ed. “Clusium”, Cluj-
Napoca, 2004; “Cu diktatul şi ucazul ne-au înlăcrimat obrazul (Baladă pen tru Transilvania. 
Baladă pentru Basarabia şi Bucovina)” (versuri), Ed. “Clusium”, Cluj-Napoca, 2004; 
“Anotimpurile cuvântului” (ver suri), Ed. “Clusium”, Cluj-Napoca, 2004.

VALENTIN TAŞCU
 Poet, prozator, publicist, istoric şi critic literar. 

Personalitate complexă a vieţii culturale româneşti: 
poet, prozator, eseist, critic şi istoric literar, critic 
de artă şi de teatru. Născut la 23 ianuarie 1944, 
în oraşul Petroşani, judeţul Hunedoara. A absolvit 
Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-
Bolyai” Cluj-Napoca (1966) şi a fost repartizat la 
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil 
Puşcariu” Cluj-Napoca al Academiei României. 
A mai lucrat cercetător ştiinţific la facultatea 
absolvită, iar în prezent este şeful catedrei de 
limba şi literatura română la Facultatea de Litere 
şi Ştiinţe Sociale şi decan al Facultăţii de Educaţie 
Fizică şi Arte Plastice a Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” Târgu Jiu, din anul 2000 stabilindu-se 
la Târgu Jiu. Desfăşoară o activitate ştiinţifică 
şi culturală prodigioasă: peste 1600 studii şi 
articole de critică, istorie literară, critică de artă 
şi de teatru, publicate în majoritatea revistelor 
culturale din ţară, participări la numeroase sesiuni 
ştiinţifice, colocvii şi simpozioane din ţară şi din 

străinătate, participări cu Editura „Clusium” la mari târguri internaţionale de carte etc. 
Este membru al: U.S.R. (1980), UNITER (1974), UAP (2002), iar cu Ed.”Clusium” este 
membru al Fundaţiei internaţionale „Balkanika” cu sediul la Sofia. A obţinut numeroase 
premii literare, din partea U.S.R., a Asociaţiei Scriitorilor din Sicilia, a unor festivaluri 
naţionale şi internaţionale de literatură şi este decorat cu Ordinul „Meritul cultural”, clasa 
A, în grad de Cavaler (2004). Decedat la 26 noiembrie 2008.

COLABORĂRI: „Tribuna” (debut, 1968), „România literară”, „Contemporanul”, 
„Luceafărul”, „Viaţa românească”, „Vatra”, „Steaua”, „Familia”, „Orizont”, „Argeş”, 
„Cronica”, „Convorbiri literare”, „Ateneu”, „Transilvania”, „Ramuri”, „Actualitatea 
clujeană”, „Caietele Columna”, „Literatorul”, „Antemeridian – Postmeridian” (director), 
„TIMPUL” „SUR” (Spania), „La Cité” (Belgia) ş.a. Este inclus în: „Antologia membrilor 
Uniunii Scriitorilor din România care trăiesc în Gorj”, Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 
2006, p.375-417; „Paşi pe nisipul eternităţii ‚Cugetului liber’”, Ed. „Gorjeanul”, Târgu Jiu, 
2006.

OPERA: Lucrări personale: „Incidenţe” (critică literară), Ed. „Dacia”, Cluj-Napoca, 
1975; „Alexandru Cristea dincolo de alb şi negru” (critică de artă), Ed. „Dacia”, Cluj-
Napoca, 1979; „Presa literară românească din Transilvania până în 1918” (istorie 
literară, colaborare cu Mircea Popa), Ed. „Dacia”, Cluj-Napoca, 1980; „Dincoace şi 
dincolo de F” (monografie despre Dumitru Radu Popescu), Ed. „Dacia”, Cluj-Napoca, 
1981; „Paul Sima” (critică de artă), Ed. „Dacia”, Cluj-Napoca, 1982; „Poezia poeziei de 
azi” (critică literară), Ed. „Junimea”, Iaşi, 1985; „Dimineaţa amurgului” (poezie), Ed. 
„Clusium”, Cluj-Napoca, 1994; „Şcoala morţii” (poezie), Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 
1997; „Defăimarea bătrâneţii” (poezie), Ed. „Albatros”, Bucureşti, 1998; „Elogiul 
tinereţii” (poezie), Ed. „Apostrof”, Cluj-Napoca, 2000; „Istoria culturii şi civilizaţiei”, 
Târgu Jiu, 2001; „Ritm vertical” (teorie literară, studii de versificaţie), Ed. „Univers 
Enciclopedic”, Bucureşti, 2001; „Studii literare”, Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2002; 
„Tratat despre iubire” (verseuri), Ed. „Cartea Românească”, Bucureşti, 2003; „Elogii” 
(eseuri), Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2003; „Istoria presei româneşti din Transilvania” 
(ed. a II-a, revăzută şi adăugită), Ed. „Tritonic”, Cluj-Napoca, 2003; „Miluta” (roman), 
Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2004; „Tuvia luster – teleleu prin veacul meu, la taclale cu 
Valentin Taşcu”, Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2005; „Târgul de dulce”, Ed. „Clusium”, 
Cluj-Napoca, 2006; Volume colective: „Scriitori români” (Dicţionar, coordonator Mircea 
Zaciu), Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978; „De la N. Filimon la G.Călinescu 
– studii de sociologie a romanului românesc”, Ed. „Minerva”, Bucureşti, 1982; „100 
cei mai de seamă scriitori români” (coordonator Mircea Ghiţulescu), Ed. „Lider-Star”, 
Bucureşti, 2003; „Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la începuturi până 
la 1989”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2004; „Dicţionarul romanului tradus în 
limba română”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2005; Traduceri: „Cuba – o jumătate 
de veac de poezie şi singurătate” (ed. bilingvă româno-spaniolă), Ed. „Clusium”, Cluj-
Napoca, 1997; Dostena, „Exist, deci visez” (traducere din poezia bulgară, ed. bilingvă 
româno-franceză), Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2000; Nedim Gursel, „Cuceritorul” 
(roman din literatura turcă), Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2000; Anton Doncev, „Straniul 
cavaler al cărţii de taină” (roman, traducere din literatura bulgară), Ed. „Clusium”, 
Cluj-Napoca, 2000; Kiril Topalov, „Nervi” (roman, traducere din literatura bulgară), Ed. 
„Clusium”, Cluj-Napoca, 2000; Predrag Matveievici, „Breviar mediteraneean” (eseu 
din literatura bosniacă), Ed. „Clusium”, Cluj-Napoca, 2003; Ediţii şi prefeţe: din opera 
scriitorilor G. Ibrăileanu (în colecţia „Biblioteca pentru toţi”), George Coşbuc (în colecţia 
„Biblioteca pentru toţi”), Radu Brateş, Aurel Gr.Zegreanu, Ion Miloş, Anghel Dumbrăveanu, 
Ana Hompot, Eugen Iacob, Luiza Carol, Marius Marian Şolea, Nina Voiculescu, Bogdan 
Geană, Oana Micu-Rovenţa, Gib I.Mihăescu (în colecţia „Biblioteca pentru toţi”) ş.a.

RED

NOTA:
Documentar realizat pe baza lucrărilor: Antologia  membrilor Uniunii Scriitorilor 

din România care trăiesc în Gorj (Ed. Scrisul Românesc, 2006) şi  Autori gorjeni – 
dicţionar de Al. Doru Şerban – Nelu Vasile (Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2007).
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Multă cerneală a curs pentru lămurirea fatidicei 

zile de 28 iunie1883, când Eminescu a fost con-

siderat bolnav psihic şi, ca atare, a fost internat 

la Sanatoriul lui Al. Suţu. S-a vrut şi s-a reuşit 

“moartea sa civilă”, scoaterea sa din viaţa publică, 

unde devenise deja un pericol, chiar şi pentru 

conservatori, care, prin P. Carp, cerea “Şi mai 

potoliţi-l pe Eminescu !». Analizele pertinente şi 

obiective ale lui N. Georgescu, Theodor Codreanu, 

Cernăianu pe această temă sunt conclud~nte.  

. 

Că Eminescu era un pericol public o dovedeşte 

«nota informativă» a ministrului plenipotenţiar al 

Austro-Ungariei la Bucureşti, baronul Ernest von 

Mayr, către şefii săi. Acesta raporta Casei Imperiale 

din Viena, la 7 iunie 1882, despre activita tea 

politică, militantă a Societăţii «Car paţii», în care 

poetul avea un rol deter minant. Scrisoarea se află 

xerografiată la Arhivele Naţionale ale României, 

după originalul aflat la Viena, şi este cunoscută 

încă din 1883, prin cuprinderea ei frag mentară 

în antologia De la statul geto-dac la statul 
român unitar de Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu 

(Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1983, p.323). Iată ce raporta baronul superiorilor 

săi: 

«Societatea «Carpaţilor» a ţinut la 4 iunie o 
şedinţă publică, căreia i-a precedat o consfătuire 
secretă. Despre aceasta am primit din sursă sigură 
următoarele infor maţii: subiectul consfăturii a fost 
situaţia politică. S-a convenit acolo să se continue 
lupta împotriva Monarhiei austro-ungare, dar nu 
în sensul de a se admite existenţa unei «Românii 
iredente». Membrilor li s-a recomandat cea mai 
mare precauţie, redactorul principal al ziarului 
«Timpul» a făcut propunerea de a se încredinţa 
studenţilor transilvăneni de naţionalitate română, 
care, pentru instruirea lor frecventează instituţiile 
de învăţământ de aici, sarcina ca pe timpul 
vacanţei lor să contribuie la formarea opiniei 
publice în favoarea unei «Dacii mari»” . 

Asemenea, s-a scris mult despre cartea de vizită 

a Chaterinei Szöke-Magyarosy, prima soţie a 

lui Ioan Slavici, trimisă mentorului «Junimei», pe 

care acesta o consemnează în jurnalul său din 28 
iunie 1883, adică în chiar ziua internării forţate 

şi ilegale a lui Eminescu: «Astăzi, marţi, la ora 6 

dimineaţa, o carte (de vizită) de la d na Slavici, la 

care locuieşte Eminescu, cu aceste rânduri scrise: 

«Domnul Eminescu a înebunit. Vă rog faceţi ceva 
să mă scap de el, că e foarte rău»». Dacă n-ar 

fi fost consemnarea laconică a lui Titu Maiorescu 

nu s-ar fi pomenit de intervenţia doamnei Slavici. 

Dar trebuie crezută ab initio această doamnă cam 

năbădăioasă, al cărui bileţel a constituit prima filă 

a dosarului de «nebun» al lui Eminescu? 

Beneficiem de ediţia academică com-

pletă a operei eminesciene, datorată savan ţilor 

Perpessicius şi Dimitrie Vatamaniuc. Ultimul, ca 

un vrednic bucovinean, a fina lizat tipărirea tuturor 

însemnărilor emi nesciene, căci, zice Domnia sa 

cu îndreptăţire, «fiecare aruncătură de condei pe 

hârtie se impune să fie analizată cu atenţie. Fraze 

sau frânturi de frază se integrează /.../  în sistemul 

său de gândire şi au im plicaţii în întrega sa operă”. 

Eminescu şi bileţelul „doamnei Szöke-Slavici”
Prof. dr. Tudor NEDELCEA

Şi în întrega sa viaţă, am completa noi. 

Acad Dimitrie Vatamaniuc publică, pe 

lângă alte numeroase manuscrise frag mentare, 

Însemnări cu caracter intim, scrise “în primăvara 

şi vara anului 1883”. Aceste Însemnări, cuprinse 

în mss 2299 şi 2277, se pot constitui într-un jurnal 

intim eminescian, în care, conform afirmaţiei 

judicioase şi întemeiată a aceluiaşi savant D. 

Vatamaniuc, consemna drama sa inte lectuală, ca 

urmare a marginalizării în societatea vremii: 

„Conversaţia cu sine însuşi între pereţii 

camerei de lucru se desfăşoară, prin sustra gerea 

de la convenţiile sociale, în deplină libertate. 

Aşternute pe hârtie în mare ten siune intelectuală, 

firul gândului se în trerupe adesea şi ne întâmpină 

violenţa de limbaj, cu expresii de cel mai crud 

realism ( ... ). Era singura modalitate ce- i mai ră-

măsese, să se răzbune, fie şi între pereţii camerei 

de lucru, împotriva societăţii din vremea sa”. 

Dar, să transcriem din aceste însemnări doar pe 

cele care privesc relaţiile încordate ale Poetului cu 

gazda sa, Chaterina Sz6ke Slavici: 

(1) ,,Nu ţi-i ruşine madam S.? Am arâtat * 

servitoarei c-ai spart oglinda din cauza ei, din 
gelozie în contra ei. Bine-ţi stă  una ca aceasta 
d-tale, femeie serioasă? 

(2) “D-ta ştii foarte bine că eu nu ţi-am (făcut) 
absolut niciodată curte cu vro intenţie oarecare; 
am fost totdeauna gentil cu d-ta, ţi-am făcut 
****etc., dar nimic încolo. Martoră  sora d-tale, 
care e aici de săptămâni şi care n-a putut observa 
absolut nimic în privirea aceasta, martor nepotul 
lui Slavici care stă  zile întregi aci Talos. 

(3) “ - Mi-ai făcut curte!
 - Minţi, doamnă. 
- M-ai f … 
- Minţi, doamnă. 
I! nevasta * se leagă de mine şi vrea să  mă culc 

cu dânsa - Dovadă scena de gelozie după  ce-am 
*** o  servitoare*. 

Împiedic * a lipsi * serile de-acasă. 

Dacă  m-ai iubi d-ta, eu n-aş ieşi.
 – Mă  mut. 
Spun cauza mutatului. 
Pecete la uşă. Oglinda ca probă. 
Dar ce era să  fac? Mai * veneai la mine? 

Trebuia să--ţi escitez gelozia, pentru ca să  te 
mai am. Nu este adevărat c-am avut a face cu 
fata ceea, am pus-o eu să  mintă  şi i-am dat  
20 de franci pentru asta, numai şi numai ca să-ţi 
esciteze gelozia. 

Acum fă ce ştii. Alungă-mă, iartă *-mă. 
Ha ha ha! 
(4) «Ţi-am  mai spus odată  din *** *** că: 
n-am să-ţi vorbesc de acel sentiment odios care 

l-am avut pentru d-ta 
n-am să  mai vin decât când mi-i chema şi 

chiar dacă  m-ai lăsa să  te-mbrăţişez je serais tres 

honore par cet acte de confiance de votre part. 
(5)» - M-a indus cineva în eroare a cărui nume 

nu-l numesc pentru că  e persoană  respectabilă. 
- Acea persoană  respectabilă  să fie a 

dracului. 
Spun: Deci* nu e mizerabil ăla care ţi-a spus 

un asemenea lucru. «  

 Iată că tensiunarea acestor relaţii n-are nici 

o tentă naţionalistă, nici una care să trădeze un 

început de nebunie care s-o sperie pe biata femeie 

stabilită la Bucureşti (capitala României fiind al 

doilea oraş european, după Budapesta, ca număr 

de locuitori de etnie maghiară). Este una doar 

de natură sentimentală, de excitare a „geloziei”, 

profundă şi răzbunătoare din partea doamnei 

Szöke, care a dus la trimi terea acelui bilet, dacă 

e să-i dăm crezare lui Titu Maiorescu despre 

existenţa acestui bilet, trimis la o oră aşa de 

matinală «ora 6 dimineaţa». Mai trebuie să mai 

precizăm că soţul doamnei geloase, Ioan Slavici, 

în acele zile încordate era plecat la Viena pentru 

un tratament medical, iar ulterior a divorţat de 

năbădăioasa soţie. 

Cât priveşte incriminarea lui Titu Ma iorescu 

privitoare la internarea abuzivă a lui Eminescu şi 

nepăsarea faţă de acesta, credem, mai degrabă, că 

ea ţine de cormportamentul şi spiritul «german» al 

marelui critic, de lipsa de sentimentalism faţă de 

cei apropiaţi, inclusiv faţă de Eminescu. Dovedim 

această afirmatie prin faptul că Titu Maiorescu n-a 

fost nici la moartea tatălui său, Ioan Maiorescu, 

întâmplată la 24 august/5 septembrie 1864, sosind 

de la Iaşi la Bucureşti după două zile. Acuzat de 

cei apropiaţi pentru acest gest greu de înţeles, Titu 

Maiorescu se dezvinovăţeşte socrilor: „Tata şi-a 

trăit traiul. Suflet n-a avut niciodată, iar să se facă 

iubit de familie n-a căutat niciodată. Singurul lucru 

pentru el a fost întotdeauna activitatea istovitoare 

pentru el şi pentru alţii». 

Să fi realizat Titu Maiorescu, ulterior, grava 

carenţă sentimentală, atât în cazul lui Eminescu, 

cât şi în cel al tătâne-său, şi să se reabiliteze prin 

compensaţie, prin editarea, în premieră editorială, a 

Poeziilor lui Eminescu (în 1883) şi a Intinerariului 
în Istria (în 1874) a lui Ioan Maiorescu? 

Îndemnăm la reflectare. 

IneditInedit
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Ode
Oda

Je ne croyais pas apprendre à  mourir un jour: 
Eternellement jeune, enveloppé de ma mante, 
Mes yeux cherchaient rêveusement vers l’etoile 

De la solitude. 

Et tout d’un coup, toi, douce-amère douleur 
Tu vins croiser ma vie de ton pas léger. .. 
Jusqu’au fond j’ai bu la volupté de la mort 

Impitoyable. 

Je brûlle vivant - Nessus damné, ou Hercule 
Enveloppé de son habit empoisonné: 
Toute l’eau des mers ne pourra pas éteindre 

Mon feu, ma flamme. 

Mon propre rêve me fait pleurer, gémir, 
Sur mon bûcher j’entretiens vif mon.feu ... 
Pourrais-je renaître un jour, cendres brulantes. 

Tel l’oiseau Phoenix ? 

Que les yeux troublants n ‘atteignent plus ma 
voie!
 Reviens dans mon âme, triste insouciance: 
Pour que je puisse mourir tranquillement, 

Redonne-moi à moi-même! 

 

Passèrent les années
Trecut-au anii 

Passerent les années comme de longs nuages 
Qui passent au-dessus des prés. El ne reviendront 
plus
Oú sont-ils aujourd’hui les contes qui m’ont ému,
Les doïnas,  les devinettes, les présages. 

Qu ‘ensereinèrent mon front d’enfant, connus
A peine et tout pleins de mirage! 
De tes ombres en vain m ‘habilies-tu, mon âge
Aujourd’hui, à l’heure secrète, le soir venu.
 
Pour que j’arrache un cri à ma tristesse. 
Pour te faire, mon âme, trembler tout 
doucement,
 En vain sur ma lyre passé-je les doigts de la 
main;
 
Perdu le temps de ma tendre jeunesse, 
Muette la douce voix du temps d’antan, 
S’étend derrière moi le temps … sombre chemin! 

Noëls, noël
Colind, colinde 

Noëls, noëls 
Qu’on chante le soir; 
Quand la glace s’etend 
Comme des miroirs. 
Tremblent les sapins 
Leurs rameaux - vert voile 
Cette nuit dans le ciel 
S’allument les étoiles. 

Garçons et fillettes 
Joyeux el jolis 
Peignent leurs cheveux 
Hommage à Marie;
A Marie hommage 
Et à Jésus-Christ, 
Dans le ciel des mages 

Une étoile brille. 

EMINESCU

Priere 
Rugăciune 

Princesse en Te choisissant 
Nous nous agenouillons en Te priant : 
Relève-nous et sauve-nous 
De cette vague qui nous tue, 
Sois notre abri et notre mur 
De force, de salut et d’amour,
Laisse Ton regard sur nous, 
Sainte-Mère, lumière de vie, 
Et éternellement Vierge 
Marie! 

Nous, qui grâce à Dieu le Père, 
Nous faisons de l’ombre sur terre, 
Nous relevons la tête, la voix, 
Vers l’étoile du vaste ciel, vers Toi; 
Ecoute nos pleurs, étrange 
Princesse entre les anges, 
Montre-Toi de la nuit, 
Douce clarté infinie, 
Sainte Mère, fleur de vie, 
Et éternellement Vierge 
Marie! 

Ô, ma mère ...
O, mama… 

Ô, ma mère, ma douce mère, de la longue nuit des 
temps, 
Par la voix des feuilles mortes tu m’appelles, tu m 
‘attends; 
Au-dessus de la tombe oú tu dors solitaire 
Des rameaux d’acacia sèment l’automne, le vent 
erre, 

Et ta voix murmurante chantonnera toujours 

Dans les branches gémissantes: Pas de retour, pas 

de retour!

 

Quand je mourrai, ma douce, que tu ne pleures 

pas! 

De notre tilleul sacre une branche tu rompras, 

Tu la replanteras sur ma tombe, en laissant 

Y couler tes chaudes larmes, de tes larmes 

l’arrosant; 

La sentirai-je, peut-être un jour, sur ma tombe ...

Je dormirai toujours, toujours plus grande son 

ombre. 

Mais si le roi des cieux voulait nous fait mourir 

Ensemble, qu’on nous epargne le sombre 

cimetiere. 

Qu’on nous mette tous les deux au lit de la même 

bière, 

Qu’on nous creuse la  tombe là-bas au bord de 

l’eau, 

Et que la même bière nous tienne tous les deux.. 

Ainsi resteras-tu à jamais près de moi 

Et l’eau - berceau de rêve - chantera, pleurera. 

Et si ...
 Și daca ... 

Et si les branches des peupliers 

Frissonnent  à  ma fenêtre 

C’est pour mieux me rappeler 

Du charme de ton être. 

Si les étoiles dans le tréfonds 

Du lac s’allument, c’est 

Pour que tout le chagrin du monde 

Ensereinne ma pensée.

 

Et si les gros nuages  s’en vont 

Ouvrir  à  la lune voie, 

C’est pour que toujours et encore 

Je me souvienne de toi. 

Traduction par Paula ROMANESCU

Coperta ediţiei princeps - 1884
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Khaje Shams el-Dim Muhamad Hafiz (sau 

Hafez), cel mai de seamă poet liric persan, s-a 

născut și a trăit la Șiraz, între 1320(?) - 1389. A 

fost rând pe rând obiect al favorurilor și al dis-

graţiei regilor persani. Poemele sale, scrise sub 

formă de gazeluri, au fost reunite după moartea 

poetului într-o culegere intitulată Divanul. 
Gazelul este considerat în Iran cea mai delicată 

dintre formele poetice, Hafiz fiind privit drept 

maestrul său incontestabil. El modifică structura 

tradiţională a gazelului care dezvolta până atunci 

doar tema dragostei, introducând două sau mai 

multe teme care se completează contrapunctic. 

Cele peste 500 de gazeluri rămase de la Hafiz au 

fost scrise pe o perioadă de 50 de ani, câte 10 pe 

an, și anume doar în momentele când era inspirat 

divin. Îi sunt atribuite deasemenea și 42 de 

robaiyate.

Hafiz este pentru Iran ceea ce este Shakespeare 

pentru Anglia. Tradus în Europa în 1680, Goethe 

a cunoscut Divanul lui Hafiz din traducerea lui 

Hammer (1821). Acest pasionat slăvitor al clipei, 

cu întregul ei conţinut de bucurii accesibile omu-

lui - ca și marele său predecesor, Omar Khayyam 

– a fost totodată unul dintre cei mai renumiţi 

cunoscători și exegeţi ai Coranului.  De altfel, 

cuvântul “Hafiz” înseamnă “cel care cunoaște 

Coranul pe dinafară”. La moartea sa, considerân-

du-l eretic, clericii au refuzat să-l înmormânteze 

în tradiţie musulmană, ceea ce a provocat  revolta 

populaţiei din Șiraz. Pentru a se lua o hotărîre, 

gazelurile au fost divizate în distihuri și un copil 

a fost pus să extragă dintr-o urnă unul din ele, 

clericii urmând a se conforma înscrisului de pe 

distihul ieșit la sorţi. Acest cuplet suna astfel: „Cu 

trupul și-a lui viaţă, Hafiz nu a negat/ nicicând 

ceea ce Domnul din cer a așteptat.”

Hafiz a fost înmormântat cu onorurile cuve-

nite, iar acest mesaj de dincolo al poetului a fost 

interpretat ca un oracol,  astfel că de atunci gaze-

lurile sale sunt folosite pentru răspunsuri la în-

trebări și în scopul de a călăuzi pe calea realizării 

dorinţelor.

Popularitatea de excepţie de care se bucură 

poezia lui Hafiz în Iran - unde transmiterea a 

avut loc mai ales prin tradiţie orală – este datorită 

HAFIZHAFIZ
nu numai extraordinarei armonii verbale, gaze-

lurile fiind făcute mai mult pentru a fi cântate 

decât recitate (Edward Fitzgerald îl considera “cel 

mai mare muzician al cuvânului”), și nu numai 

faptului că tema preferată a liricii autorului 

Divanului este dragostea, dar în egală măsură 

faptului că Hafiz este cel mai uman, cel mai de-

licat și mai duios dintre poeţii persani și, în ace-

lași timp, cel mai rafinat și mai fascinant.

Poeţi pentru care iubirea a constituit energia 

principală a suflului lor liric sunt numeroși în 

literatura lumii, dar puţini au vibrat, au suferit, 

s-au mistuit și au meditat asupra dragostei ca 

Hafiz, în a cărui viziune despre iubire își dau în-

tâlnire concepţia lui Dante din finalul Paradisului 

– “Iubirea mișcă soarele și celelalte stele”, și con-

cepţia din ultimele versuri din Faust: “Eternul 

feminin ne înalţă mai sus”.Astfel, pentru Hafiz, 

nu doar Principiul Iubirii, ci însăși fiinţa iubită 

centrează universul – centrum mundi – și coman-

dă mișcarea astrelor: “De ce să dau poruncă roti-

rilor stelare, / Când Draga-mi cârmuiește a sfere-

lor mișcare ?” 

Dar imaginea lui Hafiz ca poet doar al iubirii, 

ar fi incompletă. În perioada  a doua a creaţiei, 

mesajul său central devine ideea că viaţa este un 

mister insolubil, iar viaţa un nonsens: „De la pa-

har la buze totu-i deșărtăciune/ și ale lumii jocuri 

sunt tot deșărtăciune../ A faptei noastră roadă e 

doar deșărtăciune... / Paharnici și prieteni sunt 

doar fantome vane.. /un pumn de lut și apă.” Și 

această afirmaţie definitivă: “Viaţa e-o enigmă. 

Să-ncerci o dezlegare / e pură vanitate și auto-

nșelare”. Deziluzia în comunicarea umană îl 

poartă pe poet către astfel de gânduri profund 

amare: „Azi suverană-n lume e nestatornicia./ 

Cine păstrează pure - credinţa, prietenia ? „...

Hafiz, bolnav e duhul acestei vremi. Cum oare/ un 

înţelept sau doctor să-i afle vindecare?

În perioada ultimă a creaţiei, gazelurilor lui 

Hafiz devin tot mai absconse, mai mistice. Una 

din temele fundamentale ale acestei perioade este 

abolirea eului, pentru că numai așa ne putem 

contopi cu Iubirea Divină. Trebuie să ieși din tine 

însuţi, eul și raţiunea fiind piedicile acestei rein-

tegrări. Ceea ce ne izbăvește, ceea ce ne face să 

depășim eul este însă poezia : suavitatea simţirii, 

elevaţia meditaţiei, fascinaţia imaginilor, ferme-

cătorul discurs liric - totul este chemat în lirica 

lui Hafiz să ducă la transmutarea poetică a vieţii 

și a firii, a bucuriei și a lacrimii:

Că ești sărac și singur, prin beznă că ţi-e 

mersul,

nu fi mâhnit ! Bogat ești: ai Dragostea și 

Versul!

...Ce-naltă-i demnitatea și cât subjugă versul

cu farmecul său liric și dulce universul!

Fascinantă apare construcţia poemelor. Pe de 

o parte, ingenioasă este sintetica sensibilă a spa-

ţiului poetic, pe de altă parte, de mare rafinament 

apare orchestrarea luminilor și a penumbrelor, a 

înţelesului și subînţelesului, a “corespunderilor”, 

rezonanţelor și ecourilor iscate de întâlnirea din-

tre imagini și sensuri. De la realitate la vis, de la 

pământesc la ceresc, de la materialitate la eteric 

- o undă de savantă magie îmbină totul și înfăp-

tuiește de la vers la vers prefaceri și transferuri 

într-un mod neprevăzut și nu rareori greu de 

sesizat ca intenţie și tâlc: „Nu-ţi pune isteţimea să 

înţelegi ce-am spus,/ căci pana-mi are-o taină și 

scrie cu nespus.

Opera aperta prin excelenţă, gazelurile oferă 

cititorului variate interpretări, în funcţie de 

structura sensibilităţii și a intelectului  său și de 

circuitele sufletești deschise în momentul recep-

tării. Mai mult - , “scrise cu nespus”, negrăitul 

emanând din versurile poetului din Șiraz lărgesc 

indefinit secretele noastre zariști lăuntrice. 

Inefabilul împlinește suprema eliberare spiritua-

lă: „Un vers frumos te-nalţă când inima ţi-e grea./ 

Remedii fără număr să afli-n cartea mea.”

Goethe a avut un adevărat cult pentru Hafiz. 

Sub influenţa decisivă a acestuia a avut loc ceea 

ce s-a numit “hegira” orientală a autorului lui 

Faust, hegiră al cărei fruct a fost cea mai impor-

tantă dintre culegerile sale lirice,  West-Östlicher 

Divan. La rândul său, Nietzsche scrie despre 

Hafiz: „Veșnic te cufunzi în tine/ și îţi iei zborul 

dincolo de tine./Tu ești profunzimea tuturor 

crestelor.” 

Asemeni multor creatori care au fost conști-

enţi de propriul lor geniu și de nemurirea lor,  

Hafiz își încheie deseori gazelurile cu mărturisi-

rea profetică a soliei sale de poet   întru eternitate 

și  menit din eternitate să fie “privighetoarea  

acestei lumi”. „În Cartea Lumii, Hafiz, să scrii, 

fiindcă tu/ și cântecele tale vor dăinui de-a 

pururi.”

Prof. univ. dr. George POPA
Iaşi
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ASCULTĂ-AICEA 
SFATU-MI…

Ascultă-aicea sfatu-mi şi să nu cauţi scuze.
Un înţelept te-nvaţă de pe-ale cupei buze.

Trăieşte în iubire cât proaspeţi îţi sunt anii,
nu-ţi irosi norocul în lacrimi şi jelanii.

O cursă-i viaţa, unde pândeşte bătrâneţea.
Iubire vreau şi cântec, să pot s-alung tristeţea.

De-mi arătaţi iar calea spre dulcea-mi vrăjitoare,
n-am să mai fac păcate, n-am să mai sorb 

licoare.

Absent fui când destinul mi-a fost pe veci fi xat.
Puţin de-am să-ncalc legea, de ce să fi u blamat?

Vrui să renunţ la cupă, prieten devotat.
Paharnicul meu însă căinţa mi-a certat.

Vin roz şi gândul Dragei, căci, iată, Prier trece!
Vin de doi ani şi-o fată de ani patrusprezece!

Am vrut să fug departe de păru-i parfumat,
dar, iată, că şi vântul în bucle-a-ngenunchiat.

La sărbătoarea vieţii să nu mai tot repeţi:
„N-am să mai fac păcate!”, căci magice săgeţi

iubita-ţi va trimite din arcuri de sprâncene.
Cuvintele lu Khaju şi-a’ lui Zahir poeme

ce preţ au în vecie, ce preţ în univers?
Ca Hafi z nimeni n-are mai plin de farmec vers.

CETATE A IUBIRII
Cetate a Iubirii! Al graţiei sălaş!
Iubirea vă salută, amanţi din sfânt oraş!

A cerului privire nicicând nu s-a oprit
pe mai gingaşe fete. Nici nu s-a oferit

o mai frumoasă pradă săgeţilor iubirii.
Nicicând terestre forme în planu-nalt al Firii.

n-au fost mai mult asemeni cu îngerii din cer.
Să nu le întineze tot ce e efemer!

Dar tu, de ce, Iubito, mă-ndepărtezi? Ce mult
sperat-am de la tine o strângere, - un sărut!

În acest an în podgorii recolta fu bogată.
Să bem în grabă vinul. Trăieşte-ţi clipa dată!

Ştim noi dacă veni-va şi altă primăvară?
Priveşte! În grădină închină-a’ lor pahară

frumoaselor iubite, prietenii fi deli
ai rozei şi-ai lalelei. Am pus atâta zel

ca să dezleg enigma cea grea a inimii.
Dar descifrarea tainei în veac tu n-ai s-o ştii.

Amestecat mi-e părul în buclele iubitei.
Primejdia îl paşte pe cel ce-ndrăgostit e.

URĂRILE 
ÎNDRĂGOSTITULUI

Superba-ţi frumuseţe pe veci să dea în fl oare!
Obrajii tăi cei fragezi cu proaspătă culoare

a dulcilor lalele, să mă încânte pururi!
Şi a iubirii tale supremă viziune,

mult mai strălucitoare ca orice stea-n azururi,
în cugetu-mi rămână o veşnică minune!

Frumoasele din lume să-ţi cadă la picioare,
svelteţii chiparoşii să-i stea în adorare.

Iar ochii ce refuză, smintiţii, de-a atinge
icoana ta, să verse în loc de lacrimi, sânge.

Privirea-ţi ce-orice inimi sfânt să le-ncânte poate,
să-ţi fi e dăruită cu farmecele toate.

Nici pace nici hodină în veci să nu găsească
cel ce-ar mâhni vreodată făptura-ţi îngerească.

Şi buzele-ţi mai scumpe decât orice sub stele
să nu le întineze sărut nedemn de ele.

AL FERICIRII PHOENIX…
O clipă dacă-ai trece pe lângă casa mea,
al fericirii Phoenix în cursă va cădea.

Când inima-nchinată mi-a fost buzelor tale,
cea mai curată apă făptura-mi răcorea.

Nedemni sunt regii praful din prag să ţi-l sărute.
Ci eu, răspuns la zâmbet aş mai putea spera?

Şi totuşi, Hafi z, poarta n-o părăsi cu ciudă
şi cu mâhnire. – Aşteaptă, şi-ncearcă şansa ta.

Poate-n curând norocul nu te va mai uita
şi zarul pe-al tău nume, în fi ne, va cădea.

Ca o nădejde luna se-nalţă sus pe cer,
terasa s-o inunde cu-argint din raza sa.

Când Hafi z cântă praful sfi nţit din strada ta,
grădina vieţii-n roze se va înmiresma.

UN ÎNŢELEPT ÎMI 
SPUSE…

Un înţelept îmi spuse făcând în cupe plinul:
„Cunoaşte taina celui care ne vinde vinul.”

Mai zise: „Pe nimica nu pune greutate.
Cel ce umil se pleacă, poveri va duce-n spate.”

În cupe ceru-albastru aşa intens ardea,
că-n clipa-aceea Zuhra cu trup de nea dansa.

„Urmează-mi sfatul. Lumii să nu dai ascultare.
Culege aceste vorbe ca nişte perle rare.

La fel ca pe o cupă să iei viaţa ta,
cu zâmbetul pe buze, chiar dacă inima

îţi sângerează. – Ascunde-ţi de lume rănile.
Nu geme. – A’ tale chinuri în cântec dă-ni-le.

Pân’ n-ai să treci cortina, tu nu vei înţelege.
Nu-i om cuvânt de înger în stare să dezlege.

Nu te făli în casa Iubirii, că-ai putea
nici întrebări a pune şi nici răspuns a da.”

O, Saghi, umple-mi cupa! Smintelile-mi curate
le înţelese Domnul, le-a şters şi-mi sunt iertate.

O, LUNĂ A IUBIRII, UIMIT 
SĂ TE PRIVESC…

O, lună a Iubirii, uimit să te privesc,
n-aş da pe o coroană şi pe un tron regesc.

Privirea care arde în ochii-ţi vrăjitori,
de ce dispreţuieşte pe-ai săi adoratori?

Mi-e inima pustie, acum, că eşti plecată.
A te vedea mi-e veşnic privirea însetată.

Alt dor, alte regrete nu m-or cerca vreodată.

Nu te juca, o, briză, în părul ei, pribeagă!
Pe-o buclă numai, Haliz şi-ar da viaţa-ntreagă.

CE SUNT EU PENTRU 
TINE…

Ce sunt eu pentru tine, de nu-mi arunci 
dispreţul?

Tu verşi asupră-mi haruri şi sufl etu-mi răsfeţu-l.

O, tu ce-nlănţui inimi c-un tremurat de geană,
pe frunte pune-mi praful din pragu-ţi drept 

coroană.
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Vreau pasărea cea sacră să mă călăuzească
pe drumul care duce spre draga mea cerească.

E grea călătoria şi prea puţin am mers.
O, briză-a dimineţii, du Dragei al meu viers.

Şi spune-i să mă poarte în gând cu ruga sa.
Arată-mi cărăruia, Iubito, care cheamă

spre-al tău sălaş pe care nu-l ştie nimenea.
Vom bea, şi astfel sclavul va înceta să geamă.

Ce-naltă-i demnitatea-i şi cât subjugă versul
cu farmecul său liric şi dulce universal!

Tu, Hafi z, cere mării, stăpână peste perle,
să-ţi umple pururi graiul şi viersul tău cu ele.

A ROZEI FRUMUSEŢE
A rozei frumuseţe nu-i oglindirea oare
a frumuseţii tale? Al primăverii soare

fără a viei sânge ar mai avea ardoare?

Ce graţie-au gazonul peluzei şi zefi rul
fără obrajii Dragei arzând ca trandafi rul?

Icoana Dragei mele şi gura ei de miere,
fără sărut nimic sunt, şi fără mângâiere.

A rozei nebunie şi-a brizei legănare
n-au nici un farmec fără viers de privighetoare.

Nu este-n lume geniu în stare să picteze
chip demn de al meu idol şi-alături să-l aşeze.

Slăvite sunt grădină şi cupe şi lalele,
dar ce-ar fi  toate fără prezenţa Dragei mele?

A ta viaţă, Hafi z, e-un ban fără valoare,
ce nu-l arunci mulţimii în zi de sărbătoare.

DE SĂRBĂTOAREA ROZEI
De sărbătoarea rozei, cu blânda-i răsufl are,

zefi rul se îmbată. Iar tu, privighetoare,

pe unde eşti pribeagă? Îngână-a ta cântare!

E crudă despărţirea. Tu, inimă, suspinul

înăbuşă-l. În lume, plăcere şi durere

mereu vor sta alături, ca roza şi cu spinul.

Ca pe un arc mâhnirea mă-ndoaie. Dar nu-mi 

cere

să mă feresc din calea săgeţilor pe care

sprânceana ta le-aruncă în inima ce doare.

De-a noastră despărţire am să păstrez tăcere.

Să nu-ntineze nimeni curata mea durere.

Adânca suferinţă a inimii-i trădată

cu al său grai de vrajă, de bucla-ţi parfumată.

Nu-i straniu că mireasma să povestească ştie?

Mii de priviri contemplă regeasca ta statuie,

darn u cobori spre nimeni a ochiului tău rază.

O, inimă, îndurată şi binecuvântează

văpaia ce te arde. Respiră dragostea,

Hafi z- şi-ascuns în tine, fă-ţi rugăciunea ta.

SĂRUTUL TĂU CEL 
DULCE

Sărutul tău cel dulce e tot ce-mi pot dori.
Fără speranţa asta nici n-aş putea trăi.

Mi-e inima pierdută în noaptea parfumată
a părului tău negru. Ce soartă mi-ar fi  dată

dacă a mea iubire m-ar părăsi deodată?

Pe buzele Iubitei venit-a într-o zi
umilu-mi nume. Într-nsul atunci se împlini

întreaga bucurie a lumii şi a vieţii.
A soarelui lumină răsfrânge pe pereţii

cămării mele chipul suav al prea frumoasei
şi tot el străluceşte în umbrele terasei.

Mi-e buza ta paharnic. Mă arde vinul ei.
Dar vreau să-l beau. Mai toarnă-mi!
                                         Străin sunt printre cei

ce-au învăţat ştiinţa perfectă-a dragostei.
Mi-a spus iubita: „Lasă-ţi viaţa-n mâna mea

şi liniştea afl a-vei.” Dar nu a fost aşa.
Eu viaţa mea ţi-am dat-o – tu mi-ai luat liniştea.

UN VERS FRUMOS 
TE-NALŢĂ…

Un vers frumos te-nalţă când inima ţi-e grea.
Remedii fără număr să afl i-n cartea mea.

Doar un sărut, Iubito, pe buze de-aş avea,
ca pe-un sigiliu magic în sufl et l-aş păstra.

Sigiliul mai puternic ca al lui Suleiman,
şi-aş stăpâni regate supuse de Coran.

Săgeata sorţii crude, otrăvitoare rază,
în inimă-mi pătrunse. O, cât e de spăimoasă!

Dar, poate, mai de-aproape găsi-vei că-i 
frumoasă.

Oricare roză poartă o taină nepătrunsă:
Vedem în pieţe roza – esenţa-n văl e-ascunsă.

PRIMEŞTE-MĂ CU-UN 
ZÂMBET…

Primeşte-mă cu-un zâmbet, căci eu sunt 
un străin.
Şi fi i îndurătoare cu straniul pelerin.

Tu poţi să-mi joci norocul aşa precum vei vrea,
darn u-mi răpi-ncântarea de a te contempla.

Sărut Nădejdii pragul, tăcut, căci rugător,
cuvântu-mi n-are-n tine ecoul sfânt, de dor.

O, inimă, n-ai teamă de seara care vine.
Mâini altă auroră grăbită-i să-ţi lumine.

Iubito, de ţi-i voia doar pulbere să fi u
alintă cu-a ta umbră acest praf purpuriu.

Povestea ta de chinuri şi lacrimi, o s-o spuie
un cânt de-alt’ dată, Hafi z, şi-un cânt pentru 
vecie.

VENIT-AM ÎN GRĂDINĂ 
CĂTRE 

SFÂRŞIT DE NOAPTE….
Venit-am în grădină către sfârşit de noapte,
chemat de trandafi rii cu parfumate şoapte.

Cătam balsamul pentru mistuitoru-mi foc,
ca şi privighetoarea cea fără de noroc.

Precum o lampă-n noapte o roză strălucea
şi-i contemplam de-aproape cu-uimire faţa sa.

Era atât de mândră de tânăra-i splendoare!
La văzu-i ameţit-a dulcea privighetoare.

Narcisul avea ochii de lacrimi calde plin.
Laleaua de durere, în sângele-i carmin

şi-a arătat ce-adâncă e a Iubirii rană,
iar crinul, fi nul aur şi l-a tivit pe geană.

Gingaşa anemonă corola şi-a deschis
ca pe-o-nsetată gură de săruturi şi vis.

Ia cupa, fi indcă darnic paharnicul e azi!
Plăcere, tinereţe, cântări şi trandafi ri –

acestea-s a ta parte. Hafi z, un alt mesaj
nu poartă briza plină de parfumate ştiri.

SFÂRŞIT E RAMADANUL…
Sfârşit e Ramadanul. E iarăşi sărbătoare.
Tresaltă orice inimi cuprinse de-ncântare.

În hanuri vinul curge în valuri purpurii,
căci vremea abstinenţei, cu ceasuri cenuşii,

s-a dus, şi-acum e ora plăcerii, aşteptând
pe cei ce beau şi veseli petrec în dans şi cânt.

Nu condamna pe-acela ce vinu-l îndrăgi.
Să bei nu este-o crimă, precum nici a iubi.

Prefer pe băutorii ce nu ştiu ce-i minciuna,
detest pe austerii ce mint. Întotdeauna

noi n-am iubit desfrâul, şi cu ipocrizie,
pe fraţi nu înşelat-am. Cel ce curat e, ştie

că-aveam curate inimi. Nu cred că un păcat
confundă-n lume totul. Şi chiar de-i un păcat,

spuneţi-mi care-i omul ce nu e vinovat?

Suprema-nţelepciune o-ntrebi de mii de ori:
„de ce?” şi „cum?”, dar pururi ne-ascunde tâlcul 
lor.
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1.- Cercetările actuale 

Una din cele mai mari enigme ale istoriei Italiei, 
neelucidată până în prezent, este cunoaşterea 
originii poporului etrusc. Discuţiile contradictorii 
ale unor istorici pe această temă datează de pe 
vremea romanilor (cca. un mileniu), fără însă a 
se ajunge la un consens al acestora.   Rezolvarea 
acestei probleme întâmpină următoarele difi cultăţi 
majore:

  -  limba etruscă neindoeuropeană constituie o 
excepţie prin utilizarea ei într-o zonă geografi că 
ocupată majoritar de populaţii de limbi indo-
europene;

  - scrierile etrusce folosesc literele alfabetului 
grec arhaic putând fi  citite, dar fără a putea fi  
înţelese cuvintele utilizate;

  - numărul inscripţiilor etrusce cunoscute 
este relativ redus şi limitat la texte religioase, la 
incantaţii şi la notaţii funerare fără utilitate pentru 
scopul urmărit;

  - nu s-a identifi cat până în prezent nicio 
inscripţie bilingvă (în etruscă şi o altă limbă 
cunoscută) având texte echivalente;

  - mai tot ce se cunoaşte despre etrusci, se 
bazează pe inventarul şi picturile din mormintele 
etrusce.

  
  Principală metodă de cercetare utilizată de 

către specialişti pentru descifrarea limbii etrusce 
a fost de natură fi lologică, comparând limba 
etruscă cu alte limbi cunoscute, dar fără a se 
obţine rezultate favorabile. Nereuşita descifrării 
limbii etrusce neindoeuropene se datorează 
faptului că aceasta nu aparţine aceluiaşi izvor al 
limbilor indoeuropene, ea aparţine unui nucleu 
lingvistic izolat care precede noile curente de 
emigrare din Orient. S-a dovedit astfel că unitatea 
etnică a poporului etrusc a fost foarte puternică, 
deoarece cu toate contactele politice şi etnice şi cu 
suprapunerile culturilor altor popoare, etruscii şi-
au păstrat limba, civilizaţia şi specifi cul propriu.

2.- Cercetarea propusă 
 
Cunoscând difi cultăţile cunoaşterii originii 

PE URMELE ORIGINII POPORULUI ETRUSC
Ediţie bilingvă română şi engleză

poporului etrusc, autorul a folosit o metodă de 
investigaţie originală, care bazată pe mărturii 
incontestabile, a condus la rezultate concrete. 
Elementele utilizate în noua metodă adoptată 
sunt următoarele :

În cursul istoriei numeroaselor năvăliri ale 
popoarelor invadatoare prin Europa, s-a constatat 
că acestea se opreau adesea pe parcursul lor, pe 
durate mai lungi sau mai scurte, jefuind regiunile 
ocupate, după care îşi continuau parcursul lor 
spre alte regiuni ale Europei unde practicau 
aceleaşi obiceiuri. Aceşti năvălitori, fi ind însă 
nomazi şi nepracticând agricultura, nu exterminau 
populaţia locală căreia îi cereau tributuri în 
alimente şi bunuri de folosinţă curentă oferind 
în schimb apărarea regiunii respective împotriva 
următorilor invadatori. Acest “modus vivendi” 
stabilit între invadatori şi autohtoni a condus 
în timp la schimburi intense bidirecţionale de 
produse, arme, ţesături, leacuri, obiceiuri, obiecte 
de artă, noi tehnologii etc specifi ce fi ecărei 
populaţii. Acest “troc” de schimburi s-a dovedit a 
fi  însă un bun marcator al trecerii invadatorilor pe 
un anumit parcurs.

 Acceptând ideea utilizării marcatorilor, în 
speţă pe traseul urmat de etrusci în drumul lor spre 
Italia, s-au evidenţiat un număr de 15 astfel de 
elemente care caracterizează pregnant acest popor 
şi care au fost preluate de la popoarele întâlnite în 
lunga lor călătorie. Marcatorii poporului etrusc 
care au fost luaţi în considerare au fost următorii: 
organizarea politică a statului, religia, templele, 
mormintele, limba, arhitectura şi urbanismul, 
navigaţia, înfăptuirile tehnice, metalurgia 
bronzului şi a fi erului, portul, îmbrăcămintea şi 
încălţămintea, muzica şi dansul, arta, băuturile 
tradiţionale, calul şi poziţia femeii în societatea 
antică.

În scopul identifi cării regiunii 
din care au plecat iniţial etruscii 
pentru a ajunge în Italia, unii 
cercetători au luat în considerare 
diverse variante ale unor 
amplasamente posibile, dar în lipsa 
mărturiilor concrete pe traseul 
urmat în continuare de etrusci, 
au fost nevoiţi să abandoneze 
aceste supoziţii hazardate. Spre 
deosebire de aceste încercări, 
autorul a urmărit, dar în sens 
invers succesiunea etapelor 
traseului urmat de etrusci, plecând 
de la amplasamentul cunoscut al 
etruscilor în Toscana şi punându-şi 
de fi ecare dată întrebarea, de unde 
puteau veni etruscii în fi ecare din 
etapele intermediare ale periplului 
lor ?

Ţinând seama de identifi carea 
factorilor de infl uenţă mai sus 
menţionaţi, s-a putut stabili pentru 

fi ecare etapă şi cu întemeiată certitudine, toate 
locaţiile şi etapele intermediare ale călătoriei 
etruscilor. Astfel : Sardinia a căpătat denumirea de 
la tribul sardanilor menţionat în textele egiptene, 
în Africa de N locuitorii tuaregi care au făcut 
parte dintre atacatorii Egiptului, învinşi fi ind de 
faraonul Ramses III, au fost împinşi în Libia unde 
s-au islamizat şi fac în prezent negoţ cu sare, tuscii 
(etruscii) fi guraţi în basoreliefurile de la Medinet 
Habu, în Lidia (Asia Mică) etruscii menţionaţi de 
Herodot, afi rmaţie confi rmată recent prin analizele 
ADN mitocondrial, în Urartu (Caucaz), cercetătorii 
germani şi armeni au semnalat mărturiile trecerii 
etruscilor prin aceste locuri, iar în regiunile de S 
ale Mesopotamiei, locuiau Sumerienii şi Elamiţii, 
popoare înrudite şi ambele neindoeuropene.

Popoarele sumerian şi elamit, primii treptat 
islamizafi , dar nu şi ultimii, au fost popoare a 
căror prezenţă în Mesopotamia este dovedită încă 
din mileniul IV îHr., cu mult înainte de infl uenţa 

popoarelor din bazinul fl uviului 
Indus, care este menţionată 
în documente, abia în timpul 
imperiului part (persan).

Pe baza elementelor menţionate, 
s-a întocmit grafi cul călătoriei 
poporului elamit/etrusc pe întreg 
parcursul său dintre Mesopotamia 
şi Italia, precizându-se traseul 
urmat, etapele şi cronologia 
periplului, duratele acestora şi 
timpii de deplasare şi staţionare 
respectivi. Se poate afi rma astfel 
că originea poporului etrusc se 
găseşte în regiunea Elamului în 
Mesopotamia de S, iar parte din 
populaţia autohtonă, preluând în 
timpul îndelungatei sale migraţii 
o serie de infl uenţe benefi ce, a 
devenit poporul etrusc stabilit 
în cele din urmă în peninsula 
Italică.  

Ov. D.
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MUSA IOCOSA
S-au împlinit recent două mii 

de ani de la relegarea lui Ovidiu la 
Tomis. Augustus l-a obligat sa plece 
din Roma, în luna decembrie, în anul 
8 e.n.,după ce se închisese sezonul de 
navigaţie. Călătoria de la Brundisium 
la Tomis s-a încheiat în luna martie, 
anul 9 e.n. Aici, la Tomis a scris 
Tristia şi Pontica şi a decedat în anul 
18 e.n.

În urmă cu peste o jumătate 
de secol, toate ţările europene au 
sărbătorit două mii de ani de la 
naşterea poetului din Sulmona. 
Atunci, în tara noastră, s-au tipărit 
volume de referinţă - traducerea 
integrală a operei, monografi i, tomuri 
de studii şi articole academice, eseuri, 

OVIDIANA
interviuri, poeme omagiale - constituind 
paşi importanţi spre sincronizarea cu 
marile culturi occidentale.

Deschizând apropiata gală de festivităţi 
aniversare, la nivel academic sau literar, 
prin care aducem în actualitate relegarea 
poetului latin, oferim cititorilor români 
versiunea inedită a unei elegii din 
Ovidiu, ocolită de traducători din 
pricina expresiei sale „decoltate”. 
Această elegie, scrisă în distih elegiac, 
excelează prin autenticitatea confesiunii 
şi umorul ei rafi nat, depăşind expresia 
clasică pudibondă şi atestând spiritul 
modern al muzei lui Ovidiu. Prin 
versiunea acestui poem, fi lologia noastră 
latină încheie traducerea integrală a 
operei ovidiene cu subiecte erotice.

Nu-i frumoasă copila şi nici prea cochetă nu este?
Nu am râvnit mereu nurii ei în ascuns?
Strânsu-i-am trupul în braţe fără să-i stâmpăr dogoarea,
Căci am căzut în pat ca un buştean uscat.
Nu am putut să răspund, aprins, pătimaşei copile
Şi mădularu-n istov nu mi-a adus bucurii.
Copila îmi prinse grumazul cu braţe fi erbinţi de ivoriu,
Mai luminoase decât neaua pe muntele Sit.
Învâlvorate săruturi cu limba pre limbă în fl ăcări
Coapse lascive mişcând, trupul meu aprinzând.
Şoapte dulci îmi rostea numindu-mă rege-n iubire 
Şi cu vorbe din vulg mă ajuta să fi erb.
Trupul parcă-mi era atins de recea cucută,
De nu puteam împlini nici o dorinţă atunci
Trunchi uscat am rămas, fostu-am stană sterilă,
Nici nu ştiam îndestul, umbră eram sau trup.
Ce voi face prin vreme, dacă bătrân voi ajunge, 
Când nici juneţea acum nu îmi aduce plăceri ?
Ah, ruşine a vârstei! pe mine, un june în fl oare,
Tânăr nu m-a simţit şi nicidecum ca bărbat.
Pleacă din pat precum o vestală pioasă la templu 
Sau ca o soră în zori de lângă fratele drag
Totuşi, deunăzi, iubit-am în şir pe Chlido cea blondă
Şi de trei ori la rând pe Pitho şi Libas iubii.
Iar într-o noapte scurtă Corina-mi ceruse, ţin minte 
De nouă ori împlinii rolul meu de bărbat.
Oare veninul tesalic mi-a moleşit mădularul
Sau un descântec amar, ierburi mi l-au răpus?
Poate o vrăjitoare mă scrise pe punică ceara
Sau andrele subţiri drept în fi cat m-au pătruns.
Spicul rănit se preschimba, prin vrajă, în iarbă
Şi bântuite de vrăji apele seacă-n fântâni
Ghinda-n stejar descântată şi strugurii-n vie, asemeni,
Fără să clatini un ram, poamele cad din crengi.
Ce să oprească magia să-mi betejească nervii?
Poate-i de vină un vraci, fost-am atunci vlăguit
Totuşi adaug ruşinea: fu vinovată ruşinea,
Ea fu un alt necaz care atunci m-a lovit.
Ce frumoasă copila! Şi cum o strângeam în braţe!
Astfel că tunica ei dulce o-mpresuram.
Nestor atunci putea, atingând-o, să înfl orească, 
Ar fi  reîntinerit chiar şi Tyton lângă ea.
Tandru mă alinta, dar eu n-am răspuns bărbăteşte.
Noi dorinţe  mai pot să urzesc de acum?
Cred că şi zeii cei mari s-au fost ruşinat de mine, 
Când n-am putut folosi darul cel proslăvit.
Mult visam la iubire şi ea atunci mă primise,
Ne sărutam aprins, sân lângă sân  atunci.
Ce-mi folosi fericirea? Rege eram fără ţară
Ca un avar hămesit între comori mărmurit.

AMORES III,7
Astfel şi Tantal în mijlocul apei răbda de sete, 
Poame vede-n livezi făr-să le poată gusta -
Astfel un preot îşi lasă, în zori, frumoasa soţie,
Pleacă grăbit la altar ca să slăvească pe zei.
Poate că nu m-a încins cu blânde şi calde săruturi ,
Nu m-a aprins îndeajuns cu iscusit meşteşug.
Ar fi  putut să mişte stejarii înalţi, diamante,
Pietrele surde chiar cu mângâierile-i dulci.
Fost-a în stare s-aprindă orice făptură în viaţă,
Numai eu nu am fost viu, nici ca deunăzi, bărbat.
Femius însuşi nu poate să-ncânte urechile surde,
Nici pe Tamiras cel orb ingenioase picturi.
Câte plăceri susurate urzeam atunce în minte,
Neplăsmuite nicicând, nerînduite cândva.
Membrele mele, ruşine,  zăceau secate de viaţă
Palide-atunci semănau rozei culeasă-n ajun,
Iată, acum, deodată, ele se-nalţă-n vigoare,
Cer de lucru acum, vor din nou bătălii.
Ce mă faci de ruşine, partea mea cea mai slabă,
M-au cucerit demult , vane făgăduieli
Mi-ai înşelat stăpână şi, prins atunci fără arme,
Am îndurat ruşinat întristătorul ponos.
Nu s-a oprit copila să mă aprindă cu mâna,
Suavul său pipăit trupul mi-a răvăşit
Dar pricepând că nu poate să-nvăpăieze simţirea
Şi că al meu mădular doarme fără habar,
Zise copila: „De ce mă înşeli blestemate!. Spune
Cine îţi porunci patul să-mi pângăreşti?
Vrăjitoare din Ea te-a descântat cu ramuri 
Sau eşti acum istovit de un amor tăinuit?“

Sare, îndată, copila, cu tunica ei fl uturândă,
Gleznele sale mici goale fug prin iatac.
Sclavele ei să nu ştie că a rămas neatinsă 
S-a spălat înadins, taina sa ascunzând.

NOTE
1. Muntele Sithon ,în Tracia.
2. Preoteasa a zeiţei Vesta, ocrotitoare a focului şi a căminului.
3. Tesalia, provincie din nordul Greciei.
4. Ceara punică şi andrele, instrumente vrăjitoreşti.
5. Nestor, rege în Pylos, renumit prin înţelepciune, oratorie şi vârstă matusalemică.
6. Tithon, fi ul zeitei Eos, dobândise nemurirea, dar nu şi tinereţea; la bătrâneţe s-a chircit şi a 

fost metamorfozat în greiere.
7. Tantal, fi u al lui Zeus, rege al Frigiei, tatăl lui Pelops şi al Niobei, străbunic al atrizilor. Admis 

la masa zeilor, divulgând secretele lor , a fost aruncat în Infern şi condamnat la sete şi foame, deşi stătea, 
până la brâu, în apă şi deasupra lui atârnau crengi cu fructe.

8. Femius, citared legendar.
9. Tamiras, poet tersalian,orbit de muze, pentru că le dispreţuise.
10. Aluzie la Medea, soţia lui Iason, celebră prin arta magiei.

Prezentare şi traducere: Prof. univ. dr. Traian DIACONESCU

IneditInedit
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Descoperit încă din anul 1959 datorită 
lucrărilor de execuţie ale unui bloc de 
locuinţe pe faleza de V a unui intrând 
spre mare, în imediata apropiere a Pieţei 
Ovidiu din Constanţa, intitulat apoi 
“Edifi ciul roman cu mozaic”, s-a bucurat 
de un mare interes din partea arheologilor, 
fi ind cercetat, parţial restaurat şi conservat 
în următorii 10 ani, devenind una din 
marile atracţii pentru vizitatorii litoralului 
românesc. 

Tomis, vechiul nume al oraşului 
Constanţa, a fost fondat prin s.VI îHr 
de către coloniştii greci veniţi din Milet, 
care au realizat un emporion pe locul unei 
aşezări pescăreşti geto-dacice. Dezvoltând 
aici o activitate negustorească din ce în 
ce mai bogată, favorizată în cursul s.III-II 
îHr de reducerea operaţiunilor comerciale 
din portul Histria datorită înnisipării 
acestuia, dar şi de o perioadă fertilă de 
civilizaţie elenistică, Tomisul intensifi că 
legăturile sale cu negustorii din Orient şi 
din Alexandria Egiptului, încât cronicarii 
contemporani menţionează în scrierile lor 
despre “Tomis strălucita metropolă”. 

Primii romani ajung la Tomis prin 
anii 29-28 îHr ca funcţionari vamali 
pentru a impune taxe pe unele mărfuri, 
dar adevărata stăpânire romană în Scyţia 
Minor se instaurează pentru următorii 600 
ani ceva mai târziu. A urmat o perioadă 
mai întunecată pentru tomitani ca urmare 
a jafurilor şi incendiilor practicate de 
popoarele barbare, goţi, gepizi şi avari, populaţia 
locală părăsind un timp oraşul, după care nu mai 
avem nicio ştire despre aceştia decât în timpul 
Împăratului bizantin Constantin cel Mare (s.IV 
dH), când Tomisul înfl oreşte din nou, construindu-
se ziduri de apărare, bătând monedă proprie, 
având şi o asociaţie locală de corăbieri. În această 
perioadă s-au executat şi amenajările necesare 
realizării portului Tomis şi depozitele respective 
de mărfuri. 

Aspectul natural al terenului pentru lucrările ce 
urmau să fi e executate, prezenta iniţial o pantă pe 
diferenţa de nivel de cca.20m între nivelul mediu 
de locuire al oraşului şi nivelul mării, pantă mai 
accentuată la început, dar care se reducea treptat 
până la ţărmul mării ale cărei ape pătrundeau în 
antichitate mult mai mult în uscat decât în prezent. 
În aceste condiţiuni amenajarea terenului prevedea 
realizarea în trepte a patru terase orizontale 
dreptunghiulare, oarecum paralele cu linia 
ţărmului mării, legate între ele printr-o scară largă 
de 2 m care făcea şi legătura cu cheiul portului şi 
cu nivelul de locuire al oraşului. Adoptând notaţiile 
folosite de cercetători, s-au marcat astfel: 

-Terasa A, prezenta nivelul mediu de locuire al 
oraşului Tomis; 

- Terasa B, situată la cca 12,6m faţă de nivelul 
mării, cu o lungime de cca 100m şi o lăţime de 
cca 20m, era realizată aproximativ 50% pe terenul 
natural escavat sprijinit cu ziduri rezistente cu 
înălţimea de cca.6m, iar 50% constituia acoperirea 
magaziilor de mărfuri realizate pe platforma C 

Descoperiri arheologice:

Edifi ciul Roman cu Mozaic de la Tomis - Constanţa
Cine a fost executantul mozaicului ?

inferioară; 
- Terasa C, situată la cca.7m faţă de nivelul 

mării, cu dimensiuni în plan similare cu terasa 
B, asigura accesul prin porţi în arc în II magazii 
de mărfuri realizate parţial sub terasa B, având 
ca urmare însă plafoane boltite pentru susţinerea 
terasei superioare; 

- Terasa D, situată aproape de nivelul mării, 
cuprindea alte II magazii similare cu acele de pe 
terasa C pentru mărfurile afl ate în tranzit, executate 
în mare parte suprateran (datorită pantei mici a 
terenului natural în zonă), deservea totodată şi 
acostarea corăbiilor la cheiul portului nou creat. 

În prezent cca.50% din suprafaţa terasei B, 
pe care era realizat marele mozaic policrom cu 
aspectul de “covor oriental”, s-a prăbuşit peste 
cele 11 magazii cu plafon boltit de pe terasa C, 
care au fost reconstruite sub formă de construcţii 
supraterane, iar pe terasa D în locul celor II 
magazii pentru mărfurile afl ate în tranzit, distruse 
în totalitate, şi a cheiului portului vechi afl at în 
prezent sub nivelul actual al mării, s-a amenajat 
un parc arheologic în aer liber, ţărmul mării fi ind 
în prezent mult mai îndepărtat de baza taluzului, 
realizându-se o largă cale de acces spre oraşul 
Constanţa şi mai multe căi ferate de acces spre 
portul actual. 

Mozaicul realizat pe terasa B avea o suprafaţă 
iniţială de cca. 100x20= 2000 m2 din care, după 
prăbuşirea parţială a terasei s-au putut conserva 
cca.850 m2 din acesta. Mozaicul cuprindea în 
lungul pereţilor un brâu cu o lăţime de cca. 
6,2m alcătuită din 8 registre cu diverse motive 

ornamentale, funii torsadate, vrejuri de 
iederă cu frunze intercalate, solzi de peşte 
etc. Pe axa longitudinală a mozaicului erau 
realizate trei mari cercuri cu diametrul de 
7m (din care numai două există, din care 
unul parţial), cuprinzând diverse motive 
fl orale stilizate, vase kantharos cu frunze, 
arme şi lateral, o singură reprezentare 
zoomorfă, un porumbel. Spaţiile dintre 
cele trei mari cercuri cuprindeau câte 
patru câmpuri patrate sau dreptunghiulare 
incluzând vrejuri de iederă, patrate 
convexe, crucea gammată etc. În total 
74 de motive ornamentale. Mozaicul 
policrom utiliza tesele având culorile roşu, 
negru, ocru, albastru Închis, verde, galben 
şi alb, grupate în trei culori de bază, dar în 
7 nuanţe diferite. Execuţia mozaicului este 
realizată în tehnica “opus vermiculatum”. 

Terasa B, prin fi nisajele şi ornamentele 
folosite, avea desigur rolul unei pieţe 
publice deservind interesele socio-
politice şi economice ale tomitani lor. În 
jurul pereţilor construcţiei erau montate 
plinte decorative sculptate în marmoră, 
iar pereţii erau placaţi cu dale mari de 
marmoră (80x80 cm) sub formă de arcade. 
Pe peretele longitudinal care se păstrează, 
dar într-o poziţie centrală, sunt prevăzute 
câteva trepte alcătuind o “Tribună” de 
unde diverse persoane puteau lua cuvântul 
în problemele publice curente. Lateral şi 
pe acelaşi perete exista o nişă care astupa 
o veche intrare în care se afl a, probabil, fi e 

bustul vreunui personaj important al oraşului, fi e 
vreo inscripţie comemorativă. Nu ne este cunoscut 
dacă terasa B cu mozaicul policrom era acoperită 
sau nu, dar în primul caz, acoperişul respectiv era 
desigur susţinut de stâlpi cu largi întredeschideri 
spre port. Mozaicul a fost executat probabil între 
fi nele s.V şi începutul s.IV dH. (Fig. 1)

Cercetătorii au studiat cu multă atenţie lucrările 
efectuate pentru executarea portului Tomis şi 
a anexelor respective, dar cu prudenţă, fără a 
preciza cine a fost autorul mozaicului, intitulând 
ansamblul “Edifi ciul roman cu mozaic”. Dacă 
execuţia construcţiilor respective şi a difi cilei 
amenajări a terenului natural în zonă a aparţinut 
fără îndoială tehnicienilor romani care aveau o 
bogată experienţă în construcţia de şosele, poduri, 
temple şi palate, despre realizatorul magnifi cului 
mozaic pavimentar, excepţional prin mărime, prin 
gust şi prin tehnica adoptată, nu se face însă nicio 
precizare. 

O astfel de lucrare cerea un meşteşugar cu 
multă experienţă în domeniu, cu cunoştinţe 
temeinice de geometrie, putând modifi ca 
dimensiunile ornamentelor model, funcţie de 
spaţiul disponibil “in situ”, având şi un talent 
artistic dovedit la alegerea motivelor ornamentale 
şi la combinarea armonioasă a culorilor utilizate. 
Ţinând seama de dimensiunile mozaicului şi ale 
teselelor utilizate având laturile respective de 
10-l5mm, numărul acestora putea fi  în jur de 15 
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milioane de pietricele colorate care urmau să fi e 
montate manual, bucată cu bucată, folosind o 
adevărată arhivă de “cartoane”cu desene şi culori 
diferite. Pentru scurtarea duratei de execuţie a 
mozaicului, este evident că au lucrat două echipe 
de lucrători începând de la capetele acestuia 
şi întâlnindu-se spre mijlocul terasei, unde se 
pot obseva, fără difi cultate, deosebirile dintre 
manoperile utilizate, deşi materialele folosite 
erau aceleaşi. Meşteri mozaicari se puteau găsi şi 
local, dar responsabilitatea acestei lucrări trebuia 
încredinţată unui meşter de excepţie. Un astfel de 
meşter capabil nu putea fi  găsit într-o extremitate 
nordică a imperiului roman, el trebuia adus din 
alte regiuni, unde tehnica mozaicului se bucura de 
o mare experienţă de execuţie, cel mai probabil un 
grec, dar de unde? (Fig. 2).

Într-una din vizitele mele tăcute la Constanţa, 
contemplând cu atenţie această valoroasă operă 
artistică, analizând atent fi ecare din motivele 
ornamentale utilizate, am surprins un detaliu între 
porţiunile de mozaic ce au rezistat veacurilor, care 
s-a dovedit revelator. Într-unul din colţurile mai 
bine conservate ale mozaicului, este reprezentat un 
simbol bine cunoscut de mine, acel a două securi 
cu dublu tăiş încrucişate, motiv specifi c care, fără 
ezitare, m-a condus la civilizaţia minoică, studiată 
cu pasiune de mine în anii anteriori şi văzută şi 
la faţa locului. Cu acest reper am putut înnoda 
legătura dintre minoicii din Creta şi geto-dacii de 
la Tomis (Fig. 3).. 

Am menţionat deja că oraşul Tomis a fost 
înfi inţat ca un emporiu de coloniştii greci veniţi 
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din Milet în s.VI îHr, ori Miletul a fost un loc de 
refugiu al grecilor minoici din Creta zguduită de 
mari şi dese cutremure şi cataclisme de proporţii. 
Un urmaş al minoicilor, probabil meşter mozaicar, 
care deprinzând acest meşteşug, a adus cu el în 
Milet numeroase “cartoane” conţinând diverse 
ornamente, arhivă strict necesară pentru o astfel de 
îndeletnicire. Cum în antichitate meseriile învăţate 
care se dovedeau căutate, fi ind deci profi tabile, se 

moşteneau din tată în fi u în şirul generaţiilor, este 
probabil că urmaşul acestui minoic, el însuşi un 
talentat mozaicar, a fost angajat la Tomis, unde a 
folosit, printre alte ornamente şi simbolul minoic 
moştenit de-a lungul timpului, securile cu dublu 
tăiş încrucişate. 

Cu convingerea că acest simbol nu a fost folosit 
întâmplător, ci a constituit o dovadă clară care mi-a 
permis identifi carea originii executantului acestui 
mozaic, ne permitem să completăm denumirea 
acestei opere artistice : “Edifi ciul Roman cu 
Mozaicul Cretan de la Tomis”. 

Ilustraţiile: Fig. 1: Edifi ciul roman cu mosaic. 
Tomis. Fragment - stânga sus: securile cu dublu tăiş 
minoice. Detaliu

Fig. 2: Mozaicul din portul Tomis (fragment). În 
colţul din stânga sus: Securile minoice cu dublu tăiş.

Fig. 3: Securile minoice.

Paul-Emil RAŞCU  
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al vibraţiei luminii şi o anumită sensibilitate 
pentru valorile picturale. – Vignola, reluând 
şi modifi când procedeele şi efec-
tele picturale şi de lumină ale 
lui Peruzzi, subliniază valorile 
cromatice ale formelor, concepând 
curtea vilei papale din Roma (azi, 
Muzeul Etrusc) şi mai ales căutând 
sugestia emotivă în scenografi ca 
vilă din Caprarola, pe care o leagă cu 
spaţiul natural al parcului ce devine 
în felul acesta implicat în forma 
arhitectonică a vilei. – Edifi ciile 
lui Antonio da Sangallo cel Tânăr, 
care evocă glandoarea antică, 
reprezentând însă trecerea la o interpretare mai 
dinamică şi neliniştită a maselor şi a spaţiului. 
– La Mantova, Giulio Romano construieşte 
pentru ducele Federico Gonzaga scenografi cul 

şi somptuosul, manieristul şi intens – picturalul 
Palazzo del Te, articulându-l în spaţiul 
grădinilor dimprejur, pentru a obţine în felul 
acesta subtile jocuri de umbră şi lumină.

În schimb Palladio... Cât de sobru, de 
grav, de departe este Palladio şi de voluptatea 

ornamentaţiei picturale şi exuberante a lui 
Sansovino! – Când, recomandat de faima 
operelor pe care le crease la Vicenza şi în 

împrejurimi, Palladio ajunge la Veneţia, 
Jacopo Sansovino era de 35 de ani arhitectul 
ofi cial al Serenissimei. Andrea avea 57 de ani; 
Sansovino – aproape 80.

*
Prima operă mare a lui Palladio 

este reconstrucţia Palatului Public 
din Vicenza („Basilica” numită de 
localnici), - un palat comunal gotic, 
pe care arhitectul l-a „înfăşurat” 
într-un involucru clasic, făcând din 
el o „bazilică” romană, care să dea 
edifi ciului un aspect clasic şi în 
acelaşi timp modern³. În acest scop, 
Palladio reconstruieşte clădirea 
imaginând o dublă ordine de semi-

coloane, „obţinând prin aceasta un efect de 
profunzime, de lumini şi umbre, într-o sugestivă 
căutare de ritmuri monumentale” (Niccoli). – 
În planul al doilea, pe galeria deschisă de jos, 
de la parter – un portic lung doric – arhitectul 

ridică un magnifi c ordin ionic care repetă tema 
dominantă a edifi ciului (inclusiv efectele de 
profunzime, de lumină şi umbră). – Palladio 
preia aici, ca şi în alte edifi cii citadine ale sale, 
„elemente arhitectonice care fac frumuseţea 
faimoasei Libreria veneţiană a lui Sansovino 
(cupluri de coloane ale arcelor incluse între 
pilaştri, maiestuoasa friză şi balustrada cu 30 
de statui), - dar ornamentaţia este infi nit mai 
puţin bogată, încât opera are un caracter de 
monumentalitate severă” (Mwttini).

O altă operă de o mare, dar sobră eleganţă 
şi distincţie, este Palatul Chiericati din 
Vicenza. Cu raportul său arhitectural pur şi 
pitoresc între părţile luminoase ale suprafeţei 
edifi cate şi adâncitura întunecoasă a porticelor, 
Palladio propune aici o soluţie diferită, foarte 

originală: „plinul” faţadei se reduce – 
în planul superior – la un corp central 
luminos încadrat între două aripi care, 
între 6 maiestuoase coloane ionice, 
crează, asemenea întregului portic 
inferior de 12 coloane, goluri spaţioase 
şi umbrele de efect ale senzaţiei de 
profunditate. (La Vicenza, Palladio 
a mai construit Palatul Valmarana, 
Palatul Porto-Braganza şi Loggia del 
Capitanio)

*

500 de ani de la na500 de ani de la naşterea lui Palladioşterea lui Palladio
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Clasicismul viguros şi parcimonia 
ornamentală caracterizează şi numeroasele vile 
palladiene, în care sensibilitatea urbanistică 
a artistului s-a exprimat într-un mod cu totul 
deosebit şi foarte original – Comanditarii 
acestor vile erau, în majoritate, mari familii 
vicentine – „adică o nobilime bine încadrată 
în structura Republicii, fără ambiţii de putere, 
cultă şi activă, în special interesată în acel 
moment să dezvolte producţia agricolă. Viaţa 
socială avea un nucleu: oraşul; şi o vastă 
periferie: viaţa la ţară” (Argan).

Este clară şi aici distincţia – şi totodată relaţia 
– între palatele de la oraş şi vilele de la ţară. 
„Primele, sunt construcţii respectabile, dar fără 
gust, al căror prestigiu urban este încredinţat 
mai degrabă distincţiei formelor arhitectonice 
decât ostentaţiei bogăţiei şi puterii. Vilele, 
pe de altă parte, n-au nimic de castel, nici nu 
sunt locuri de distracţii şi petreceri – cum era 
Palazzo del Te din Mantova; sunt simple case 
de la ţară, cu toate acareturile unei necesare 
administraţii a unei moşii”(Argan).

Vila lui Palladio („în care critica cea 
mai recentă tinde să vadă nu o adecvare a 
arhitecturii la natura înconjurătoare, ci mai 
degrabă o urbanizare a teritoriului, al cărui 
centru focal devine teritoriul” - Garzanti) are 
un armonios nucleu central pe plan pătrat, 
pe un bazament înalt, cu o scală amplă, cu o 

colonadă care crează un comparabil cu cel al 
palatelor veneţiene, - totul organic şi armonios 
integrat în peisaj, legat de peisaj, prin 
ritmul destins, relaxant al porticelor. – Între 
numeroasele vile palladiene (Piovene, Emo, 
Cornaro a Piombino, ş.a.), celebră, este vila 
Cornaro, aşa-numita Malcontenta – şi, de o 
genială ingeniozitate, cu totul unică în genul ei 
în întreaga istorie a arhitecturii, vila Almerico, 
faimoasa capodoperă cunoscută cu numele de 
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La Rotonda (sau Vila Capra) – un nucleu pe 
plan pătrat cu un senin pronaos, vestibul pe 
fi ecare latură, deci cu cele patru faţade perfect 
egale, - o construcţie ce 
reproduce, în loc de o 
vilă romană, un templu 
antic, înconjurat de 4 
portice cu 6 coloane 
fi ecare, în centru cu o 
vastă sală circulară. 

„În majoritatea 
cazurilor, farmecul 
vilelor palladiene 
constă tocmai în această 

convenită varietate de 
desfăşurări tematice: de 
la simplitatea rusticului 
la solemnitatea istorico-
religioasă a templului; 
de la caracterul practic 
al corpurilor de clădiri 
secundare destinate 
necesităţilor gospodăriei 
agricole la extrem de 
civilizata eleganţă a 

corpurilor centrale destinate înaltelor funcţii 
sociale. Parcurile, grădinile, ca natură îngrijită 
sau formată de om, leagă arhitectura cu spaţii 
largi cultivate, de dealuri, de păduri: înseamnă 
trecerea printr-o progresivă elecţiune formală, 
de la lumina difuză a naturii la lumina civilizată 
în suprafeţe netede şi în ritmurile compozitive 
ale construcţiilor”(Argan).

Faima pe care i-a adus-o aceste vile a făcut 
ca în 1565 Palladio (în vârstă de 57 de ani) 

să fi e chemat la Veneţia. Aici, noul venit a 
construit 3 biserici: S. Francesco della Vigna, 
Chiesa del Redentore şi, cea mai desăvârşită 
şi mai cunoscută S. Maria Maggiore, de pe 
insula omonimă, la 500 m. din faţa Pieţei 
S. Marco, de un clasicism distins şi cu o 
ornamentaţie redusă la minimum. – Încă odată 
este afi rmată aici nota cea mai caracteristică a 
geniului său: „de a reacţiona contra abuzului 
decorativ, defi nind – potrivit bunului obicei 
antic – valoarea elementelor, frontoane, 
colonade, arce, cornişe, şi dând preferinţă 
unui motiv bine aplicat mai degrabă decât 
unei necontrolate aglomerări de elemente” 
(A. Chastel). Una din marile sale probleme 
era să concilieze templul cu biserica.

„Mai degrabă decât locuri de devoţiune, 
aceste biserici sunt spaţii destinate unui rit 
care trebuie să se desfăşoare la lumina zilei, 
în prezenţa oamenilor, fără nici o umbră de 
mister. Aici, lumina şi spaţiul interiosr, mai 

mult decât elemente spirituale sunt elemente 
profund intelectuale; este un spaţiu geometric 
şi perspectivic, aproape simbolic reprezentat 
de elemente morfologice clasice, care trebuie 
să se sublimeze în lumină foarte clară, în lumina 
cerului, dincolo de orizontul terestru” (Argan). 
– Contemporanilor, aceste biserici le-au plăcut 

ca superbe modele de purism clasic; azi, ele 
sunt admirate „mai mult pentru frumoasele 
lor interioare, magistral perspectivate, decât 
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pentru faţadele lor de o regularitate rece, în 
care un singur ordin de coloane angajate se 
înalţă să susţină un fronton triunghiular care 
nu are nimic neprevăzut” (Mottini). 

*
Ultima celebră capodoperă a lui Palladio – 

şi, de asemenea, absolut unică în genul ei – este 
Teatrul Olimpic din Vicenza, operă sugerată 
de o idee a lui Vitruviu. „Este principala 
încercare din istoria artei Renaşterii de a 

adapta un edifi ciu acoperit la schema teatrului 
antic, de la care păstrează forma curbă, semi-
eliptică a sălii şi încadratura arhitectonică a 
scenei fi xe” (Niccoli).

Fundul sălii (în care şi azi, după o jumătate 
de mileniu, se reprezintă ocazional spectacole, 
cărora le este asigurată cea mai desăvârşită 
acustică) este el însuşi un magnifi c spectacol, 
cu colonada sa în stil ionic şi seria de circa 
25 de statui în mărime naturală şi tot atâtea pe 
peretele de fundal al scenei. „Ornată cu stucuri 
şi încoronată de un portic cu nişe şi statui, iar 
pe scenă o arhitectură fi xă cu 3 porţii şi 5 străzi 
în perspectivă”, scena, care cu o adâncime de 
6 m. şi o plantaţie a decorurilor care crează 
un spaţiu larg de joc actorilor. – „Este o operă 

singulară, care evocă arhitecturi ireale, visate 
de Aristo” (Mottini).

*
Palladio este şi autorul 

unui tratat, o adevărată 
„gramatică a stilului 
neoclasic”: Cele cinci cărţi 
de arhitectură (1570), - 
care, deşi nu are importanţa 
celui al lui Vignola 
(Regula celor cinci ordine 
ale arhitecturii) a avut o 
infl uenţă excepţională; şi 
datorită căruia autorul a fost 
considerat un fi del, chiar un 
vasal al clacisicmului antic. 
În realitate, el s-a servit, liber, 

de morfologia arhitectonică clasică pentru a 
realiza efecte plastico-coloristice, care criticii 
contemporane i se par a fi  sugerate de 
o sensibilitate manieristă dacă nu de-a 
dreptul de spirite anticlasice; dacă 
nu de altceva, pentru că revelează 
o tendinţă spre „spaţiul deschis”, 
care este cu totul străină mentalităţii 
renascentiste” (Niccoli). – Într-adevăr: 
în epoca sa există o componentă anti-
clasică: tendinţa (realizată) de a traduce 

morfologia şi sintaxa clasice în 
termeni de culoare şi lumină 
(Argan), tendinţa de a face 
să prevaleze asupra spaţiului 
geometric, perspectivic, - 
valorile clarobscurale, potrivit tradiţiei 
regiunii venete, până la triumful luminii 
pure, ca în bisericile veneţiene.

*
Infl uenţa lui Palladio – a operei 

arhitecturale şi a tratatului respectiv 
– a fost extraordinară. În Franţa lui 
Ludovic XIV şi Ludovic XV; în 
Anglia, în mod deosebit – unde în 

sânul unei aristocraţii rurale s-a construit o 

elită culturală deschisă „fi losofi ei naturii” – 
de-a lungul secolelor XVII şi XVIII; în Italia 
barocă, infl uenţe palladiene sunt evidente în 
operele lui Bernini şi Borromini; în Germania, 
unde cel mai mare admirator al lui Palladio 
a fost Goethe, care a vizitat în mod special 
Vicenza, în 1786; şi până în Polonia, în Rusia 
şi în Statele Unite ale Americii, în special în 
statele agricole din Sud. – „Palladianismul”, 
stilul arhitectonic inspirat din operele lui 
Palladio, a prins rădăcini adânci mai ales în 
Ţările Nordice, înclinate spre o viziune simplă 
şi austeră a artei” (Garzanti).

     NOTE:               
¹Giovanni Falconetto (1468-1534), pictor 

(fresce) sub infl uenţa lui Mantegna, la Verona 
şi Trento; dar în primul rând arhitect. Mare 
admirator al lui Rafael, a fost un foarte rafi nat 
difuzor al culturii Romei timpului, - interesant 

profesionist prin caracteristicile, arhitecturii sale 
(opere – aproape toate la Padova) care îl anunţă 
pe Palladio.  

²De la numele zeiţei Pallas-Atena, a cărei statuie 
– cunoscută îndeobşte sub numele „Palladium”, 
romanii antici o ţineau cu stricteţe ascunsă vederii, 
în templul circular al Vestei (din faţa bisericii S. 
Maria in Cosmedin, din Roma).

³„În arhitectura lui Palladio sunt foarte clare 
aceste două momente: idealul clasic ca suprema 
imagine a unui mod perfect de viaţă civilă 
şi răspunsul la o exigenţă practică, aderenţa 
la împrejurările specifi ce de loc şi de fapt” 
(Argan).

Monumentala lucrare a magistrului OVIDIU DRIMBA, Istoria  culturii și civilizaţiei (11 vol.), a 
ajuns, iată, la final, prin editarea, recent, a volumelor XII si XIII, dedicate Renașterii. Vom reveni, 

într-un număr viitor, asupra acestei fundamentale opere.
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Al treilea mare arhitect al Renaşterii 
italiene – alături de Brunelleschi şi Bramante – 
Andrea (1508-84), fi ul morarului Pietro della 
Gondola, a văzut lumina zilei în acel focar 

de artă şi de severă cultură umanistă care era 
Padova. Era anul când Michelangelo începe 
să decoreze, fără entuziasm, Capela Sixtină; 
iar în anul următor – Rafael, „stanţele” 
Vaticanului. Îşi începe ucenicia la Padova, 
ca  cioplitor în piatră de elemente decorative 
arhitecturale. Trei ani mai târziu, la 15 ani, 
maestrul său Falconetto¹ îl ia la Vicenza şi 
îl pune să lucreze într-un alt domeniu – al 
arhitecturii.

Era epoca în care prestigiul Antichităţii 
era încă foarte puternic, bine înţeles; în 
schimb însă prestigiul umaniştilor – orgolioşi 
şi dogmatici, adulatori ai puternicilor zilei 
şi intoleranţi în vanitatea lor, prezumţioşi 

500 de ani de la na500 de ani de la naşterea lui Palladioşterea lui Palladio
şi foarte irascibili – era în declin. Era epoca 
succesului celebrelor opere: „Curteanul” 
lui Baldassare Castiglione, a „Arcadiei” lui 
Sannazaro, a „Mătrăgunei” lui Machiavelli, 
a „Calandriei” cardinalului Bibbiena, a 
„Commediei dell’arte”, a voluptoaselor 
pastorale ale lui Trissino, al pasiunilor senzuale 
şi decorativismului arhitectural abundent, al 
aventurilor şi scandalurilor lei Pietro Aretino şi 
Benvenuto Cellini, a fastului sărbătoresc exu-
berant care exploda în pânzele lui Giorgione şi 
Correggio, Paolo Veronese şi Tiţian.

... Tot atâtea excese în toate domeniile pe care 
marele arhitect Andrea le va refuza şi combate, 
căutând puritatea şi esenţa clasicismului într-o 
distinsă sobrietate şi adaptare la o viziune 
nouă, contemporană.

Prestigiosul poet şi umanist al epocii, Trissino 
– în orele sale libere, arhitect diletant – căruia 
tânărul Andrea îi construieşte o vilă la ţară, îl 
convinge să-şi schimbe numele în Palladio² şi 
îl duce la Roma (1520). Până la această dată 

Palladio constrise 
deja câteva 
edifi cii la Vicenza 
şi în împrejurimi, 
d â n d u - l e 
i n t e r p r e t a r e a 
„picturală” şi 
spaţială învăţată 
de la maestrul 
său Falconetto. 
Dar ajuns la 
Roma, studiind cu 
pasiune vestigiile 
romane de aici, 
observă şi reţine 
ceea ce, cu un 
secol în urmă, 

marele său predecesor L. B. Alberti nu notase 
nici în Descriptio 
Urbis Romae, nici 
în tratatul De re 
aedifi catoria (şi 
asta, pentru că 
Alberti –care fusese 
un artist în domeniu, 
dar nu şi constructor 
– proiectase în viaţa 
lui aproape numai 
biserici: era un 
jurnalist care jura 
doar pe Vitrului; 
şi anume – că 

arhitectura anticilor era din punct de vedere 
tehnic perfectă, că răspundea corect unor 
exigenţe practice şi că era perfect adaptată 
cadrului de natură în care edifi ciul era 
implantat. – Aceste trei observaţii defi nesc, în 
primul rând, geniul inovator al lui Palladio.

În noua epocă – după căderea Republicii 
fl orentine (1512), după oribilul jaf al Romei 
de către trupele lui Carol Quintul (1527) şi 
după furia Contra-reformei, începută după 
Conciliul din Trento (1545) – evenimentele 
au marcat un puternic ecou (cu inevitabila 
infl uenţă) în conştiinţa artistică a arhitecţilor 
– cu rezultate accentuat inovatoare.

La Roma, Baldassare Peruzzi construieşte 
palatul Farnesina, împrimând faţadei un sens 

ovidiu drimbaovidiu drimba


