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Ansamblul monumental de 
la Târgu-Jiu,  realizat de 
Constantin Brâncuși pentru a 
cinsti memoria ostașilor 
care și-au jertfit viaţa 
în Marele Război de 
Întregire, a fost inau-
gurat acum șapte dece-
nii. Este socotit de 
sculptorul William 
Tucker “singura sculp-
tură a epocii moderne 
care poate fi asemuită 
cu marile monumente 
ale Egiptului, Greciei și 
Renașterii” [1].

Acest ansamblu se 
întinde pe o distanţă de 
1250 m. Pornind de la 
râul Jiu, pe malul căru-
ia s-a dat în octombrie 
1916 bătălia orășenilor 
cu inamicul,  de-a lun-
gul unei alei de parc și 
a unei străzi special 
croite, se ajunge la un 
dâmb la răsăritul ora-
șului. Ansamblul  este 
jalonat de o Masă cu 12 
scaune clepsidrice, de o 
alee străjuită de alte 
scaune, de o Poartă, o 
Biserică și o Coloană. 

Exegeţii îl consideră 
cel mai frumos omagiu 
pentru cei căzuţi în 
război în epoca moder-
nă, reunind sculptura, arhitectu-
ra și urbanismul,  “cel mai emo-
ţionant monument ridicat în 

Ansamblul monumental de cinstea eroilor morţi în  primul 
război mondial din câte există 
în lume” [2]. 

Petre Pandrea scria 
că “Nu există juvete 
de soi care să nu-și 
facă armata și să nu 
participe la război.” 
[3] Conform unei 
notiţe autobiografice, 
Constantin Brâncuși 
și-a efectuat serviciul 
militar în ţară în 
1902-1903 [4]. 

La 4 august 1914, 
când Germania a de-
clarat război Franţei, 
sculptorul se afla de 
zece ani  la Paris.  La 
20 august 1914 și-a 
oferit atelierul Crucii 
Roșii. În 1915 a 
strâns lână pentru 
soldaţii aflaţi pe 
front. La 28 decem-
brie 1915 a participat 
la o expo-ziţie cu 
tombolă, în benefi-
ciul artiștilor polo-
nezi victime ale răz-
boiului. [5]

La 14/27 august 
1916 România intră 
în război de partea 
Antantei. 

La 4 octombrie 
1916, Brâncuși îi 

scrie prietenului Walter Pach: 

Sorana GEORGESCU-GORJAN

Cu prilejul împlinii unui secol de la ceea ce 
Ion Pogorilovschi numește „Marea Turnantă” 
/ Marea Schimbare – adică procesul de esenţi-
alizare al sculpturii brâncușiene (începând cu 
1907, odată cu venirea la Paris și ieșirea de sub 
influenţa lui Rodin: Rugăciunea, Cuminţenia 
pământului, Portretul lui 
Petre Stănescu – 1907; 
Dubla cariatidă, Tête sculp-
tée dans un caillon, Tête de 
femme, Tête d’enfant endor-
mi, Danaidă sau Tête de 
jeune fille – 1908; Sărutul, 
Narcis – 1909-1910), brân-
cu-șiologul de mare autori-
tate, din bibliografia de 
referinţă, revine în forţă cu 
exegeza-album Brâncuși. 
Geneza (1905-1910). 

 Sunt cercetate toate te-
mele și semnificaţiile ope-
rei, în intervalul 1905-1910, 
momentul esenţial  al 
Genezei, urmărind tema 
trecerii în varii paradigme. 
Cartea marchează, așadar, 
împlinirea unui secol de la 
anul „marii cotituri”, dar și 
semicentenarul comemorării. Totodată, volu-
mul marchează cele cinci decenii de cercetare 
asiduă a operei brâncușiene, însumând mii de 
pagini (mai exact: un doctorat în Brâncuși, opt 
cărţi și peste 120 de articole), constituind o 
„recapitulare” esenţializată de tip monografic. 
Este totodată o reîntoarcere la studiile sale de-
dicate in integrum statuarei, marcând laitmo-
tivic cele șase studii tematice  consacrate gene-
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zei sculpturilor brâncușiene realizate în anii „Marii 
Turnante” (1905-1910), cand Brâncuși se desprinde 
de academismul mimetic și de influenţa lui Rodin și 
își asumă demersul unei originalităţi de viziune și 
tehnică, descoperind marile paradigme ale operei, 
care ar fi centrate, crede eseistul, pe tema marii 

treceri.
Cercetarea-album însumează 

nu mai puţin de 400 de ilustraţii, 
bucurându-se de aprecieri din par-
tea celor mai importanţi brâncuși-
ologi, de la Sidney Geist (SUA), 
Serge Fauchereau, Doïna Lemny, 
Marielle Tabart (Franţa), Paola 
Mola (Italia), Sanda Miller, Paul 
Neagu (Anglia),  Ina Klein 
(Germania), Friedrich Teja Bach 
(Austria), la românii de mare auto-
r itate  în  domeniu:  Petru 
Comarnescu, V. G. Paleolog, C. 
Noica,  B.  Brezianu,  Nina 
Stănculescu...

Primul studiu, Trecerea Mării 
Roșii & Tema trecerii, este mai mult 
un pretext tematic, căci pornește 
de la sculptura distrusă cu ciocanul 
prin 1906-1907, Trecerea Mării 
Roșii, pentru a anunţa laitmotivic 

eșafodajul ideatic al lucrării. „Sculptura inaugurează 
tema trecerilor în statuara brâncușiană”, afirmă Ion 
Pogorilovschi, identificând-o atât în Măiastra („călă-
uză dintr-un tărâm în altul, străbătătoare din întune-
ric la lumină și din larvar în diamantin”), în grupul 
mobil „Copilul în lume”, ba chiar în Ansamblul mo-
numental de la Târgu-Jiu, care ar ilustra alegoric „ri-

Zenovie CÂRLUGEA

Prima decadă a secolului XX a fost extrem de 
importantă pentru întreaga carieră a lui Brâncuşi : el 
manifestă o incredibilă ambiţie de a se depăşi pe el însuşi 
şi de a se regăsi într-o creaţie originală care să-l elibereze 
de toate preceptele şcolare şi de infl uenţa unor maeştri. 
Aceasta a fost şi perioada în care el se mută în primul 
său atelier din Impasse Ronsin şi începe să-şi instaleze 
operele. Atenţia deosebita cu care îşi instalează operele 
îl va urmări toată viaţa şi se va transforma într-o reală 
preocupare pentru care-şi foloseşte toată iscusinţa şi 
simţul său poetic. Orice sculptor lucrează cu spaţiul şi 
în spaţiu, dar Brâncuşi  se îmbibă de această ambianţă 
şi-i insufl ă în schimb calmul şi armonia sa interioară. 
Tocmai din acest schimb apare dorinţa sa de a instala 
anumite sculpturi în spaţii publice sau de a concepe an-
sambluri în care să-şi poată exprima concepţia sa despre 
sculptură. 

Înca din 1907, când se separa de sculptura de repre-
zentare şi de când se înscrie pe calea simplifi cării formei 
pentru a ajunge la figuri epurate, el abandonează 
constrângerile impuse de model şi-şi concepe 
compoziţiile după posibilităţi tehnice apte să-i uşureze 
exprimarea unei idei. Este ceea ce se petrece în realizarea 
monumentului funerar de la Buzău si de asemenea în 
realizarea comenzii familiei Rachevsky, a monumentului 
funerar al Taniei Rachevskaia, prea repede dispărută. 
Dacă în primul caz, bustul lui Petre Stănescu reprezenta 

Doïna LEMNY

 BRÂNCUŞI - PROIECTE NEÎMPLINITE

pe avocatul decedat, în al doilea, sculptorul îşi impune, 
în ciuda opoziţiei familiei defunctei şi în ciuda sugestii-
lor prieteneşti ale doctorului Solomon Marbais ca să 
instaleze un bust al Taniei, propriul proiect : să instaleze 
o compoziţie deja eboşată la atelier, pe care el o consi-
dera adaptată pentru a exprima dragostea fuzională şi 

eternă dincolo de viaţa şi de moarte. Se ştie că din acest 
moment, Sărutul va fi  simplifi cat pe parcursul a treizeci 
de ani şi folosit ca element de arhitectură sau ca element 

de compoziţie grafică, chiar de semnătură în 
corespondenţa de dragoste.

Este de remarcat că, dacă Sărutul a fost comandat de 
o familie de ruşi prin intermediul unui român trăitor la 
Paris, Rugăciunea a fost comandată de compatrioţi şi 
repede acceptată pentru a fi  instalată într-un cimitir, în 
ciuda nudităţii personajului care încarnează rugăciunea. 
Erau românii mai moderni în concepţie decât francezii 
sau decât ruşii sau era vorba mai degrabă de un respect 
şi o admiraţie fără margini faţă de compatriotul lor care 
se remarcase deja în expoziţii la Paris ?!1

În timp ce termina monumentul menit a fi  instalat 
pe mormântul Taniei Rachevskaïa în cimitirul 
Montparnasse, o compatrioata Otilia Cosmutza-Bölöni, 
secretara între 1907 si 1914 a scriitorului Anatole France, 
îi propune sa sculpteze bustul scriitorului. Refuzul lui 
Brâncuşi argumentând că nu poate face portretul 

1  În 1906, Brancusi participă pentru prima dată cu 

un bust în ghips la Salon de la Société nationale des beaux-arts, 

de la 5 aprilie pâna la 30 iunie ; în 1907, este remarcat de Rodin 

la Salon d’automne din Paris al cărui juriu era format din artişti 

renumiţi ca Antoine Bourdelle, Medardo Rosso, Aristide 

Maillol.
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tualul înmormântării ti-
nerilor necăsătoriţi” – cu 
praznicul de la Masa de 
pomenire, cu „hodinile” 
cortegiului funerar de pe 
Aleea scaunelor, cu „nun-
ta postumă” de la Poarta 
sărutului și cu trecerea în 
lumea de dincolo, prin 
eliberarea sufletului de 
trup și urcarea la cer 
(Coloana nesfârșită)...

Reflectarea „marii tre-
ceri” este urmărită, mai 
întâi, în L’Orgueil & 

Sematina intitulării unei sculpturi, care propune, dincolo 
de unele interpretări „anecdotice” (S. Geist, V.G. 
Paleolog), viziunea unui „fond psihomental feminin: 
celest și teluric, însăși substanţa viziunii românești asu-
pra lumii” (eseistul se sprijină, ca și în alte rânduri, pe 
materialul etnofolcloric, acordând credit maxim unor 
versuri populare bănăţene descoperite fortuit...).

Rugăciunea & Primul „grup mobil” brâncușian reca-
pitulează circumstanţele istorice ale problematicii edifi-
cării Ansamblului funerar din cimitirul Dumbrava – 
Buzău (conceput în 1907 și montat în 1914), cu 
precizarea că acesta reprezintă prima grupare de entităţi 
din întreaga morfologie a statuarei brâncușiene, bogată 
în astfel de alăturări și asamblări de chipuri și socluri.

Danaidele & Visele apei, apelând la studiile lui Gaston 
Bachelard privind „reveriile” materiei, constituie o ana-
liză foarte detaliată a acestei serii sculpturale, realizată 
în 1907-1910 (Danaidă, Naiada, Danae). Ion 
Pogorilovschi urmărește conotaţiile mitologice legate de 
elementul acvatic (conform propriei convingeri că 
„Sculptura mea e însăși apa”) și toate ipostazele sculp-

Urmare din pag. 1

turale ale seriei, de la Capul de studiu din 1907 (prima 
cioplitură directă) până la D-șoarele Pogany, care ar de-
curge din tema respectivă (merită reţinută ideea că ochii 
șocanţi din Narcis – 1909/1910 și din ciclul D-șoarele 
Pogany își au originea în marele ochi comun al îndră-
gostiţilor din Sărutul,1908).

Sophrosyne sau Cuminţenia Pământului, studiu în 
patru capitole, sintetizează, de fapt, materia unei prece-
dente lucrări-album tipărită la New York în 2004, relu-
ând, în ordine, problematica și aducând-o la tema cen-
trală, de la „sindromul interpretărilor formaliste” (S. 
Geist) și tema „femeii ghemu-
ite” la ritualul de trecere al nu-
bilei către ipostaza de căsători-
tă, iar de aici la ideea de 
enigmatică sophrosyne ce-ar 
î n t r u c h i p a - o  î n s ă ș i 
feminitatea.

Necroerotica sărutului, uti-
lizând un concept călinescian 
referitor la poezia eminescia-
nă, evocă cea mai dezvoltată 
temă a statuarei brâncușiene, 
de la prima variantă a Sărutului 
din 1907, cioplitură directă, 
până la Piatra de hotar din 
1945, putând fi lesne identifi-
cată atât în monumentul Taniei 
Rașevskaia din cimitirul 
Montparnasse cât și în motive-
le de pe  Poarta sărutului sau 
în imaginarul „Templu al eli-
berării sufletului de corp”. 
Simbioză de Eros și Thanatos, 
sărutul brâncușian îi prilejuiește eseistului referiri amă-
nunţite la mitologia greco-romană ori la simbolistica 
„arborilor îmbrăţișaţi” din etno-folcloristica româneas-
că. Și de data aceasta, ca și în studiul următor dedicat 
„Măiastrei”, se verifică „fondul ereditar al spiritualităţii 
românești tradiţionale”, pe scurt zis: „rădăcinile româ-

nești”, mentalul mito-poetic al fabulozităţii populare 

engramate în atâtea manifestări de cultură.

Măiastra & pattern. O polemică reia, în linii mari, 

mai vechea dispută pe tema sursologiei purtată, într-un 

studiu de sine stătător, cu Cristian-Robert Velescu, Ion 

Pogorilovschi susţinând că nu poema „Pasărea măiastră” 

a lui George Baronzi ar fi unica sursă a sculptorului, ci 

și alte creaţii literare populare sau culte, precum 

„Salamandra măiastră” a lui Nestor Urechea, feerie na-

ţională în 4 acte și 5 tablouri. Și de data aceasta, adevă-

ratele motive genezice sunt considerate 

ar fi arhetipale și ele trebuie căutate în 

psihomentalul românesc, în pliurile 

„memoriei mitice”. Trecând în revistă 

morfologia păsărilor brâncușiene (31 

în catalogul lui Friedrich Teja Bach și 

39 în tabloul sinoptic din monografia 

Athenei Tacha Spear), de la ipostaza 

„narativ-materială” la idealitatea esen-

ţializată fusiformă, cercetătorul consta-

tă că Măiastra în dinamica ei atavică ar 

exprima „psihismul brâncușian” și ide-

ea de „sacralitate” ce o pune în relaţie 

cu semnificaţia de axis mundi a 

Coloanelor fără sfârșit, ba chiar cu ide-

ea de transcendenţă din ipostazele 

Templului eliberării.

În totul, Brâncuși. Geneza 1905 – 
1910 este o carte-album chintesenţială 

privind suita de teme abordate vreme 

de o jumătate de secol, cu o aplecare 

pasionantă greu de egalat, de brâncu-

șiologul Ion Pogorilovschi, sacerdot și „paznic de tem-

plu” cu exemplară dăruire, care, prin însuși demersul său 

exegetic asigură statutul de „operă deschisă” statuarei 

brâncușiene, așa cum scria încă din  Comentarea 

Capodoperei (1976).

Celebrul refuz al autorului Coloanei Nesfârșirii  de a lucra 
în atelierul lui Rodin 
nu este simpla expresie 
a unui orgoliu de artist 
conștient de valoarea 
sa, ci are o semnificaţie 
mai adâncă : acest re-
fuz desparte două vizi-
uni, două lumi. O de-
limitare decisivă în 
istoria sculpturii și în 
evoluţia viziunii spiri-
tului uman.

Auguste Rodin în-
cheie un ciclu în arta 
statuară: ciclul armo-
niilor clasice, iniţiat de 
vechea Eladă, al acelei 
sculpturi utilizând 

drept vocabular formele omenești. Întreaga artă sculpturală 
europeană ulterioară va folosi, pentru a exprima diversele 
viziuni ce s-au perindat, tiparul uman devenit măsură 
universală.

Om al veaculuI XIX, al romantismului care eliberează “eul”, 
exacerbează individualul și îl însingurează tot mai mult arun-
cându-l pradă tuturor paroxismelor sufletești, Rodin va scoate 
imaginea omului din imobilitatea și echilibrul frumuseţii pur 
plastice a “secţiunii de aur”, a “proporţiilor divine”, și o va 
supune întregii game de frământări ale omului modern, diver-
selor ipostaze ale patetismul extrem -  de la extaz la deznădej-
de, de la voluptate la suferinţă, de la zbor la prăbușire, de la 
frenezie la moarte. În felul acesta, autorul Gânditorului se 
plasează în plină modernitate. Pe de altă parte, el infuzează 
formelor umane tensiuni demăsurate pentru a exprima viaţa 
în culminaţiile ei. 

Recurgerea la intensităţi, la fervoare, constituie una din 
trăsăturile obositei sensibilităţi moderne, care a pus sub sem-
nul îndoielii toate valorile spirituale și însăși valoarea vieţii, 
astfel că existenţa nu este acceptată decât la modul arderilor 
necruţătoare - ultimă sau, mai curând, unică resursă de certi-
tudine, de adevăr.

Dar două pericole s-au iscat odată cu apariţia copleșitoarei 
creaţii rodineene. În primul rând, modelul uman își secătuiește 
posibilităţile de expresie plastică. După Rodin, părea că nimeni 
nu va mai putea spune ceva cu ajutorul acestui tipar. El a ex-
primat prea perfect totul și și-a exersat perfecţiunea pe un  
registru, practic, exhaustiv. Pe de altă parte, făcând-o grai al 
sângelui, forma umană este scoasă din sfera seninătăţii, speci-
fică artei statuare. Mai mult, ea este coborâtă de pe piedestalul 
prototiparelor, transformată în realitate de al doilea ordin și 
bântuită de neliniștea trecerii. 

Brâncuși – Pasărea măiastră

Acest text al purităţii scris cu lumină
ajunsă la extaz consimte să se condenseze 
în pură geometrie.

Dar curbele o răpesc repetat ei înseși,
lăsîndu-se jefuită de evlavii lucide.
(Numai cei care pot fi preschimbaţi în lumină
vor vedea).

Și captivii gem înlănţuiţi la marginea 
perfecţiunii,
dincolo de care începe imposibilul.

Dar penumbrele surori depășesc infinit
termenul pur al absolutului.

Și sclavii caută să evadeze 
aruncîndu-se în abisuri dogorîtoare
fără nume.

George POPA

Or, sculptura este arta hieratică, gravă și tăcută, potrivită 
sferei eterne. Iată, prin urmare, cum, istovind graiul figurati-
vului și relevând ca nimeni altul drama diferenţierii umane, 
Rodin pregătește calea întoarcerii spre Ziua Dintâi, spre aflarea 
unor modalităţi de exprimare plastică, a unui limbaj care să 
ne pună în legătură cu lumea incoruptibilă a absolutului.

Astfel apare arta lui Brâncuși. Acesta intuise perfect faptul 
că vechile forme obosiseră. El mai știa că, pe plan spiritual, 
libera desfășurare a formelor derivate din arhetipal conducea 
către impas existenţial arta sculpturii. Sângele, carnalul, 
“beefsteak”-ul, după expresia sa, rataseră veșnicia. 

Din acest motiv, sculptorul român va reveni al “formele-
mamă”, neintrate încă în circuitul temporalului, a “vremelni-
ciei”. Fascinaţia produsă de lucrările sale se datorează posibi-
lităţii pe care ele o deschid spiritului nostru de a ne transpune 
în dimineaţa gestului dintâi al Creaţiei în modelarea formelor. 
“M-am detașat de mine și merg printre realităţile esenţiale.” 
Asemenea unor sâmburi cosmici, Începutul lumii, Muza ador-
mită, Coloana nesfârșirii, Măiastra, Pasărea în văzduh, Masa 
Tăcerii închid în ele disponibilitatea nelimitată a devenirilor 
și astfel, cea mai densă realitate.

Opera lui Brâncuși oferă tocmai ieșirea din finitudine, din 
individual și năzuinţa de reintrare în sufletul lumii. Sculpturile 
sale sugerează necuprinsul fie prin implicaţiile dinamice 

Rodin şi Brâncuşi
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(“Zborul m-a preocupat toată viaţa” ), fie prin angajarea de 
către forme a spaţiilor nelimitate. În modul acesta, creaţia 
brâncușiană își dovedește esenţa sa românească, esenţa mio-
ritică: logodna cu în-
treaga natură sub sem-
nul poeticului,  al 
transfigurării.

Raportul dintre 
universul lui Rodin și 
cel al lui Brâncuși este 
raportul dintre lumea 
fenomenală și cea nu-
menală, dintre formele 
secunde, a căror evolu-
ţie sfârșește în impasul 
disoluţiei, și formele 
transcendentale răma-
se în zonele aurorale 
ale neschimbării.

Rodin exprimă 
drama umană, drama 
formelor ajunse la ter-
menul final al destinu-
lui lor, termen care este 
cel al arderilor, al zvârcolirilor,  al geamătului și al morţii.

Brâncuși ne readuce în empireul tiparelor care ni se par a 
fi cele ale Începutului, în lumea formelor netulburate de schi-
ţarea unor prefaceri și în contemplarea cărora trăim  prima zi 
a Facerii, a Exprimării, dimineaţa manifestatului. Arta auto-
rului Măiestrei este la fel de vie ca și a autorului Sărutului, dar 
este viul ideii, al miezului transtemporal. Brâncuși protesta 
vehement împotriva afirmaţiilor conform căreia arta sa ar fi 
abstractă. Nu este vorba de abstractizare, ci de decantare a 
formei de ceea ce  este efemer, până se ajunge la esenţa 
nepieritoare. 

Rodin ne-a redat contingentul, Brâncuși – absolutul, pre-
zentul peren.Ceea ce unește cele două universuri este comple-
mentaritatea lor. Unul seduce prin incandescenţa clipei car-
nale, celălalt prin beatitudinea celei mai purificate spiritualităţi. 
Eternă este condiţia umană, eternă este nostalgia noastră după 
o altă condiţie de a fi, după absolut. Trăite la modul extatic, 
dionisiacul  rodinean și apolinicul brâncușian rămân cele două 
ipostaze polare indisolubile ale zodiei omenești.

Arta lui Brâncuși are valenţele eternităţii pentru că derivă 
din arta ancestrală românească, acea artă a fiorului sublim, a 
uimirii genuine dintâi în faţa universului văzut și a misterului 
și mai vast încă. Or, ceea ce derivă din rădăcini – și anume, 
din rădăcinile primordiale, rămâne pururi viu.

G.P.
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“Nu voi merge la război căci consiliul de revizie nu m-a găsit 
apt, dar sunt foarte mulţumit că ţara mea a intrat [în luptă].”[6] 
Se prezintă din nou la comisie la 23 octombrie, 14 și 18 decem-
brie 1916, 15 octombrie 1917 și la 8 noiembrie 1917 primește 
certificatul de scutire definitivă de serviciul militar. La 5 iunie 
1918 îi scrie lui John Quinn, împărtășindu-i “marea emoţie faţă 
de marile evenimente în curs și admiraţia, ală-

turi de eroica Franţă, faţă de nobila și viteaza Americă.”[7] În iulie 1918 
ajută la amenajarea unei locuinţe pentru refugiaţii de război, la Chausse 
(Gard) și în timpul lucrului își fracturează piciorul. Îi va mărturisi 
Miliţei Petrașcu că a socotit accidentul “un prinos la marea suferinţă 
umană a războiului.”[8]

În atelierul din Impasse Ronsin, unde se va muta la 1 ianuarie 1916, 
și-a alcătuit un interior românesc, “dac și pre-dac”, cum îl va defini 
Geo Bogza, cu mobilier lucrat doar de mâna lui. În acest atelier, două 
înalte Coloane ale Sărutului din ghips vor străjui intrarea, ca într-un 
templu. Va folosi bârne din case vechi demolate ca să cioplească 
Coloane fără sfârșit din lemn, amintind de stâlpii de pridvor din Gorj 
sau de stâlpii de mort pentru tinerii nelumiţi. Va distruge grupul de 
lucrări masive din ghips alcătuind Trecerea Mării Roșii și va folosi 
materialul ca să facă Mese,  rotunde și netede, utilizate fie ca socluri, 
fie ca mese de lucru. Scaunele, patul, le va ciopli  în trunchiuri de 
copaci. Atelierul său îi va aminti de pădurile de acasă, de atmosfera 
satului din care plecase .

În Paris a avut ocazia să vadă superbe monumente, arcuri de triumf, 
coloane sau poduri impozante, celebrând personalităţi victorioase, 
succese militare, triumfuri războinice. A realizat și cum, în decursul 
secolelor, istoria își pusese amprenta pe oraș. Monumentele Monarhiei 
fuseseră dărâmate de Revoluţie, puse la loc de Restauraţie, înlocuite 
de Imperiu sau de Republică.

Brâncuși a sosit la Paris la 14 iulie 1904, chiar de ziua naţională a 
Franţei. A fost desigur să vadă locul celebrei închisori Bastilia – ridicată 
în secolul XVII și distrusă la 14 iulie 1789. În Place de la Bastille, 
Napoleon a pus să fie construit un elefant uriaș, macheta unei viitoare 
fântâni, care s-a degradat în decursul anilor. În 1840 Louis-Philippe 
ridicase aici Coloana din iulie, înaltă  de 51,5 metri,  amintind de în-
lăturarea lui Charles X în iulie 1930. Un “Geniu al libertăţii” aurit se 
află și azi în vârful coloanei. 

Brâncuși a fost, se înţelege și în faimoasa Place Vendôme, având în 
centru o Coloană de 44 metri, ridicată în 1810 de Napoleon pentru a 
celebra victoria de la Austerlitz. A aflat probabil că pe vremuri statuia 
echestră a lui Ludovic al XIV-lea se înălţase în Place des Conquêtes, 
rebotezată Place Louis le Grand, dar a fost  distrusă la Revoluţie în 
1792. Coloana Vendôme copiază Columna lui Traian și are de jur 
împrejur plăci în spirală din bronzul a 1200 de tunuri. Statuia împăra-
tului ce se afla deasupra  monumentului a fost topită la Restauraţie în 
1818 și înlocuită cu o floare de crin. Noi statui, reprezentându-l pe 
Napoleon în uniformă și apoi în togă, au fost plasate succesiv de către  
Louis Philippe și Napoleon al III-lea. La 8 mai 1871, în timpul Comunei 
din Paris, la sugestia pictorului Gustave Courbet, coloana a fost deza-
samblată. Va fi refăcută în 1875, iar Courbet va fi exilat pe viaţă. 
Prevedea oare Brâncuși soarta similară a Coloanei sale, dezmembrată 
în 1996 și refăcută în anul 2000? Destinul urmașului lui  Courbet nu 
s-a mai repetat însă…. Se cuvine menţionat că și în vârful Columnei 
lui Traian, ridicată în anul 113 pentru a celebra victoria împăratului roman asupra 
dacilor, s-au perindat rând pe rând statuia acestuia, un vultur și în sfârșit imaginea 
Sfântului Petru.

Brâncuși a locuit o vreme în Place Dauphine (creată de Henric al IV-lea pentru fiul 
său, Delfinul Franţei). Statuia din bronz a  marelui rege, aflată pe Pont Neuf,  care 
fusese topită pentru tunuri în timpul Revoluţiei, a fost  refăcută în 1818, folosindu-se 
bronzul altor monumente…     Arcul de triumf “de l’Etoile”, ridicat de Napoleon în 
1806 după modelul arcului de triumf al lui Titus din Roma, își  înalţă cei 51 metri la 
începutul faimoasei artere Champs Elysées. Bulevardul duce la Place de la Concorde, 
în centrul căreia strălucește un frumos obelisc, vechi de 3200 de ani, adus tocmai de 
la Luxor și așezat acolo în 1831 de către Louis-Philippe. Din istorie aflăm însă – și 
Brâncuși a aflat probabil și el – că pe locul obeliscului se aflase pe vremuri statuia lui 
Ludovic al XV-lea, iar  piaţa îi purta pe atunci numele, apoi în 1793 piaţa a devenit “A 
revoluţiei”, monumentul a fost înlocuit cu Statuia Libertăţii și cu faimoasa ghilotină. 

Palatul Tuileries – al Ţiglăriei – care închidea perspectiva – fusese ars și demolat 
de Comună. Grădinile Tuileries conduc la Arcul de triumf “Du Carrousel”,  monument 
napoleonian copiat în 1808 după Arcul lui Septimiu Sever. Deasupra acestui frumos 
monument, Napoleon instalase cei patru cai din bronz aurit luaţi de la San Marco – 
care la rândul lor fuseseră aduși pe vremuri de cruciaţi de  la Constantinopol. Returnaţi 
Veneţiei în 1815 în timpul Restauraţiei, caii au fost înlocuiţi cu o cvadrigă cu statui 
aurite reprezentând Pacea și Victorii.

Toate aceste monumente, bogat ornamentate, vorbesc de la sine despre vicisitudinile 
istoriei.

La 3 iunie 1920 Brâncuși este solicitat în scris de locuitorii comunei natale, Peștișani, 
să lucreze “Monumentul eroilor căzuţi în luptele din războiul mondial” din acea co-
mună. În iunie 1921 trece prin ţară și vine și la Peștișani. La 20 decembrie 1921 este 
întrebat în scris de ce cantitate de piatră este nevoie pentru acel “sfânt istoric al satului”, 
care urma a fi amplasat “peste apa Bistriţa adică peste podul de lemn”. Din arhive nu 
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reiese însă ce  reprezenta acel “monoment”.[9] Între 11 septembrie și 7 octombrie 1922 
Brâncuși vizitează România împreună cu frumoasa irlandeză Eileen Lane. La întoar-
cere se oprește la Roma, după cum reiese dintr-o ilustrată cu imaginea Colosseumului, 
trimisă la 16 octombrie împreună cu Eileen surorilor Codreanu. [10] Este de presupus 
că a vizitat atunci Columna lui Traian din For,  Columna lui Marc Aureliu din Piaţa 
Colonna, precum și Arcurile de Triumf ridicate pentru Titus,  Septimiu Sever sau 

Constantin. 
Cel mai bine păstrat,  Arcul de Triumf al lui Constantin – ridi-

cat în anul 315 pentru a celebra victoria repurtată în 312 asupra lui 
Maxentius –  este decorat cu elemente luate din monumente mai 
vechi din Forul lui Traian. Cele opt coloane ale construcţiei au în 
vârf opt frumoase statui reprezentând figuri impresionante de no-
bili daci,  iar panourile decorative reprezintă scene din războaiele 
cu dacii… Brâncuși care-i va mărturisi peste ani lui Octavian Vuia 
că nu-i prea simpatiza pe romani, căci ne-ar fi adus nu “civilizaţia” 
ci “jandarmeria” [11], a privit probabil cu compasiune la imaginile 
strămoșilor învinși. Aspectul de dac, pe care-l  va căpăta tot mai 
accentuat la bătrâneţe, va fi o modalitate de a-și afirma  
identitatea.

  La 27 octombrie 1922 Brâncuși îi scrie fratelui Dumitru că-i 
va da deslușiri pentru monumentul din Peștișani. Din păcate pro-
iectul  nu se va realiza. După cum îi va relata sculptorul peste ani 
lui Lucian Boz: “Există două comitete care nici până acum n-au 
căzut de acord.” [12]

 Coloana cu 3 module din lemn de stejar cioplită înainte de  
1918 va fi achiziţionată de John Quinn și va părăsi atelierul la 
sfârșitul anului 1922. În imagini ale atelierului vor apărea după 
1925 coloane înalte cu 6 și 9 module. În atelierul din Impasse 
Ronsin numărul 11, în care sculptorul se va muta în 1927, vor mai 
apărea pînă în 1930 încă două coloane din plop și una din ghips.   

În anul 1928 Brâncuși este invitat să participe la un concurs 
pentru un monument la Sibiu “care să simbolizeze împlinirea ide-
alului nostru naţional, Unirea tuturor românilor, și contribuţia la 
acest act istoric a marelui rege Ferdinand I”. Îngrădirile în privinţa 
libertăţii de creaţie precizate în circulară îl fac să renunţe la parti-
cipare. [13]

Gândul de a ridica un monument în ţară nu-l va părăsi însă. În 
1930 va discuta la București  cu primarul Dem. Dobrescu ridicarea 
în capitală a unei coloane fără sfârșit. Schimbarea primarului va 
duce la  anularea  proiectului. 

La 5 ianuarie 1934 își începe activitate cabinetul condus de 
Gheorghe Tătărescu. În cursul aceluiaș an, sfătuită de sculptoriţa 
Miliţa Petrașcu, Aretia Tătărescu – președinta Ligii Naţionale a 
Femeilor din Gorj și  soţie a  premierului – îl   invită pe Brâncuși 
să ridice un monument la Târgu-Jiu. La început artistul ezită,  în-
grijorat că se vor repeta neplăcerile de la precedentele proiecte, dar 
în final  acceptă, fiind asigurat că va avea deplină libertate de ac-
ţiune și fiind mulţumit de soluţia tehnică oferită de tânărul inginer 
Gorjan, fiul unui bun  prieten din tinereţe. La 11 februarie 1935 
Brâncuși îi scrie Miliţei că acceptă comanda, întrucât “toate lucru-
rile începute de atâta vreme sunt spre sfârșit” și se simte “ca un 
ucenic în ajunul de a deveni calfă”. Precizează: “Nu vă pot spune 
cât de fericit aș fi să pot face ceva la noi în ţară.”[14]

Dacă la început se gândea doar la o Coloană, pe parcurs include 
în proiect și un Portal, care trebuia “pus la o mică distanţă în interiorul grădinei 
(publice)”, “ca să poată fi văzut ca obiect în sine”, “cu un târcol proporţionat împrejur 
și cu o bancă de piatră la dreapta și la stânga”.[15] Masa este inclusă ultima.

Coloana monumentală din fontă și oţel încheie șirul coloanelor de lemn, începute 
încă din 1917. Poarta reprezintă apogeul temei “Sărutului”, apărută încă din  1907, 
sub forma unor sculpturi, continuată prin Coloane ale Sărutului de maximă stilizare 
sau prin hieroglife-semnături. Structura Porţii este prefigurată în căminul din calcar 
ridicat în 1932.    Masa este monumentalizarea mesei de ghips din atelier sau a soclu-
rilor rotunde aflate acolo.

Catalogul expoziţiei “Brâncuși” de la Galeria Brummer din New York (1933-34) 
menţionează printre exponate trei Coloane fără sfârșit din lemn și o Coloană a 
Sărutului. Sculptorul a cerut să se adauge în dreptul numelor acestor lucrări explicaţii 
suplimentare – “Proiect de coloane care, mărite, vor susţine bolta cerească” și, respec-
tiv, “Parte a proiectului pentru Templul Iubirii”. Fotografia Machetei Porţii, realizată 
în perioada 1935-37, va apărea în 1939 în  volumul Sculpture Inside and Out al 
Malvinei Hoffman sub denumirea de “Templul Sărutului”. Denumirea de “Poarta 
Sărutului” apare consemnată pentru prima dată la 27 octombrie 1938, într-un interviu 
acordat lui Emil Riegler-Dinu în “Seara”, ilustrat tot cu fotografia machetei. Aceeași 
imagine va fi folosită și în frumosul articol al Claudiei Milian “Sinteză și spirit româ-
nesc” din “Gorjanul” din  8 noiembrie 1937, când poarta propriu-zisă nu era încă 
decorată. Scriitoarea o vede ca pe “ o poartă de piatră mișcătoare și simplă, ca o pagină 
de cronică românească”.

În actele oficiale de la Târgu-Jiu din 1937-38, “Poarta” va fi numită “Portal de 
piatră”, “Portalul-monument”, “Portal monumental” “Portalul Păcii”. În corespondenţa 
cu doamna Tătărescu, Brâncuși vorbește doar despre “Poartă”. Într-o telegramă a 
comanditarei se cer dimensiunile pietrelor  “du portique”. Inginerul Gorjan se referă 
la “poarta de piatră în care veţi sculpta coloana sărutului”.
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Interlocutorii lui Brâncuși din acei ani menţionează 
și numele de “Poarta Eroilor” (Cioplitorul Ion 
Alexandrescu, V.G. Paleolog) sau “Poarta Dragostei” 
(V.G. Paleolog).  Petre Pandrea vede în ea “Poarta săru-
tului fertil” și refuză s-o considere o “Poartă a 
victoriei”. 

Peste ani vor apărea așa-ziși deţinători ai confesiuni-
lor sculptorului care le-ar fi mărturisit, chipurile, cum 
că Poarta era “Poarta înfrăţirii eroilor” (Dan 
Smântânescu) sau, și mai interesant : “arată ca o poartă 
dar nici pe departe nu este poartă. Nu se numește “Poarta 
sărutului” căci nu are legătură cu memoria eroilor ci 
monumentul “Întregirii neamului”, deoarece fiecare stâlp 
este alcătuit din 4 stâlpi uniţi sus cu o grindă […] 8 re-
giuni care trebuiau să se alipească patriei-mame 
România.” (Dr Traian Stoicoiu, comunicare Liviu 
Popp).

În privinţa Coloanei, în toate notele scrise chiar de 
mâna artistului nu găsim decât formularea “Colonne” 
sau  “Colonne sans fin”. Cataloagele Brummer în care au 
fost menţionate coloanele de lemn consemnează terme-
nul “Column without end”, sau “Endless Column”.

Documentele oficiale de la Târgu-Jiu vorbesc de “o 
coloană”, “coloana recunoștinţei fără de sfârșit”, “monu-
mentul recunoștinţei”, “monumentul păcii”, “coloana în 
amintirea Eroilor morţi în război”, “monumentul 
eroilor”.

Colaboratorul lui Brâncuși în problemele tehnice ale 
realizării monumentului, inginerul Ștefan Georgescu-
Gorjan, s-a referit în corespondenţa cu artistul doar la 
“Coloană”. Își amintea că, în conversaţiile de lucru, 
Brâncuși folosea doar termenul “Coloana” sau “Coloana 
infinită” (Colonne infinie). Din păcate, notele stenogra-
fiate de inginer în perioada colaborării cu sculptorul au 
dispărut în timpul detenţiei sale la Canal, așa că ulterior 
s-a putut  bizui doar pe memorie.

La 17 mai 1938, fina lui Brâncuși, Alice Poiană, îi 
scrie  nașului  său că a văzut la Târgu-Jiu “Coloana 
Infinitului” și “Poarta triumfală”[16]. La 12 august 1938 
Miliţa Petrașcu îi comunică maestrului admiraţia faţă de 
monumentele contemplate – Coloana și Portalul [17].

La 27 octombrie 1938 în interviul din “Seara” se 
menţionează apropiata inaugurare a “Stâlpului 
nesfârșit”.

Peste ani, Ion Alexandrescu va vorbi despre “Coloana 
Infinitului” sau “A Gloriei  fără sfârșit”, Petre Pandrea  
despre “Columna pomenirii fără de sfârșit”, V.G. Paleolog 
despre  “Stâlpul fără de sfârșit” sau “Columna Infinitului”. 
Este de menţionat că încă din  1926, în “New York 
World”, Flora Merril scria despre “Infinite Column” sau 
“Column of Infinity”, iar în 1924, în revista 
“L’Intransigeant”, sub o imagine a lui Brâncuși la lucru, 
se vorbea despre “une colonne infinie”. Într-o încercare 
de autobiografie brâncușiană, dictată lui Marcel 
Mihalovici, se cuvine remarcată definiţia pentru “La 
Colonne sans fin” – “expression de la beauté éternelle 
exempte de tout faux lyrisme” – dar și faptul că adjecti-
vul “infinie” a fost barat și  înlocuit cu “sans fin”. [18] 
Opţiunea sculptorului s-a oprit deci asupra sintagmei 
“la colonne sans fin”. Spre sfârșitul vieţii i-a mărturisit  
lui P.G.Adrian (“Goya”, ianuarie 1957) că socotea că a 
atins un caracter de perfecţiune definitiv în “La Columna 
sin fin”, dăruită patriei sale.

Sunt greu de acceptat afirmaţia lui Dan Smântânescu 
care pretindea că Brâncuși i-ar fi mărturisit în 1937 că 
numele real ar fi  “Columna nemuririi”, ca și  informaţia 
transmisă domnului Liviu Popp de către răposatul doc-
tor Traian Stoicoiu, care știa “perfect”, chiar de la sculp-
tor, că adevăratul nume ar fi “Coloana sacrificiului infi-
nit”, întrucât cele 14 elemente și jumătate ale 
monumentului (care sunt de fapt 15 și două semi-ele-
mente) ar semnifica începutul războiului la jumătatea 
anului 1914!

Imaginaţia cercetătorilor s-a dezlănţuit în special în 
privinţa altui element al ansamblului – Masa. Actul de 
donaţie n-o menţionează, iar la inaugurare au fost sfin-
ţite doar Poarta și Coloana. Într-un act al Primăriei din 
9 iulie 1938 se pomenește despre o “masă rotundă din 
piatră” și “scaune-taburele”.

Fotografia dăruită de Brâncuși Malvinei Hoffman și 
reprodusă în cartea acesteia din 1939 are în prim plan, 
conform textului legendei: “Round stone table and seats”. 
Imaginile publicate de David Lewis în 1957 și de Carola 
Giedion-Welcker în 1958 menţionează doar “Table, seats, 
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benches”, sau  “Table de pierre et sièges”.  În 1947 V. G. 
Paleolog menţionează pentru prima  oară cuvântul “an-
samblu” și pomenește de o masă rotundă.  

Peste ani, inginerul Gorjan își amintește că artistul 
l-a poftit să se așeze la “Masa flămânzilor”, iar Ion 
Alexandrescu că i-a vorbit despre “Masa familiei”. Ion 
Jianu crede că a notat pe fișele lui în 1938 după o con-
vorbire cu Brâncuși numele de “Masa Tăcerii”, pe care-l 
va publica în 1963. În 1957 Miliţa Petrașcu menţionează 
numele de “Masa Tăcerii” într-un articol cu amintiri 
despre Brâncuși. În 1965 Petre Pandrea susţine că nu-
mele corect ar fi “Masa cinei de nuntă a ţăranilor” și îi 
identifică chiar pe cei 12 nuntași.

Dan Smântânescu vorbește de “Masa de sfat a 12 
căpitani de haiduci”, iar Traian Stoicoiu de “Masa 
Apostolilor Neamului”.

Într-un ghid din 1978 se vorbește de “Poarta eroilor”, 
de “Masa dacică” și de “Coloana recunoștinţei infinite”. 
O masă alcătuită din tăblii rebut este intitulată “Masa 
festivă” și inclusă în ansamblu.

Unii exegeţi au inclus în ansamblu  Aleea Scaunelor 
și Calea Eroilor, pe care familia Paleolog o numește 
Calea Sufletelor Eroilor.

Brâncuși nu a dat explicaţii despre  ansamblul de la 
Târgu-Jiu. A fotografiat și filmat Coloana din nenumă-
rate unghiuri, a păstrat pe peretele atelierului până la 
moarte fotografia machetei Porţii, a dăruit imagini ale 
parcului, cu Poartă, Masă și scaune.

Simbolismul ansamblului a fost relevat însă de cer-
cetători în nenumărate feluri. 

Regretata arhitectă Silvia Păun intuia aici o concepţie 
ancestrală, îndreptată spre matricele primordiale ale ar-
hitecturii [19]. Ea releva pe axul compoziţional Vest-Est 
patru tipuri de monumente de arhitectură patrimonială 
de concepţie primordială precum: Cromlechul (templul 
circular de la Stonehenge sau Sarmisegetusa, reprezentat 
aici de cele 12 scaune de piatră din jurul Mesei tăcerii); 
Aliniamentul de menhire (templul linear de la Carnac 
sau Sarmisegetusa, reprezentat aici de Aleea celor 30 de 
scaune clepsidrice); Dolmenul (poarta de la Carnac, 
Mycene sau Stonehenge, reprezentată aici de Poarta să-
rutului) și Menhirul (stâlp sau coloană, reprezentat aici 
de Coloana fără sfârșit). În legătură cu Coloana, arhitec-
ta evoca “osia lumii” care leagă cerul de pământ și sem-
nala  perfecta asemănare dintre modulii din fontă ai 
monumentului și  mărgelele de aur preistorice descope-
rite la Hinova. 

În rotundul mesei s-a intuit influenţa Sarmisegetuzei 
Regia, cu discul solar de andezit și cu sanctuarele sale 
circulare, calendare ancestrale ce marcau timpul.

Domnul Silviu Dragomir a studiat asemănarea dintre 
unii megaliţi din Carpaţi și elementele ansamblului, re-
levând strania similitudine dintre unele simulacre și 
Poarta, Coloana sau Masa. [20] 

  Ansamblul este și o materializare superbă  a ances-
tralei tradiţii românești legată de cultul morţilor, subli-
mând mai toate obiceiurile legate de Marea Trecere.

Ansamblul începe pe malul Jiului – apă curgătoare, 
simbol al călătoriei fără întoarcere. Apa nu curge nicio-
dată spre izvoare, fiind “înainte mergătoare/ și-napoi 
neîntorcătoare”, ca Apa Sîmbetei sau Apa Duminicii. 
Masa rotundă din piatră ridicată pe mal amintește de 
mesele destinate morţilor neplecaţi sau celor veniţi “la 
zile mari”. Scaunele așezate la mare distanţă sunt parcă 
făcute pentru umbrele tăcute ale celor ce nu mai sunt.

Aleea care pornește de aici este mărginită de o parte 
și de alta de scaune grupate câte trei, amintind de “ho-
dinile” de pe ultimul drum sau de întâlnirile cu cei că-
rora li se dă “vamă” – “trei unchieși”, “trei nevestele”, “trei 
fete mari”, “trei feciori de crai” – pomenite în Cântecele 
Zorilor din Gorj.

Poarta, aflată înainte de intrarea în Parc, a descris-o 
Brâncuși însuși Malvinei Hoffman ca “o poartă către 
lumea de dincolo”. Are lintoul în forma “tronului” – casa 
de veci a sufletelor care merg spre “dealul cu jocul”. 
Siluetele cuplurilor cioplite pe lintou par a forma un 
astfel de “joc”, “horă” a celor duși de pe lume.

Calea trece pe la Biserică, popas obligatoriu în drum 
spre nemurire. Continuă apoi până la colina pe care se 
înalţă Coloana.

În iulie 1937, Brâncuși a marcat locul Coloanei cu un 
ţăruș, așa cum se face pentru morminte. A gândit înăl-
ţimea unui modul ca pe cea a unui stat de om – 1,80 m. 
Succesiunea modulelor amintește de romburile cioplite 
pe nuielușele de alun, puse pe morminte pentru a ajuta 
sufletele să revină “la zile mari”. Coloana  duce cu gândul 
și la stâlpii, suliţele sau brazii care se pun la căpătâiul 
celor plecaţi. Genialitatea sculptorului a permis fiecăruia 
să găsească interpretări proprii. 

Pentru Ionel Jianu, “Întreg ansamblul este conceput 

ca o invizibilă procesiune a sufletelor eroilor, cu trei 
popasuri în drum către înălţarea la cer.” [21] Masa, 
Poarta și Coloana sunt solid implantate în pământ, cres-
când parcă din glia ţării. Întreg orașul și biserica sunt 
atrase pe parcursul procesiunii. Tot Ionel Jianu arată că 
ansamblul exprimă sentimentul cosmic al lui Brâncuși, 
manifestat prin reunirea celor patru elemente funda-
mentale ale lumii: apa – râul Jiu – ; pământul – aleea din 
grădină, Masa și Calea Eroilor; focul – flacăra iubirii 
care asigură triumful vieţii asupra morţii, exprimat prin 
Poartă; aerul – avântul Coloanei care escaladează 
văzduhul.

Petru Comarnescu a relevat legăturile între stilizarea 
existentă încă din neolitic, stilizarea ţărănească și cea 
brâncușiană, precizând că mesele rotunde de la ţară își 
aveau prototipul în statueta de lut ars de la Căscioarele 
– cultura Gumelniţa – și  apogeul în tamburii de piatră 
suprapuși ai Mesei Tăcerii. În Coloană, vedea un imens 
stâlp al morţilor, o scară la ceruri, o prefigurare a zbo-
rului interplanetar, un simbol al infinitului vieţii în in-
finitul cosmosului.

Mircea Eliade a identificat în Coloana brâncușiană 
motivul folcloric românesc al “Coloanei cerului”, temă 
mitologică atestată încă din preistorie ca axis mundi, 
mijloc de comunicare cu cerul. Formele romboidale re-
petate la infinit duc cu gândul la un arbore celest, evi-
denţiind simbolica ascensiunii.

Înălţimea Coloanei de la Târgu-Jiu, de 29,35 metri, 
se apropie de înălţimea Columnei centenaria, de 100 
picioare romane (29,75 m, reprezentând totalul soclului, 
fusului și capitelului). Contactul artistului cu Via Sacra 
din Roma sau cu Calea triumfală din Paris l-a pus în 
legătură cu monumente destinate celebrării victoriei îm-
păraţilor sau regilor, prin arcuri de triumf sau coloane 
foarte ornate, având deasupra statui, cvadrigi sau cai. 

Soarta respectivelor monumente în decursul istoriei, 
topirea, demolarea și reinstalarea statuilor l-au pus pro-
babil pe gânduri. Când a fost solicitat să ridice un me-
morial al ostașilor din ţara sa, a optat pentru soluţii 
simple, universal valabile, al căror simbolism însă este 
uriaș. Legătura cu natura, cu tradiţiile milenare, cu cos-
mosul fac din acest ansamblu unic o capodoperă strâns 
legată de ţara căreia i-a fost destinată. 

Ansamblul brâncușian cinstește moartea eroică dar 
în același timp aduce un elogiu vieţii nepieritoare. 
Artistul însuși   a scris: “Brad la nuntă/ Brad la moarte/ 
Toate-s una/ Una-s toate”. 

Și ce definiţie mai frumoasă pentru Coloană decât 
cea dată chiar de Brâncuși: 

“Coloana fără sfârșit este un cântec etern care ne 
duce cu sine în infinit, dincolo de orice tristeţe sau bu-
curie factice.” 
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nimănui pentru că nu ştie să redea acel lucru esenţial 

– viaţa, a devenit legendar. Acest fapt confirmă 

preocupările artistului la acea epocă, care nu mai sculpta 

un portret, ci căuta să exprime idei prin intermediul 

unor fi guri ce n-au în aparenţă nici o legătură cu perso-

najul real. În schimb, el acceptă o comandă pentru un 

monument închinat matematicianului şi fostului minis-

tru al Învăţământului instrucţiunii publice, Spiru Haret. 

Ca în situaţia precedentă, când pentru comanda venind 

din partea familiei Rachevsky, el reia o sculptură care se 

găsea în atelierul sau, de data aceasta îşi propoune să 

dezvolte o eboşă afl ată în studiu la atelier : Narcisse în 

alabastru2, al cărui mit îl obseda. Privirea profundă, care 

caută în unduirile apei propria sa imagine se transformă 

în viziunea artistului într-o poartă deschisă spre sine 

însuşi şi către exterior. 

Personalitatea lui Spiru Haret, şi mai ales funcţia sa 

de ministru al instrucţiunii publice, îl face să se 

gândească la generozitatea ce decurge din acest rol şi la 

capacitatea de a transmite idei. Aşadar, el reia bustul, îl 

prelungeşte aplecându-l către o fântână dând impresia 

că transmite altora prin refl ectarea apei pe propriul chip 

toată ştiinţa şi frumuseţea sa interioară. El consideră că 

aceasta compoziţie ar fi  cea mai adaptată imaginii savan-

tului, pedagogului, ale cărui trăsături fi zice, necunoscân-

du-le, nu-l interesau cu adevărat. Modelul său în ghips 

nu e însă pe gustul celor care au comandat monumentul, 

deşi i-au avansat suma de 1400 lei3. În aceeaşi scrisoare 

din 30 iunie 1922, ministrul îi transmite admiraţia sa şi 

« cele mai bune urări pentru succesul muncii Dvoastră ». 

Nu se ştie în ce condiţii acest proiect a fost refuzat şi nici  

dacă a fost o decizie colectivă sau personală. Eboşa 

conservată la atelierul sculptorului a condus pe unii spe-

cialisti să conchidă că ministrul V. G. Morţun i-a trans-

mis în 1914 anularea acestei comenzi. Barbu Brezianu 

conchide în catalogul său4, reproducând câteva fraze pe 

care Brâncuşi le-ar fi  exprimat în legătură cu acest fapt, 

fără însă a da sursa citatului. « Morţun mi-a refuzat 

Fântâna arhaică. Am rămas cu ea pe braţe si cu turmen-

tele intime sporite”. E greu de crezut că sculptorul ar fi  

vorbit în termenii aceştia, pentru că eboşa respectivă era 

departe de a fi  arhaică, iar pe de altă parte, cunoscând 

personalitatea demnă a sculptorului, nu-l putem vedea 

plângându-se în faţa unui refuz.

 Neîmplinirea acestui proiect a întristat fără îndoială 

pe Brâncuşi, care nu s-a descurajat, ci a continuat să fi e 

receptiv la tot ce venea din ţară şi să participe la expoziţii 

colective când era invitat, cum a fost aceea din 1920 la 

2  1909-1910, fotografi at de Brancusi şi publicat în Th is 

Quarter, I, n° 1, 1925, pl. 36 (Narcisse din profi l) si în Cahiers 

d’Art, XXX, Paris, 1935, p. 184 (Narcisse din faţă).

3  Scrisoare de la V. G. Morţun către Brâncuşi din 22 octom-

brie 1922 în D. Lemny, C.-R. Velescu, Brâncuşi inedit…, Bucureşti, 

Humanitas, p. 261.

4  B. Brezianu, Opera lui Constantin Brâncuşi în România, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1974, p. 23.

Bucureşti organizată de grupul « Arta româna ». În 

aceeaşi perioadă, el călătoreşte în România şi în regiunea 

natală, ocazie care-i permite sa revadă cunoştinte mai 

vechi şi să întâlnească persoane care erau la curent cu 

faima internaţională de care se bucura compatriotul 

lor. 

Un comitet de comemorare a eroilor căzuţi în primul 

război mondial pe valea Jiului se reuneşte la Peştişani, 

comuna natală a sculptorului şi decide să adune fonduri 

pentru a ridica un monument în aminitrea acestora şi 

să-l dea spre realizare artistului originar din Gorj. Două 

scrisori, semnate de Gigi Deaconescu, « casier al 

Monumentului comunal Peştişani », păstrate în arhiva 

Brâncuşi de la Centrul Pompidou, sunt mărturie a aces-

tor nobile intenţii şi marchează în acelaşi timp începutul 

acestei acţiuni. Încă din primele rânduri ale scrisorii din 

3 iunie 1920, ne putem da seama că a fost o înţelegere 

între acest comitet şi artist care, fiind în trecere la 

Peştişani, îşi arată entuziasmul la gândul realizării unui 

monument ce evocă un fapt de eroism, cu atât mai mult 

cât trebuia să fi e ridicat în comuna sa natală. La rândul 

său, onorat de acceptarea din partea artistului, « La sfân-

tul cuvânt care ni lai făgăduit… »5, comitetul de cetăţeni 

este gata să accepte toate condiţiile pe care artistul le-ar 

impune  pentru realizarea acestui monument şi doreşte 

să cunoască cât mai repede data limită de instalare. Din 

aceeaşi scrisoare mai afl ăm că sculptorul ar fi  dorit sa 

folosească ca material piatra din care a realizat cele două 

socluri pentru monumentul funerar de la Buzău, piatra 

de Măgura, pe care comitetul se grăbeşte să o comande. 

Din toate schiţele găsite la atelier, nici una nu poate fi  

asociată acestui proiect. Nici măcar vreo notă privind 

această idee nu indică preocuparea sa pentru monumen-

tul de la Peştişani. Într-o a doua şi ultima scrisoare, Gigi 

– care semnează de astă dată “Deaconescul” – detaliază 
intenţiile comitetului şi cere sculptorului mai multe 
amănunte privind realizarea. Scrisoarea datată din 20 
decembrie 1921, deci un an după prima, confi rmă faptul 
ca Brâncuşi a primit prima depeşă şi că avea intenţia să 
lucreze la Peştişani “în vara viitoare”, deci în 1922. Încă 
de la primele rânduri, se observă respectul şi afecţiunea 
expeditorilor: “Am primit cuvântul sfânt pe care lai 
trimis în căminul Naşterii Dvoastră că în vara viitoare 
aveţi dragostea de a lucra monomentul neuitaţilor noştri 
Eroi”. Cu acelaşi respect, el îi descrie demersurile făcute 
pe lângă autorităţi pentru a obţine ajutoare fi nanciare 
care ar completa fondul adunat de comitet. Şi, culmea 
respectului! : « şi poate când Dl Ministru va vedea nota 
Dvoastră că ne lucraţi în persoană acest sfânt Istoric al 
satului ne va da gratuit vagon pentru a aduce materialul”. 
Brâncuşi i-a cerut cu siguranţă într-o scrisoare 
precedentă amănunte privind amplasarea monumentu-
lui. Gigi Deaconescu îi precizează că locul ales de sculp-
tor este respectat cu sfi nţenie : “unde vam arătat Dvoastră 
peste apa Bistriţa adică peste podul de lemn”. Dându-i 
veşti sumare despre rude şi cunoştinţe din Peştişani, el 
îi aminteşte discret că aşteaptă răspunsul său: “Pe aicea 
aveţi toţi cunoscuţi fraţi şi toate rudele în bună stare 
(sănătos) în aşteptare primeşte multă dragoste şi iubire 
sufl etească”.

 Din conţinutul acestor două scrisori, putem remar-

5  D. Lemny, C.-R. Velescu, Brâncuşi inedit…, Bucureşti, 

Humanitas, p. 400.

ca căldura sufl etească cu care Brâncuşi a fost primit în 

ţinutul natal de către oamenii de rând care sunt gata să 

cotizeze numai ca să vadă instalat în comuna lor un 

monument făcut de mâna unui artist aşa de mare, care 

mai presus de toate este unul din cei mai renumiţi sculp-

tori ai vremii. Gestul este cu atât mai impresionant cu 

cât sătenii nu ştiu nici măcar ce înseamnă un monu-

ment : « locuitorii nu ştiu ce va să zică monoment »6.

Către sfârşitul anilor 1920, numele lui Brâncuşi era 

pe buzele tuturor, în toate conversaţille mondene, mai 

ales pentru că era foarte cunoscut în Statele Unite şi din 

cauza procesului împotriva vămii americane.Acest lucru 

justifi că şi atitudinea compatrioţilor săi care, dornici de 

a vedea mai multe monumente în ţară, se adresau celui 

mai renumit artist acordându-i toate libertăţile de expri-

mare pe care el le-ar fi  impus. Este cazul comitetului de 

iniţiativă din Caracal, compus din personalitătile oraşului 

în vederea instalării unui monument închinat lui 

Haralamb G. Lecca, scriitor şi om de teatru, care a 

susţinut şi a îmbogăţit viaţa culturală a acestui târg olte-

nesc. Din cele nouă piese de arhivă păstrate la Centre 

Pompidou, numai o scrisoare din 15 martie 1928 este 

semnataă de Brâncuşi, scrisoare în care el confi rmă 

primirea primului curier din 28 ianuarie din acelaşi an 

şi unde el precizează câteva cereri: “aş dori să ştiu I dacă 

locul unde voiţi să puneţi monumentul este hotărât, cât 

este de mare şi ce lucruri sunt în prejur II care ar fi  

dorinţa Dstre III dacă pot avea deplină libertate în ceea 

ce priveşte concepte concepţia lucrărei”7. Răspunsul din 

24 martie este rapid şi reproduce procesul verbal al 

comitetului de iniţiativă care luase deja în seamă toate 

cerinţele artistului, dintre care, cea mai importanta, de 

a-i da libertate deplină de concepţie sculptorului. Cu 

aceeaşi ocazie, comitetul desemnează pe inginerul 

oraşului să facă un plan al Caracalului pentru a putea 

indica cu precizie suprafaţa terenului cât şi aspectul 

zonei în care monumentul avea să fi e ridicat. 

Dintr-o scrisoare ulterioară din 25 mai, afl ăm că bus-

tul poetului dramaturg Haralamb G. Lecca va fi  instalat 

în faţa Teatrului comunal. Lucrurile par a se aranja căci 

comitetul trimite sculptorului planul de arhitectură 

promis şi fotografi a Teatrului comunal în faţa căruia 

6  Scrisoare din 20 décembrie 1921, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p.401.

7  Scrisoare din 15 martie 1928, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p.406.
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“monumentul genial” va fi  instalat. Comanditarii îl 

informează cu aceeaşi ocazie că îi trimit « parte din op-

era neuitatului poet şi dramaturg Haralamb G. Lecca 

precum şi fotografi i dintre cari cea care poartă autogra-

ful pare cea mai reuşită”. Această documentaţie provenită 

de la fratele scriitorului este trimisă sculptorului la ce-

rerea sa pentru că nu cunoştea probabil personalitatea 

lui Haralamb G. Lecca. Avocatul Radu Paraschivescu, 

cel care întreţine această corespondenţă, răspunde la 

fi ecare dintre întrebările sculptorului pe care acesta le-a 

formulat cu siguranţă într-o scisoare din iunie 1928, 

scrisoare care fi reşte nu se găseşte în arhiva păstrată la 

Centrul Pompidou, dar de conţinutul căreia putem să ne 

dăm seama din răspuns. Astfel, precizează el: “Opera lui 

pentru a fi  înţeleasă trebuieşte plasată în timp, Lecca 

trăind în epoca post-eminesciană imediată, în plină criză 

a lirismului românesc. Muncitor fără pereche, între “cla-

sicismul francez” a văzut lumina rampei în graiul româ-

nesc datorită acestui izolat”. 8 Şi încheie cu speranţa de 

a vedea cât mai curând monumentul atât de aşteptat: “În 

credinţa că elanului Dvoastră îi va urma zămislirea op-

erei cerută, fără a vă lăsa impresionaţi de modestia 

resurselor noastre, vă aşteptăm. Ospitalitatea noastră 

curată va şti să cinstească dupe cuviinţă pe cel căruia se 

adresează aceste rânduri”. 

Printre documentele din daţiunea 2001, am găsit un 
plan de arhitectură desenat cu creionul pe hârtie de calc 
de 49/64 cm. La o analiză mai atentă, am remrcat că 
însemnările, numele câtorva străzi şi clădiri importante 
ale oraşului, sunt de mâna lui Brâncuşi. Nici un alt do-
cument nu ne indică că ar fi  schiţat ceva în legătură cu 
acest monument, nici măcar fragmente de ghips păstrate 
la atelier. În nici una din evocări şi în nici una din notele 
nu aminteşte de scriitorul oltean ş nici de Caracal. 
Entuziasmat la început de propunere şi emoţionat fără 
îndoială de atitudinea de admiraţie şi de recunoştinţă 
din partea compatrioţilor săi care-l considerau în această 
situaţie « patronul » lor, Brâncuşi a studiat cu siguranţă 
amplasarea monumentului, a răsfoind probabil 
documentaţia trimisă în jurul personalităţii lui Haralamb 
G. Lecca şi fără doar şi poate a refl ectat la acest monu-
ment pe care nu dorea desigur să-l realizeze sub forma 
unui bust în bronz, cum i s-a sugerat. Chiar dacă a avut 
toată libertatea de concepţie şi de decizie asupra mate-
rialului pe care avea să-l folosească, artistul s-a găsit 
probabil în faţa unui subiect care nu-l inspira. Şi apoi 
trebuie să ne amintim că pentru bustul doamnei Eugene 
Meyer Jr., i-au trebuit şaptesprezece ani de refl ectare 
pentru a găsi o soluţie originală. 

Studiul acestui bust atât de dorit de mecena americană 

a fost început prin 1916 şi, în ciuda insistenţelor lui 

Agnes Meyer9, el găseşte o soluţie cu totul înnoitoare, în 

care trăsăturile frumoasei Agnes Meyer, poreclită de pro-

8  Scrisoare din 9 iunie 1928, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p.410.

9  Într-o scrisoare din 3 ianuarie 1929, ea îi transmite : « Când 

mă gândesc că m-aţi cunoscut când eram tânără ( !) mi s-ar părea 

just să mă faceţi aşa cum eram atunci. Şi dacă aţi vedea ce fac alţii, 

n-aţi fi  mulţumit şi v-aţi spune : « Of, dacă aş fi  făcut-o când era 

frumoasă ! » (Fonds Brancusi, Mnam, Centre Pompidou).

priile fi ice « Patroana », dispar şi nu rămâne decât atitu-

dinea ei demnă şi autoritară. Un portret aproape abstract 

pe care se simte obligat să-l explice într-un subtitlu : 

« Regina nedispreţuitoare ». Ca urmare, ne putem închi-

pui că pentru monumentul de la Caracal, el ar fi  lăsat să 

dospească subiectul, ceea ce explică tăcerea lui în faţa 

insistenţei comanditarilor, care, nerăbdători şi îngrijoraţi 

de lipsa unui răspuns întrucât făcuseră deja 

investiţii în acest sens (« obolul nostru – trei 

sute mii lei »), supăraţi de această tăcere 

inexplicabilă, îi cer un răspuns şi o confi rmare 

de primire a documentaţiei despre Haralamb 

G. Lecca. « Aţi cerut fotografi ile lui H. Lecca, 

împreună cu câteva din operile sale şi cu piaţa 

destinată bustului seu. M’am dus la Bucureşti 

în familia sa, le-am luat, vi le-am trimis. 

Respectuos vă rog să bine voiţi a-mi 

răspunde, dacă înţelegeţi să înfăptuiţi 

opera ».10 

Nu se cunoaşte urmarea, dar nici nu pu-

tem trage concluzia că comanditarii n-au luat 

în seamă pe Brâncuşi. Dimpotrivă, l-au ono-

rat, lăsându-i toată libertatea. A fost foarte 

probabil un refuz tacit din partea artistului 

care a trimis înapoi  documentaţia – nu e nici 

o urmă de carte, de informaţie sau fotografi e 

privind Haralamb G. Lecca în arhiva Brâncuşi. Singura 

mărturie a acestei comenzi, în afară de corespondenţa 

recent intrată în fondul Brâncuşi, rămâne planul oraşului 

cu adnotările sculptorului. Avea Brâncuşi intenţia să 

refl ecteze mai târziu la acest monument ? Nimeni nu 

poate şti.

O altă propunere concretă îi este transmisă pe 13 

februarie de către prietenul său, doctorul Solomon 

Marbais care este şi de data aceasta – ca altădata, en 1907 

pentru monumentul Taniei Rachevskaia, persoana de 

legătură între comanditar şi artist. Astfel, el îi transmite 

două scrisori redactate de Toma Gh. Tomescu, fost coleg 

de-al sculptorului la Şcoala de arte frumoase din 

Bucureşti, din partea Comitetului de catăţeni ai oraşului 

Ploieşti (« Comitet de cetăţeni de frunte »). « E vorba 

– îi scrie doctorul – de o comandă pentru un monument  

de un million şi jumătate de lei. […] Cu noroc bun pen-

tru pleaşcă » sfârşeşte Marbais în depeşa care însoţea 

cele două scrisori ale comitetului semnate de Toma Gh. 

Tomescu.11Acesta din urmă îi vorbeşte de intenţiile co-

mitetului de instalare a unui monument dedicat lui Ion 

Luca Caragiale, modalităţile de plată şi motivele pentru 

care ei fac apel la Brăncusi: “Te rog foarte mult să 

primeşti, acceptarea ta va fi  încununarea sforţărilor ce 

le facem câţiva de a sfârşi cu marasmul competinţelor şi 

a incompetinţelor în orice materie şi în special în artă ». 
12 

10  Scrisoare din 14 martie 1929, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p. 410.

11  Scrisoare din 13 februarie 1931, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p. 240.

12  Scrisoare din 31 ianuarie 1931, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p. 411.

După care adaugă : « În discuţiile ce au avut loc mi-

am permis să avansez că vei fi  executantul acestei opere; 

nu numai spre a înlătura jocul aranjamentelor ce sunt în 

practică la noi în asemenea împrejurări, dar marile tale 

realizări artistice impuneau hotărât numele tău ».

Dacă pentru monumentul de la Caracal, artistul a 

cerut documentaţie asupra personalitătii lui Haralamb 

G. Lecca pentru că acesta nu era prea cunoscut şi după 

toate aparenţele Brâncuşi nu-l cunoştea deloc, pentru 

monumentul lui Caragiale, sculptorul nu cere decât « li-

bertate deplină şi timp de ajuns »13 cât şi un plan al car-

tierului. El mai precizează că nu poate aprecia costul 

unei asemenea realizări înainte de a avea un proiect. 

Emoţionat şi măgulit de o asemenea propunere, sculp-

torul lasă frâu liber amintirilor din tinereţe : « Îţi aduci 

aminte cum aşteptam cu nerăbdare pe vremuri, ca s’apară 

un articol de el ?! »14

Cele trei scrisori păstrate în arhiva Centrului 

Pompidou marchează începutul discuţiilor pentru un 

proiect de monument pe care sculptorul ar fi  dorit cu 

siguranţă să-l realizeze. Dar, ca şi în cazul comenzii de 

la Caracal cu trei ani înainte, el preferă să refl ecteze 

înainte de a propune un proiect de monument, pentru 

că el nu putea în nici un caz să realizeze un bust repre-

zentându-l pe scriitor. De aceea nici măcar n-a luat în 

seamă propunerea lui Tomescu de a-i trimite o copie 

13  Scrisoare din 16 februarie 1931, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p. 412.

14  Scrisoare din 16 februarie 1931, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p. 413.
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dupa masca mortuară a lui Caragiale : « De portretele 

lui Caragiale vei fi  înlesnit. Se poate să i se fi  luat şi mas-

ca mortuară, care, dacă se va putea, ţi va fi  procurată »15. 

Dar Brâncuşi nu avea nevoie de aşa ceva. Ceea ce-l preo-

cupa cel mai mult era cu siguranţă spiritul lui Caragiale, 

umorul şi ironia, sinceritatea în acelaşi timp cu care-şi 

construia personajele. Nu putem şti cum ar fi  făcut acest 

monument, dacă acest subiect s-a conturat vreodată în 

mintea lui.

Ceea ce ştim este că Brâncuşi, în discreţia şi pudoarea 

sa, nu făcea afi rmaţii nici asupra creaţiei confraţilor săi, 

nici asupra propriei sculpturi. Atunci când sintetiza în 

mintea sa o idee, el o realiza într-un îndelung proces de 

creaţie în singurătatea atelierului. Este motivul pentru 

care nu pot acorda credit unor fraze raportate care au 

fost în nenumărate cazuri luate drept afi rmaţii ale sculp-

torului. De-a lungul cercetărilor mele, am discutat cu 

multe persoane care l-au cunoscut în ideea de a mă apro-

pia cât mai mult de « personajul » Brâncuşi care nu se 

lăsa uşor surprins şi care continuă să reziste acestor 

încercări de precizie. Multe din aceste mărturii se repe-

tau şi preluau aceleaşi aspecte care circulau ca anecdote 

prin mediul artistic parizian. Ele nu sunt probe precise 

în privinţa concepţiei unei opere, ci dimpotrivă pot să 

inducă în eroare. Artistul însuşi prefera această parte de 

umbră, iar când făcea o declaraţie, nu exprima decât un 

gând care era interpretat apoi în diverse moduri după 

imaginaţia celui care-l  recepţiona. De aceea  nu încura-

jez ideea, susţinută în presa românească şi mai recent de 

respectabiul nostru specialist Barbu Brezianu16, conform 

căreia Brâncusi ar fi  fost împiedicat să realizeze şapte 

monumente în România. Evocând proiectul pentru un 

monument dedicat lui Caragiale, Barbu Brezianu citează, 

fără sa indice sursa şi data, o afi rmaţie de-a artistului : 

« Eu am lucrarea în capul meu, vreau să fac pentru 

Caragiale o fântână aşa cum am făcut pentru Spiru 

Haret. Va fi  o lucrare de mare ispravă… ». Cu modestia 

şi discreţia aşa de cunoscute de toţi cei care l-au întâlnit, 

Brâncuşi nu putea să facă astfel de afi rmaţii emfatice, să 

se autolaude. Mi se pare de asemenea difi cil să cred că 

Brâncuşi ar fi  aplicat proiectul Fântânii lui Narcis, care 

în cazul comenzii pentru Spiru Haret îşi avea o justifi -

15  Scrisoare din 31 ianuarie 1931, D. Lemny, C.-R. Velescu, 

Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 2004, p. 411.

16  Barbu Brezianu, « Jigniri fără sfârşit. Nici în trecut, nci azi, 

Brâncuşi n-a avut noroc în ţara lui », Cuvântul, n° 4 (240), aprilie, 

p. 8-9.

care logică, matematicianul fi ind dublat de ministrul 

instrucţiunii publice, la orice alt monument. 

Personalitatea lui Caragiale a rămas în conştiinţa noastră 

şi bineînţeles şi a lui Brâncuşi prin spiritul său alert, prin 

atitudinea sa profund critică la adresa societăţii 

româneşti de la începutul secolului XX. Sculptorul ar fi  

dorit poate sa surprindă aceste trăsături de caracter şi să 

creeze un portret simbol. Oricum, acestea nu sunt decât 

supoziţii făcute în absenţa documentelor originale, a 

urmăririi corespondenţei, care ar fi  putut sa limpezească 

anumite aspecte. O fi  lăsat el acest proiect să dospească, 

aşa cum a făcut în mai multe situaţii ?! Înclin spre această 

ipoteză, care mi se pare verosimilă, pentru că iau în 

consideraţie două aspecte din atitudinea sculptorului : 

în primul rând, el nu realiza niciodată vreun proiect în 

scurt timp. El avea nevoie sa refl ecteze îndelung, să lase 

ideile să se înlănţuie până când forma ieşită din această 

refl ectare să-i poată reda în întregime gândirea. Dacă 

s-ar fi  găsit o eboşă sau câteva fragmente de gips care ar 

fi  putut aminti de acest proiect, anumiţi cercetători ar fi  

putut face presupuneri legate de această intenţie, cum 

l-au făcut în jurul unui presupus proiect intitulat 

Traversarea Mării Roşii17. Această ultimă compoziţie 

evocată de Roger Vitrac18, dacă a existat vreodată, a fost 

distrusă de artistul însuşi. Ori când Brâncuşi distrugea 

ceva nu era dintr-o simplă criză de nervi, ci pentru că 

nu era mulţumit de rezultat, pentru că eboşa sau opera 

respectivă nu reprezentau ideile sale din acel moment. 

Era un act voit şi conştient. 

De aceea cred că trebuie respectată aceasta voinţă a 

sculptorului, care, pentru că a distrus-o nu dorea s-o mai 

vadă, să mai vorbească de ea sau să se mai vorbească 

despre ea. Şi astfel de situaţii sunt cunoscute.19 Este foar-

te riscant să comentăm ceea ce sculptorul ar fi  făcut, mai 

ales când ştim că el însuşi modifi ca în timpul elaborării 

anumite elemente. Exemplul ansamblului de la Târgu Jiu 

este elocvent. Este cunoscut faptul că la început, el a 

conceput numai Coloana. La o întâlnire la Poïana în vara 

anului 1937 cu comitetul Ligii femeilor române din Gorj, 

el le anunţă intenţia de a adăuga alte două elemente : 

Poarta Sărutului şi Masa tăcerii cu cele douăsprezece 

scaune. Preşedinta acesteia, Arethie Tatarescu, aprobă 

propunerea fără nici o reţinere şi se angajează să pună 

la dispoziţia sculptorului materialul ales de el. 

« Monumentul » comandat la început devine un ansam-

blu, a cărei expresie plastică se situează la confl uenţa 

dintre sculptură, arhitectură şi urbanism. Totul a fost pus 

17  Cristian-Robert Velescu vorbeşte de acest subiect în car-

tea : Brâncuşi alchimist, Bucureşti, Editis, p. 18 şi în Brâncuşi 

iniţiatul, Bucureşti, Editis, 1996, p. 104, iar Ion Pogorilovschi, mai 

recent în Brâncuşiana &Brâncuşiada, Bucureşti, Eminescu, p. 119-

149.

18  Roger Vitrac, « Brancusi (Constantin) », Edouard-Joseph, 

Dictionnaire biographique des artistes contemporains 1910-1930, 

Paris, Art & Edition, 1930, p. 196-198.

19  În 1955, când J. J. Sweeney, director al Muzeului american 

Solomon R. Guggenheim, verifi ca operele artistului, trecându-le 

în revistă într-un album fotografi c pentru organizarea expozitiei 
programate ( 26 oct. 1955-8 ian. 1956), Brâncuşi nu recunoaşte 
ca fi ind propria-i creaţie Figură bătrână – titlul atribuit de V. G. 
Paleolog. Lucrarea se afl ă în momentul de faţă la Th e Art Institute 
of Chicago. Conservatorii de la Institutul american au făcut 
cercetări pentru identifi carea operei şi o ultimă confi rmare, cea a 
sculptorului Jacques Lipchitz, i-a ajutat să creeza fi şa respectivei 
opere. Aceste detalii sunt communicate de  Sidney Geist în « La 
Sagesse or Cuminţenia pământului », Constantin Brancusi, cata-
logul expoziţiei de la Städtische Kunsthalle Mannheim, 1976, p. 
91-99.

la dispoziţie pentru realizarea acestui ansamblu, de la 

refacerea străzilor până la exproprierea terenurilor, cum 

precizează inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan într-o 

scrisoare din 6 septembrie 1937 : « Iată însă ce vă roagă 

Dna Tatarescu, să-i trimiteţi o schiţă asupra dimensiu-

nilor porţii de piatră (în care veţi sculpta coloana 

sărutului – adică motivul respectiv) ; ca să aşeze măcar 

blocurile acum, înainte de inaugurarea monumentului. 

S’a şi interesat de piatra de lângă Deva şi a vorbit cu vreo 

zece pietrari, cari s’au legat să aşeze blocurile conform 

cu schiţa. Ei au fost eri la Tg. Jiu şi au început fundaţia 

coloanei. Se lucrează extraordinar de asiduu la facerea 

străzilor crucişe. S-au expropriat locurile peste tot. E o 

activitate nebună »20. Se poate remarca din acest citat că 

tot ce cerea Brâncuşi era aplicat cu sfi nţenie, chiar dacă 

costul şi eforturile pentru a duce la bun sfârşit o aseme-

nea operă se multiplicau. Este deci evident că comenzile 

directe făcute de compatrioţii săi n-au fost niciodată 

abandonate  de cei care le-au propus. Doar maharajahul 

de Indore, comanditarul Templului descătuşării, a aban-

donat proiectul fără să fi  dat vreodată vreo explicaţie.

Brâncuşi a rămas cu nostalgia Templului Descătuşării 

pentru care s-a investit deja făcând numeroase schiţe şi 

realizând Păsările care trebuiau să fi e instalate în Templu. 

Dar el n-a trăit aceeaşi frustrare faţă de comenzile venite 

din ţară ; dimpotrivă, cunoscându-i exigenţele în materie 

de operă fi nită, el a fost mai fericit să lase ţării o sinteză 

a operei sale materializată într-un monument unic decât 

să fi  multiplicat monumentele sub formă de busturi sau 

de fântâni !

Lista ilustraţiilor
Narcisse1. , 1910, negativ bromură de argint pe 

sticlă, fondul Brancusi, Centre Pompidou, Paris (Ph 
318). (fi g. a se situa în dreptul p. 2)

Proiect pentru 2. Fântâna lui Narcis, 1910-1913, 
ghips, fondul Brancusi, Centrul Pompidou, Paris (AM 
4002-58) (fi g. a se situa în dreptul p. 2)

Scrisoare din 20 decembrie 1921 adresată lui 3. 
Constantin Brâncuşi de către Gigi Deaconescu, repre-
zentant al comitetului de comemorare a eroilor de la 
Peştişani, fondul Brancusi, Centrul Pompidou, Paris. 
(fi g. a se situa în dreptul p. 3)

Scrisoare din 19 martie 1928 adresată lui 4. 
Constantin Pârvulescu, delegatul comitetului de iniţiativă 
din Caracal, de către Constantin Brâncuşi, fondul 
Brancusi, Centrul Pompidou, Paris. (fi g. a se situa în 
dreptul p. 4) 

Planul oraşului Caracal realizat de iniginerul 5. 
comunei, G. Grumăzescu, fondul Brancusi, Centrul 
Pompidou, Paris. (fi g. a se situa în dreptul p. 5)

Studiu pentru Portretul Doamnei Eugene Meyer 6. 
Jr., 1930, lemn de nuc, fondul Brâncuşi, Centrul 
Pompidou, Paris (AM 4002-69) (fi g. a se situa în dreptul 
p. 6)

Scrisoare nedatată, fără îndoială din vara anului 7. 
1937, adresată Arethiei Tătărescu, preşedinta comitetului 
de femei din Gorj, de către C. Brâncusi, fondul Brancusi, 
Centrul Pompidou, Paris. (fi g. a se situa în dreptul p. 
9)

20  C.-R. Velescu, Brâncuşi inedit…, Bucureşti, Humanitas, 

2004, p. 417.
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Nimic n-ar trebui să cadă

Nimic n-ar trebui să cadă
din ceea ce cade

nimic din totdeauna nimic din niciodată
din vorbele profunde ca şi din baliverne

din gesturile color din gândurile alb-negre

din clipele suple din clipele umfl ate
din râs şi din plâns

nimic din ceea ce eşti tu însuţi
nimic din ceea ce nu eşti

E un punct critic

E un punct critic darn u unul mort
un punct în care poţi rata dar şi-n care poţi creşte
cât pletele unei actriţe celebre
cât degetele unui inventator
cât vocea unui tenor
un punct cu care – murind – mai poţi
cu destulă exactitate
marca centrul Morţii.

Semn de carte

Gândurile se usucă pe camp precum iarba
trece alene pe bicicletă senzuala Libertate
cu glezne de fi ldeş
cimitirul e plin de morminte precum
un ciorchine îndesat de boabe
norii în asfi nţit îşi trag fermoarul
şi-atât.

Reverie

Către sfârşitul veacului trecut această iubire
cum o rochie vaporoasă

această sudoare de-alcool această
lună tabagică

aceşti fl uturi vâslind din aripile lor delicate
prin marea de-absint

această secreţie din stomacul
unui soare ulceros

aceste ciuperci graţioase şi moi
cum balerinele

GHEORGHE GRIGURCU
acest poem din Verlaine
cum un mort cu gura deschisă

Ce-nseamnă Poezia

Ce-nseamnă Poezia? Un sufl et care strigă fără gură.
Ce-nseamnă Poezia? O aşteptare dincolo de orice 
ţel.
Ce-nseamnă Poezia? O lacrimă adăpostită-n apa 
râului mai
în siguranţă ca oriunde.
Ce-nseamnă Poezia? Un cuvânt străbătut de altul 
cum
transparenţa sticlei de cea a văzduhului.

O floare de antracit

O fl oare din cel mai pur antracit
un soare întins la uscat ca o cămaşă

un marş al pietrelor cântat
de pietre
la casetofon

un măr de pe care cojeşti pustiul rumenit.

Etică

Şi dacă vezi bine
şi dacă dormi

şi dacă vezi rău
şi dacă dormi

şi dacă nu vezi deloc
şi dacă dormi de-asemenea.

Exces

Prea mult s-au rugat vrăjitorii – clerici
prea mult s-au rugat
istoviţi de vipia secetei

ce e mult strică

în loc de ploaie
a căzut
zăpadă

Insectar

Oseminte efemere cum aripi de fl uturi
aripi de fl uturi durabile cum oseminte.

Poetică

Sunt câteva reţete
graţie cărora poţi cânta
melancolia cărnoasă ameţitoare
a strugurilor

sunt câteva reţete
graţie cărora
o poţi transforma în vin
lăsând strugurii intacţi.

Sunetul pianului

Sunetul pianului neclintit ca un turn
bătaia de joc a vântului cu miros de cuţit, de soare
umbrit salcâmul de ţipătul ciorilor
răsună frunzele lui
cum ţăcănitul unei maşini de scris

buclele necunoscute vitale
arhitectura unui păr de sânge.

O fată

O fată cu şolduri late ca o pânză de corabie
se-apropie de-o mare ce nu-i a ei
de-o strălucire liliachie ce nu-i aparţine
de-o dâră de lună nespus de comună

cu care vrea să-şi ungă buzele.

Poemul

Poemul e lacom
vrea restul
(restul e Lumea).

Mai adâncă

Mai adâncă decât o strălucire
e repetarea sa îndărătnică

mai adâncă decât o strălucire
e orbita sa fermă

de dinaintea strălucirii.

Dealul

Dealul închis
în pătratul
ferestrei tale
visând libertatea
unui tablou.

Noiembrie

Albi galbeni şi roşii
copacii
din piele umană.

Semn de carte

Ca şi cum ce s-a petrecut
s-ar fi  petrecut aievea

ca şi cum ceea ce s-ar fi  putut petrece
s-a petrecut

într-un mic poem
ai pârât Neantul.

Sfârșit de veac

Stearpă e sănătatea cum dragostea
o furtună dichisită

o bijuterie adâncă precum o fântână
un ochi întors pe dos

plictiseala unui revolver care cască.

Fericite

Fericite fericite
aceste fi bre cenuşii mohorâte
ce intră-n compoziţia copacului
veşmântului hârtiei
în aşteptarea iubirii şi-n iubirea aşteptării
în luciul bucuriei şi-al mâniei
aceste fi bre care ne-ngăduie să căutăm
expresia întâmplătoare
a lucrurilor defi nitive.

Autumnală

Cu câtă grijă rad vidanjorii
stratul de soare închegat pe-asfaltul aleilor

e amiază şi-n lumina ei rece viaţa şi moartea
aşezate una peste alta cum uleiul şi apa

 viaţa şi moartea ce abia se ating
cum degetele îndrăgostiţilor.
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Plata luntrașului

Crucea cu şase braţe

Tremurătoareo, cum te-aş urma

acolo unde mi-e sete

să mă azvârlu între umbrele în marş

şi fi ravele, neiertătoarele-ţi bezne!

Unghere, culoare, gâtuiri

şi cheaguri de spaimă

- frumuseţea ta suspendată

la o streaşină deasupra vidului.

Frica ta o voi bea – blând căpcăun -,

te voi salva de-a lungul unor rituri

răbdătoare, de-a lungul celor şase

 braţe ale crucii spaţiale,

ca să ajungem împreună

în pacea din centru, în vijelia mântuirii.

Scrise pe dosul unei hărţi

Scriu vorbe de dragoste pe dosul unei hărţi

- dar „harta nu e teritoriul”,

scriu pe nori şi pe izvoare.

E ca şi cum ai fi  de faţă iar, ivită

din improbabil şi din imposibil,

ca şi cum totul ar putea regăsi

un trup, un chip, un peisaj.

De parcă harta ar învia

brusc adâncită şi îmbătătoare,

de parcă ai fi  tu şi, la picioarele

tale, eu – umbra ta pierdută.

Scriu pe dosul beznelor compacte

înainte ca furtuna să le spulbere,

mângâi unicornul ce păştea

o frunză în mâna fecioarei.

Ai existat vreodată? Te afl i oare

şi-n altă parte decât în inconstanţă?

Pe totdeauna, mă încleştez de statornica

irealitate a lucrurilor în Fiinţă.

Înger

Să-mi număr încă anii?
„Parcă aici, merge…”,
şi etajele
norului de beton defi lează
psihedelice spre solul depărtat.

Tu şi eu, o aceeaşi cădere
ne surpă către nadir;
axis mundi îngăduie şi ocroteşte
două iluzii ce-l urmează, solidare.

Încă tu exişti, cine ştie,
răsfrângere a Celui ce singur
cunoaşte Fiinţa: înger,
tu însoţeşti spre pământ aviatorul
ce te întrevede din carlinga în fl ăcări.

Amurg

Mi-ar plăcea să apăs peste zilele
tale, măcar cât fantasmele,
ca un amurg pe livadă când

ILIE CONSTANTIN
razele explodează în fructe.

A fi  a mea nu ţi-ar părea
mai mult decât alunecarea
săniei tale pe-o pantă albă
între amintire şi aşteptare.

A fi  al tău înseamnă să capăt
în sfârşit fi inţa, să mă arunc
din fundătura visului în soarele
ce scapă ca o faleză-n valuri.

Conac

Cu faţa încă luminată de răsfrângeri

de-ale tale, am trecut pragul

Anului Nou; deşi îndepărtată,

tu mă învălui – armură îmbătătoare.

Cât de aievea e întotdeauna

o femeie! Iar eu sunt doar

suma răsfrângerilor sale,

şi mi-e drag să mă înalţ pe furiş

spre a-i umple umbra ca pe un trup.

E ca şi cum aş exista şi eu

de-a binelea: un roşu zid

de iederă pe un conac,

în rugina de toamnă şi istorie.

Limba franceză

Acum patruzeci de ani, punându-mi dintr-o toană

primii ochelari ai mamei,

ochii mei râzători de adolescent

n-au întârziat a plânge, investiţi,

de scurtul şi opacul viitor al zării.

Departe în vârstă şi pe continent,

mă pierd azi în limpedea duioşie

ce, din altă lume, mă sprijină în lume.

Şi uneori îi vorbesc mamei într-o limbă

pe care n-am învăţat-o de la ea.

Părul Berenicei

Un neîmpăcat drumeţ al visării

orbit în contemplarea

coamei ce se revarsă pe umărul

necunoscutei de alături

- care rămâne totuşi

mai în abis decât constelaţia

brusc mărită de telescop…

La rădăcina depărtării, ochiul meu

se deschide ca setea şi foamea,

viaţa mea se scufundă în credinţă.

Ca într-o povestire hasidiacă

Ca într-o povestire hasidiacă, un copil
a desenat un arbore, dincolo de care
el spune că tatăl său prezent-absent
se joacă cu el de-a v-aţi ascuns.

Respectând regula, am închis ochii
şi am numărat multă vreme
înainte de a începe să te caut.

Am pierdut, nu-i vorbă, tu ai învins:

atunci, de ce nu te arăţi?

Densă-i absenţa ta jur-împrejur.

Uneori, îmi vine să cred

că m-am jucat întotdeauna singur.

Dar, statornic deasupra speranţei,

copacul e de faţă, ieşit de sub creionul

unui copil ce-şi caută tatăl.

Aici, un rabin hasidic ar putea observa

că băiatul ce desena mai ieri,

de vreme ce-l ştie în spatele copacului

prinşi împreună în jocul de-a v-aţi ascuns,

nu-i cere Tatălui să se arate.

Pe spete de cămilă

Pe spete de cămilă

Cuvântul Cărţii trasează deşertul.

Şi îngerul Domnului era pe cămilă

iar cămila, şi ea, era un înger

în stare să despice cu imperioasa

proră a omoplaţilor săi nisipurile.

Scriu pe cenuşa de durere a pădurii.

Cuvântul Cărţii a străbătut prin veacuri

fulgerat dinspre veşnicie şi înscriindu-se

pe schelete de cămilă,

pe spetele lor neînvinse şi pure.

Şi cămila Cărţii e îngerul

până la os limpezit de furtuni din pustie,

şi Cartea îşi lasă umbra să coboare,

oprită, pe umerii îndurătorului prezent.

Dulcile amande

Sufl etul meu te vede uneori
cum dai mărturie că mă afl u pe lume:
dilatate până la panică,
dulcile amande ale privirii tale
aşteaptă imperioase valul.

Fiinţa ne ia în stăpânire, sfi nţind
urcarea pe tron a clipei.



Pag. 10  Portal ~ Măiastra - nr. 3(16)/2008

Om de cultură prin formaţia sa şi performant-teh-

nică, Lucian Gruia nu este la prima cercetare întoc-

mită cu afinitatea structurală a politehnicianului a 

absolvit Inst. Politehnic “Traian Vuia” în 1974 – afi-

nitate sau rezonanţă care au fost aplicate şi în acord 

cu formaţia de scriitor (prozator şi poet) şi în 

“Universul formelor lui Brâncuşi” (2001), “Brâncuşi 

– repere şi interferenţe” (2001) şi “Momentul revela-

ţiei în templul brâncuşian al eliberării (de ar fi fost să 

fie)” 2004… Cartea de poezie comentată de noi ni la 

apropiat tocmai printr-o astfel de “rezonanţă” şi iată 

că Lucian Gruia ni se descoperă poliedric – un gân-

ditor complex şi un om al sintezelor revelatorii.

El este din familia celor asupra cărora s-a întors 

cu veneraţie şi nobilă scrutare de profunzime a înţe-

legerii misterului creaţiei umane – ca inspiraţie a di-

vinului. Viziunea lui este a unui triptic sau triade 

(teandre) ale geniului românesc, manifeste în benefi-

ciul întregii umanităţi.

Dacă Brâncuşi este stâlpul acestei triadic Templu 

genial – coloană între vatră şi cer – Blaga este expo-

nentul “stării pre-ontologice” a Misterului existenţial 

– autorul “Diferenţialelor Divine” fiind considerat 

“neîngăduit a-l cunoaşte” prin cenzura “transcenden-
tă” a Marelui Anonim: prin Logosul demiurgic. 

Eminescu este al “stării dintâi a Fiinţei” (ar fi fost 

interesantă o tangentă la Heidegger, n.n.)…

Ceea ce este cu totul nou prin această splendidă 

operă a lui Lucian Gruia, este sinteza sus-numitei 

teandre, corespondenţele trasate osmotic – sau dacă 

vreţi piramidal – între caracterele esenţiale ale mani-

festării Fiinţei cosmice OM: Eminescu este Nocturnul 

(lucifericul, hyperion), Blaga este Crepuscularul, iar 

Brâncuşi Diurnul…Operele celor trei giganţi ai spi-

ritului românesc sunt într-adevăr axate pe aceste di-

mensiuni. Să nu uităm că Eminescu a lăsat o enormă 

operă-templu conturată în Pantheonul secolului său 

– inclusiv şantierul abandonat prin moartea fizică, 

este un vast fragmentarium… Iar Lucian Blaga a scris 

ceea ce chiar el – gândind axial pe verticala mauso-

leică (“Pietre pentru templul meu”) şi opera poetică, 

contopită unic cu cea filosofică. Zic mausoleică prin 

Solemnitatea acestei opere – într-adevăr crepusculare 

Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuși
 (Editura FEED Balk, 2008)

Lucian Gruia: 

şi tragismului manoleic-stigmatic, de origine sud-

dunăreană, însă absorbit în vacuumul mioritic şi res-

muls din păgânismul arhaic, în creştinismul cu “turle 
răsucite” – sacrificuial şi finalmente tot eşuat în fa-

talismul fosilei mitologii (Manole se sinucide arun-

cându-se de pe schele; păstorul se supune oracolului, 

acceptându-şi moartea violentă ca “dat”…Q.E.D. (!): 

recte Meşterul Manole. Tot Blaga a fixat în acest 

punct interferent mitul tragismului eroic (idem sor-

ginte mioritică! N.n.). Mă refer la teatrul lui poetic şi 

la unele poeme: (Avram Iancu); corelativ aş adăuga, 

cu “Sărmanul Dionis” eminescian. Cei trei titani sunt 

aşadar trei Civilizatori, trei înzeiţi, trei Genii re-zidi-

toare, trei demiurgi – corespunzător unor trei 

TIMPURI – CICLURI… Se subînţelege supremaţia 

Timpului suprem Ordonator – eonic constrâns în du-

rata umană (Rădulescu Motru) – aşadar Timpul 

Circular, repetabil şi etern înnoitor: iată epifaniile, 

iată învierile, iată triadicul sacru. Şi iată cum 

Nocturnul face puntea cu Crepusculul pentru a reiz-

bucni în Diurnul apolinic – solarian al titanului gân-

ditor-arhitect-filosof care esenţializează în Coloana 

Infinitului această ciclicitate de Trei a Fiinţei întru-

pate în Facerea ea însăşi demiurgică – Imitatio Dei. 

Studiul lui Gruia desigur este suplu şi bbine şlefuit, 

eu doar adaug fulguraţii tulburat frumos de lectura 

cărţii. Nervul şi inteligenţa intuitivă superioară, ea 

însăşi revelatorie, îl oglindesc pe Poetul Lucian Gruia 

ca pe un comparatist ce exploatează cu îndrăzneală, 

fără complexe, spaţiul reflectat în profunzimile 

Fiinţiale (ale Fiindului continuum modelator în 

Materie), celor ancestrale ca şi ale celor dobândite 

întru cunoaştere şi devenire românească în amplitu-

dine universală. Autorul trece senin prin treptele-vămi 

cu atât mai mult cu cât – consider eu – are înţelegere 

poetică a lumii. Matricea stilistică blagiană “ondu-
lează” deal-vale, ridicându-ne fruntea odată cu mun-

tele esenţializat magnific de Brâncuşi: axa celor doi 

are temeiul – vatră sub Luceafăr – ca etern simbol al 

cunoaşterii luciferice, ca să preluăm conceptul blagi-

an. Prin “purtare de lumină” dar şi prin ipostaza mi-

to-poetică a Zburătorului. 

Din cartea lui Lucian Gruia am savurat spiritual 

– un rar ospăţ al sufletului inimii! – capitolul 

“MINCIUNILE LUI DUMNEZEU” repere funda-

mentale pentru o metafizică românească. Nimic nu 

cunosc mai înviorător-necesar pentru mintea şi între-

zăririle unei cunoaşteri pe care însuşi Blaga o numea 

Luciferică. Sinteza lui Lucian Gruia este desăvârşită, 

operă de inginerie metafizică… tare mult aş fi dorit 

ca laurenţiu Ulici, care anunţase o carte tentantă în 

acest context, să o fi definitivat… Ulici îmi mărturi-

sea cu ascuţit spirit de matematician…barbian, pro-

iectul său…

Absenţa tipului pe care Ulici îl definea MITICIST 

– ci nu mitic! (n.n.) – anume Caragiale ar fi subînţe-

leasă fără nici o discriminare ca atribut alogenic în-

tr-o spiritualitate clar-autohtonică, aşa cum o concep-

tualiza cu ale sale tipologii-ispite Vulcănescu. 

Altminteri, divagând dar nu de tot (…) mai erau alde 

Eugen Ionesco, bunăoară…

Într-adevăr, Lucian Gruia a gândi triadic este a fi 

profet chiar şi în satul-ţara ta! Calitate a acestei cărţi, 

cititorii de rând dăruiţi primesc darul pe înţelesul 

nuanţat de Blaga – al “limbajului tradus al inimii”… 

Deoarece “poeţii, toţi poeţii, sunt un popor”…iar lim-

bajul lor este cel recuperativ ante-babilonian: necen-

zurat!  Să nu fim nedumeriţi. După Eminescu şi 

Blaga, Brâncuşi –marea dragoste a autorului – ingi-

ner, este Egal Poetul, a auzit paşii profetului – este a 

te racorda brâncuşian Infinitului. Cărţile de critică-

proză-poezie ale acestui scriitor sunt ele însele prinse 

magic în tripticul (faţetele)… fractalice ale ecuaţiei 

pe care ne-o decodează cu inspiraţie şi gravitate 

exemplare. Merituos ca deobicei, nota bene, aportul 

unui consilier editorial de talia lui Daniel Corbu.

EUGEN EVU

Observaţie: între sigla editorială de pe copertă 
(Feed Balk) şi cea din reversul paginii de gardă (Feed 
BACK!) este probabil o simplă diferenţă: sensul de 
back – (engl. înapoi) şi cel de Balk (Balcani?) sunt 
divergente.

Născut la 1 iulie 1950 în municipiul Dej, judeţul Cluj. 
Părinţii: Emil şi Livia 
Gruia.

Absolvent al Facultăţii 
de electrotehnică din ca-
drul Institutului Politehnic 
“ Tr a i a n  Vu i a”  d i n 
Timişoara, în anul 1974.

Din 1978 şi până în mai 
2005 lucrează ca inginer la 
S.N.P. PETROM S.A. – 
Grupa cercetare Bucureşti, 
iar din mai 2005 la  O.M.V. 
Group - PETROM -  E&P 
Ploieşti.  

Colaborator cu versuri, 
proză, eseuri, recenzii la revistele: Axioma, Sud, Viaţa 
Românească, Steaua, Poesis, Poezia, Portal-Măistra, 
Brâncuşi, Viaţa de pretutindeni, Oglinda literară, 
EuroMuzeum, Revista Nouă, Feed Back, Origini, Almanahul 
Vânătorul şi Pescarul Român. 

Domiciliat în Bucureşti, str. Apusului nr. 27, bl. N 21, 
sc.4. et.2, ap. 47, sector 6. 

Membru al Uniunii Scriitorilor – secţia proză, din anul 
2002.

Debut:
1. Constanţa Buzea - prezentare la rubrica PRIMELE 

(rev. “Amfi teatru” nr. 5/1975);
2. Cezar Ivănescu - prezentare la rubrica NUMELE 

POETULUI (rev. “Luceafărul” din 18.XII.1982);

Inginerie metafizică… 

Date  biobibliografi ce
Cărţi publicate:
Volume individuale.
1. Viaţă de garsonieră (versuri), Ed. L’etoile d’argent, 

Namur, Belgia, 1993;
2. Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu, 

Bucureşti, 1997;
3. Universul formelor lui Brâncuşi, Ed. Fundaţiei C. 

Brâncuşi, Târgu Jiu, 2001;
4. Brâncuşi – repere şi interferenţe, Ed. Romania Press, 

Bucureşti, 2001
5. Ringul de box (versuri), Ed. Double P Press 

Production, Baia Mare, 2004;
 6. Momentul revelaţiei în Templul brâncuşian al 

eliberării (de ar fi fost să fie…), Ed. Double P Press 
Production, Baia Mare, 2004 (ediţie trilingvă română, 
franceză, engleză);

7. Speranţa (versuri), Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 
2008;

8. Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuşi, Ed. Feed 
Back, Iaşi, 2008. 

 Volum colectiv: Dumitru Păiuşi Ţânţu, Marin Gruia, 
Lucian Gruia, Tiberiu Neagu  - PESCUITUL parodie – 
adevăr – meditaţie (povestiri pescăreşti ) (Ed. Printeuro, 
Ploieşti, 2006)

Comunicări susţinute la Simpozioanele anuale 
“Brâncuşi” (Târgu-Jiu): 

- Universul lui Brâncuşi  (BRÂNCUŞI ACUM -Ed. 
Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997);

- Materializarea matricei stilistice mioritice în sculptura 

brâncuşiană  (PAŞI PE NISIPUL ETERNITĂŢII - Ed. 
Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997);

- Interioarele lui Brâncuşi (BRÂNCUŞI ŞI 
TRANSILVANIA - Antologie de Constantin Zărnescu, Ed. 
Grinta, Cluj-Napoca, 2001);

 Portretul psihologic al sculptorului Constantin 
Brâncuşi (revista Brâncuşi, 2005).

Alte comunicări:
- la Institutul de fi losofi e al ACADEMIEI ROMÂNE: 

Problematica limitei în sculptura brâncuşiană (BRÂNCUŞI, 
ARTIST-FILOSOF – Ed. Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, 
Târgu-Jiu, 2001);

- în Aula Academiei Române în cadrul secţiunii de fi -
losofi a ştiinţei: Academicianul profesor Mihai Drăgănescu 
la 75 de ani de trudnică şi rodnică existenţă (MIHAI 
DRĂGĂNESCU IN MEDIAS RES, Ed. Academiei Române, 
Bucureşti, 2004)

Poezia Strada Libertăţii, în traducerea franceză efectuată 
de mama autorului, Livia Gruia, a fost publicată în revista 
“Archiducs 3” (nr.5 august – septembrie, 1990, Bruxel, 
Belgia).

Premii:
Premiul PRO-FILM pentru ideea de fi lm “CULORILE 

NELINIŞTII”, decernat în anul 1990 de PRO-FILM 
PRODUCTION GROUP (director Dinu Tănase).

Premiul revistei “Ateneu” la a IV-a ediţie a Concursului 
interjudeţean de proză scurtă “Marin Preda” (1988, Roşiorii 
de Vede)

LUCIAN GRUIA 



Pag. 11  Portal ~ Măiastra - nr. 3(16)/2008

VIAŢĂ LÂNGĂ 
TĂCEREA DE PIATRĂ

La poarta cetăţii să fie pus
 un bătrân înţelept

Singur pe drumul ce coboară
dedesubt, dedesubt la puterea primară.

Din munţi lunecat

pe partea de sud a anului.

Regizorul acestei lupte cu viaţa.

Tulbură gândul prăpastiile unei simfonii.

Târziului cu barbă ochii i-s neguroşi,

privirea lui pustiită pe noi

de undeva, din amintire.

Un râu răsfrânge soarele din antichitate.

Închipuită viaţa în preajma unor pietre.

Dedesubt, dedesubt, la putere primară.

Râul aleargă să-şi reia începutul.

Masa rotundă

o piatră de moară, străveche

şlefuită într-un veac depărtat viitor.

Se-aude rotunjirea pietrelor pe fundul 

apei

şi peşti cum respiră.

De noi cei mulţi

îngreuiat pământul.     

*

Unsprezece luptători şi maimarele lor

lângă pacea acelei Mese de piatră.
Din tufişuri răsăriră

îmbrăcate în negru mamele lor.

Pe clepsidre tăcuţi luptătorii,

răcorite trupurile

sub privirile

femeilor ce i-au coborât pe pământ.

Galbene mărturii cu sfinţii

ce-nconjurară pe cel tânăr

(dar n-au fost sfinţi, ci luptători)

şi cineva cu dragoste adâncă

închipui o trecere-nţeleasă

de cei ce contemplară vremea.

Avurăţi ochii plini de moarte.

Abia desprinse umbrele voastre de lut.

Nemuritorul vru să se-nţeleagă

Sfârşitul luptei într-un timp

Al depărtatelor metempsihoze.

Niciodată.

Sisif scăpă din munţi un bolovan

În acea clipă.

*

Scrâşniră lung topoarele de piatră,

săgeţile muşcară crud mamuţii

şi bouri aplecaţi au fost pe Masa

rotundă şlefuită-n viitor.

Puteau să-şi culce trupurile

peste apă,

frigările cu boi întregi sub asfinţit

îmbietor chemau din slavă zeii.

Înfierbântară carnea dinţii aprigi,

o linişte crescu cerească

încât se auzea cum hrana

se transforma în sânger tânăr.

Inedit GHEORGHE PITUŢ

Cuprinşi de febra căutării luptătorii.

*

Strivit un veac amar în dinţii lui Prometeu.

Apele verzi de fiere.

Fără potrivnici luptătorii,

duşmani erau doar vântul, fiarele,

un cerc cu tunete

şi lavele trezite din adânc.

Luptau să îmblânzească viaţa.

*

Potrivnic totul şi nimic.

Chemări de corn înghesuiră vremea.

Douăsprezece stele pe boltă

nefiresc îşi împung strălucirea spre noi,

berbeci rotunzi de ceaţă

învolburaţi peste lume.

Poţi sta de vorbă cu-un locuitor din Marte,

învins pe golul unui sunet

te poţi trezi sub geana stinsă a Eladei.

Rămaşi datori c-un cântec cât osia erei

Târziului cu barbă creator.

*

Călătoresc popoare

în căutarea hranei şi a soartei lor.

Destin de ape le cerne pulberea.

Rămânem noi ca piatra

acestei Mese a tăcerii.
Croite în noi toate drumurile noastre.

Trăim mai mult ca toţi.

Trăim, trăim.

Cei doisprezece luptători

înconjuraţi de noi

fala noastră izvorâtă din noi

biruitoare şi trufaşă cu străinii semeţi.

Altfel egală pentru toată lumea.

*

Inima acestui drum trecută printr-o inimă 

gravă.

Vestită patria cântecului din naştere

armonie trezită în lucruri

din visul Cioplitorului cu barbă.
Poate şi cântecul

rostogolit pe cuminţenia acestui pământ…

Trăieşte cerul

ca o mare răsturnată pe lume.

Corăbii luminoase – stelele.

Inima drumului înaintând departe.

De o parte şi alta arborii veacului.

Fecioarele brune

înmiresmează amiaza cu trupuri brumate.

Cei tineri smulseră

câte un strigăt din şoldurile lor.

Regizorul acestei lupte cu viaţa

îndepărtat cu mult de zvonul anului.

Ne-am săturat de ospeţe,

Masa de piatră

devenită pe deplin a Tăcerii.

*

Îmblânzirăm caii sălbatici,

câinii supuşi la paza lucrurilor noastre,

binecuvântările ploii pe recoltele mari,

albiţi în sângele luptătorilor,

o mie nouă sute de ani 

născuţi şi stinşi şi iar născuţi

am fost prin noi

până la talpa strămoşilor,

apărarăm pământul acesta lăudat

de murdăria celor veniţi cu de-a sila.

Îngenunchiaţi numai în faţa femeilor 

noastre.

*

Ploi fără timp

spălară frunţilor noastre rugina.

Ţiuie nervi până la steaua polară.

Îngălbenesc păduri

îndepărtate pe platouri solare.

Încorporaţi de mult cei doisprezece luptători

arborilor care se roagă la marginea 

drumului.

Fără număr înmulţiţi

noi, fiii lor, pe pieptul puternic al anului;

trecurăm de valea uitării prin cântecul 

acesta.

Cioplitorul cu barbă

abia zărit în viitor…

*

O poartă izvorâtă din mâinile noastre.

Netezit va fi destinul nostru

printre stâlpi triumfali.

Ne-am ales din nou doisprezece luptători,

cinsteşte pământul osteneala noastră

cu pietrele răsărite din el.

Clepsidre.

Măsurat, cineva ne suge puterea

prin rotundele ore de piatră.

Rămân recolte bogate în urmă,

mulţimea-şi cinsteşte luptătorii cu scaune.

Grupuri de trei odihnesc

şi ascultă creşterea ierbii

pe tâmpla celor amuţiţi.

Douăsprezece scaune de o parte şi alta.

Luptătorii abandonaţi sub privirile

femeilor îmbrăcate în negru.

Alte douăsprezece scaune primiră fecioarele.

Cioplitorul cu barbă

hotărî o împlinire neobosiţilor:

Poarta Sărului.

*

Întârziaţi la umbra iubitelor noastre.

Trupurile înmiresmate ale fecioarelor

sunt turnuri călătoare.

Sânii lor zburdară ca iezii pe amurg.

Agăţată neodihna noastră de umerii lor

cu ochii le-am cotrobăit prin suflet

până la pietrele de râu

şi ele au vrut să treacă

rezemate de noi prin Poarta Sărutului.
Mai târziu întinse

pe pajiştea anului

auzirăm copiii noştri

zămislindu-se în pântecul lor.

*

Căutăm înfriguraţi Cioplitorul

care a gândit poarta împlinirii.

Cred că plecase

prin vreme înainte cu o mie de ani.

Dar acolo am hotărât să fie cetatea noastră.

Păduri au fost culcate în grabă,

stâlpi de stejar aduşi să ţină acoperişele
un munte întreg împărţit la temelii.
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Luptătorii despărţiţi pe la casele lor,
inima oraşului bate egal,
dughene, prăvălii şi case de noapte
sporiră bogăţia cetăţii.
Dimineaţa plămânii respiră tămâia bisericii

de pe osia drumului.

Acolo fură botezaţi pruncii noştri.

Noi, mulţimea, trăim

pe buzele unei mizerii cumplite.

Viaţa sfinţită numai de fiicele noastre.

Ne plictiseşte foamea.

Moartea ne caută sub chipul unei fecioare.

*

Fără voia lor

trăiesc fraţii noştri sub alte stăpâniri.
Popoare fără astâmpăr
bat cu pumnii în poarta destinului.
Cernite încă de-acum
privirile iubitelor noastre.
Tot atât de liniştit pământul aleargă
sub roţile tunurilor.
Balauri scuipă oraşele cu foc.
Cadavre înverzite pe ostroavele lumii.
Trăim departe grozăvii
ce privesc îngăduitoare Infernul lui Dante.
Furtuni solide -
aşchii de oase zbârnâie aerul,
măduva lor fierbinte vărsată pe noi,
călătoresc picioare singure pe cer,
trunchiurile soldaţilor
convulsionează pământul, 
ochii în capetele despicate se brumară,
caii aleargă 
spre sălbăticia din care au venit, 
temeliile vieţii ard 
până mai jos de epoca pietrei.
Cadavrele dulci
dospiră pe câmpiile globului.
Ciuma colindă ca o femeie bătrână
din oraş în oraş.

*

Înmuguriră morţii în arborii veacului.
Întorşi, ce puţini! la casele noastre.
Femeile îmbătrânite de groază.
Undeva, într-o spărtură de cer
un ornic bate neiertător
sfârâindu-şi cenuşa
ca măsură a celor stinşi.
Eliberaţi pe scrumul măcelului
fraţii noştri stăpâniţi pân-acum.
Fanfare la poarta cetăţii.
Limpezi hotarele seminţiei noastre.
Ne-aducem aminte de Masa Tăcerii
de luptătorii porniţi înspre noi
sub solzii unui soare antic
ţărâna e arsă pe osemintele lor.

*

Convoaie lungi de morţi ieşeau din asfinţit.
Pentru ei Cioplitorul
clădi un cimitir nesfârşit.
Sicrie puse cap la cap în picioare
sub cerul bătrân.
Cuprinşi de mirare cei vii.
Iată sfârşitul luptei noastre:
Coloana fără sfârşit.
Frunţile noastre plecate pios
Luptătorii intrară tăcuţi
în cimitirul cu un singur mormânt înalt.
Melodii continentale asurziră cetatea.
Umbrele mamelor noastre

neliniştite de veghe.

Pe neaşteptate,

ivit printre noi Cioplitorul bătrân.

Privirea lui pustiită deasupra celor vii

căută înţelegere:

“Fie această Coloană

Recunoştinţa fără sfârşit,

a voastră şi-a mea.

La nesfârşit sicriele clădite

ne cer viaţă infinită.”

De pe osia Carului mare

revărsată o pace primară.

Urmare din pag. 11

V I A Ţ Ă  L Â N G Ă 
TĂCEREA DE PIATRĂ

Între personalităţile de prim-plan ale vieţii culturale din perioada interbelică, PETRU COMARNESCU (23 

noiembrie 1905 – 27 noiembrie 1970) exprimă însuşi destinul de mirabilă deschidere al culturii române care, 

scrutându-şi propria-i identitate, a ajuns a-şi defini mai bine specificitatea prin raportarea la un orizont mai larg 

de valori.

Filosof şi estetician de substrucţie clasică, platoniciană, dar deschis, ca şi confraţii din gruparea şi asociaţia 

„Criterion”, modernităţii şi civilizaţiei occidentale, Petru Comarnescu a marcat, prin puternica sa personalitate, o 

epocă şi a deschis calea unei înţelegeri mai profunde şi complexe a „noii lumi”, care se afirma deplin dincolo de 

Ocean, alimentată, în parte, ea însăşi, de luminile Parisului, ale Europei moderne.

Monografia pe care profesoara Monica  Ştefan (Grosu) o dedică lui Petru Comarnescu vine să readucă în atenţia 

culturii române destinul de excepţie al unuia dintre cei mai fervenţi gânditori şi cărturari afirmaţi în deceniul al 

patrulea al secolului trecut (lider al generaţiei sale, cum îl considera însuşi Mircea Eliade), a cărui operă se va 

desfăşura pe durata a patru decenii, însumând strălucite eseuri despre cultura şi civilizaţia americană, publicistica 

din ţară pe varii teme, cronici, studii, monografii, albume… Se adaugă acestora, în proporţii masive, sutele de 

conferinţe, traducerile din engleză şi rusă, dar şi o aşa-zisă literatură de frontieră, adică jurnalul de călătorie 

„Chipurile şi priveliştile Europei” şi Jurnalul propriu-zis, rămas încă în mare parte inedit, precum şi 

epistolarul…

Cercetând un bogat material documentar, d-na prof. Monica Ştefan (Grosu) reuşeşte să cuprindă, în capitole 

bine structurate şi echilibrate, aspectele esenţiale ale vieţii şi operei comarnesciene, definind atât  „spiritul clasi-

cist” al autorului, dar şi deschiderea sa către valorile modernităţii creatoare. Personalitatea lui Petru Comarnescu 

este bine plasată în epocă, insistându-se asupra momentelor-cheie ale destinului său cultural, atât în perioada 

interbelică (ca animator cultural, înfiinţând reviste şi asociaţii pentru a da confraţilor săi posibilitatea exprimării 

sincere şi directe a ideilor şi convingerilor), cât şi în deceniile postbelice, când „entuziasmul” său american de 

altădată a fost oarecum temperat de aprofundarea artei româneşti şi europene (în 1949 i se ridică dreptul de sem-

nătură, revenind în forţă în deceniul al şaptelea, deşi bolnav şi obosit)…

Insistându-se asupra personalităţii culturale, care nu eludează valorile omeniei şi prieteniei, autoarea încearcă 

să fixeze rolul lui Petru Comarnescu în cadrul propriei generaţii, dedicând capitole întregi eseurilor despre cultura 

şi civilizaţia americană (Cap. V, VI), publicisticii comarnesciene atât de generoasă cu periodicele din epocă (Cap. 

VII), scrierilor tipărite postum, articole şi eseuri, sub titlurile: „Confluenţe ale artei universale” – 1972 şi „Scrieri 
despre teatru” – 1977 (Cap. VIII), literaturii jurnaliere, şi ea în mare parte inedită (Cap. IX, X), în sfârşit activităţii 

de cronicar şi monografist în domeniul artelor plastice, ştiindu-se că „arta a rămas pentru Petru Comarnescu o 

preocupare constantă”,  indiferent că este vorba de sculptură, pictură sau muzică, de la Ştefan Luchian, Ion 

Ţuculescu, Magdalena Rădulescu, N.N. Tonitza, N. Grigorescu, la Lascăr Vorel, Deineka, Ion Jalea ori Ion Sava…

(Cap. XI, XII).

Nu este uitată înţelegerea pe care Petru Comarnescu a manifestat-o faţă de folclorul şi tradiţiile populare ro-

mâneşti, ba chiar ca promotor al artei româneşti prin organizarea unor expoziţii în străinătate (Ţuculescu, 

Brâncusi)… 

Înţelegerea lui Brâncuşi a căpătat la Petru Comarnescu un accent deosebit în anii din urmă ai vieţii sale, când 

lucra la o monografie dedicată Titanului din Hobiţa Gorjului, întemeietorul îndeobşte recunoscut al artei moderne. 

La un an de la moartea sa, în 1972, sub îngrijirea d-nei Nina Stănculescu, apare o antologie de texte critice co-

marnesciene intitulată „Constantin Brâncuşi, mit şi metamorfoză în sculptura contemporană”. Consideraţiile de 

acum asupra statuarei brâncuşiene rezonează, de fapt, cu cele exprimate în 1967, când, împreună cu Mircea Eliade 

şi Ionel Jianu, Comarnescu semnează un substanţial eseu de exegeză brâncuşiană în Témoignages sur 
Brancusi.

Militând nu pentru o înţelegere îngust-folclorizantă a marelui Brâncuşi, Petru Comarnescu punea în evidenţă 

la autorul „Rugăciunii” nu numai „starea de spirit” şi „modul particular” de a crea al lui Brâncuşi, dar şi acele 

„elemente de folclor şi de stil popular în procesul înnoitor al sculpturii mondiale”, elemente fără de care înţelegerea 

statuarei brâncuşiene ar fi mult simplificatoare şi chiar reducţionistă… „Esenţializarea” artei brâncuşiene, începând 

cu „marea cotitură” din 1907, nu a însemnat, constată criticul, o „ruptură” cu spiritul tradiţiei româneşti, cu me-

talitatea etno-folclorică, cu credinţele ancestrale pre-creştine şi creştine, artistul exprimându-se „bineînţeles, prin 

procedeele complet originale şi inedite”…

Concluzia la care ajunge Petru Comarnescu în cazul lui Brâncuşi este una care mai apoi a fost însuşită şi de 

alţi specialişti, chiar brâncuşiologi, şi anume aceea că „folclorul se împleteşte cu universalitatea şi arhaismul cu 

neo-primitivismul unui spirit aparţinând lumii moderne.”

Reliefând toate aceste aspecte prolifice ale personalităţii şi operei comarnesciene, d-na prof. Monica Ştefan 

(Grosu) reuşeşte să realizeze un profil distinct al marelui cărturar şi gânditor român, într-o abordare  eseistică de 

acurateţe informaţională şi cursivitate ideistică.

Referinţele critice (inevitabil, selective) din volume şi periodice, întregindu-se cu cercetări de arhivă (care se 

cer mai aprofundate în vederea valorificării complete a Jurnalului), sunt în general cele temeinice în materie, 

judicios comentate şi menţionate corect în redactarea lucrării.

Având în vedere seriozitatea demersului documentar, viziunea echilibrat-structurată a lucrării şi eleganţa co-

mentariului de idei, considerăm că studiul d-nei prof. Monica Ştefan se constituie într-o monografie temeinică 

privind viaţa şi opera lui Petru Comarnescu, - prima de acest fel în cercetarea românească, - apreciat, într-o ad-

miraţie exactă, drept „un scriitor cu o personalitate cuceritoare şi un farmec aparte, transmis şi scrierilor sale”.
Dan Radu ABRUDAN

30 aprilie 2008

Chemarea altor lumi

răscoleşte destinele noastre.

Luptătorii

îşi răcoriră

încă o dată

trupurile sub privirile mamelor.

GHEORGHE PITUŢ

„PETRU COMARNESCU – MONOGRAFIE”
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Petru Comarnescu a fost în 
cultura noastră o flacără, consu-
mându-se treptat şi neobosit pen-
tru relevarea şi susţinerea oricărui 
fapt de cultură valoros, care i se 
impunea.

Aşa l-a resimţit şi l-a evocat 
şi Carola Giedion-Welcker, fina 
critică de artă elveţiană, în cuvin-
tele omagiale ce i le-a dedicat la 
volumul lui postum, pe care i 
l-am îngrijit: Brâncuşi, mit şi me-
tamorfoză în sculptura contempo-
rană: „Petru Comarnescu mi s-a 
părut de fiecare dată animat de un 
foc intens şi permanent pentru 
artă sau mai degrabă, într-o ex-

presie mai largă, pentru toate manifestările spirituale ale umani-
tăţii”. Aşa mi se păstrează şi mie tot mai mult în minte, cu cât 
perspectiva trecerii timpului îi imprimă prezenţei lui printre noi 
decantarea contururilor şi reliefarea esenţelor.

Îi era cumva inerentă fiinţei sale o însufleţire puţin obişnuită 
de a surprinde, releva aspecte inedite sau nu îndeajuns cunoscute 
şi preţuite, îndemnându-l la o cercetare minuţioasă, fără răgaz şi 
determinându-i acea acuitate specifică a reliefării unor trăsături 
definitorii, de profunzime.

Consecvent cărturar de stânga, totdeauna, şi-a considerat ne-
abătut exercitarea profesiunii sale de estetician, critic de artă, ca 
pe o militare importantă plină de răspundere spre consolidarea 
unei profunde înţelegeri a celor mai preţioase tezaure de frumu-
seţe ale lumii, între care ale noastre s-au înscris precumpănitor. 
Nu şi-a precupeţit, în munca sa tenace, nici timpul, nici sănătatea, 
răspunzând oriunde era chemat sau solicitat. Atât prin scris – în 
presă, in volume – cât şi prin cuvântările ţinute cu diferite ocazii, 
pe tot întinsul ţării, a fost continuu prezent întregei noastre vieţi 
culturale, sociale, într-o implicare şi dăruire ce s-a păstrat vie, 
imposibil de a se şterge, pentru toţi cei care l-au cunoscut.

S-a dăruit astfel pe multiple planuri elucidării unor contro-
verse dintre cele mai spinoase, dintre acestea fiind mai ales cele 
legate de desicifrarea şi conturarea specificului românesc în plan 
universal. „Conştiinţa clară şi distinctă a originalităţii culturii 
noastre”, scria el într-un articol din „Lupta de clasă”, februarie 
1967, „cu realele ei dimensiuni coordonate, cu constantele şi cu 
varietatea-i în unitate, este un fenomen nou şi în mare măsură 
contemporan, un fenomen în curs de desfăşurare”. În această 
privinţă a adus clarificări şi contribuţii importante. „Cred că în-
ţelegerea mai clară a corelaţiilor dintre influenţe şi originalitate, 
dintre tradiţie şi înnoire, dintre naţional şi universal se poate 
dobândi nu numai prin discuţii teoretice, oricât de interesante, ci 
în primul rând urmărind direct, în mişcarea vie a artei, raportul 
dintre ceea ce a primit cultura noastră şi ceea ce a dat ea lumii”. 
Căci „privind lucrurile în complexitatea lor, înţelegem că în cul-
tură şi artă originalitatea nu constă în lipsa de influenţe, ci, printre 
altele, şi în felul în care ele au fost asimilate şi depăşite în sinteza 
unei culturi care se constituie pe diferite căi transformatoare, 
căpătând noi elemente ce se polarizează pe ceea ce se afirmă ca 
esenţial şi semnificativ în dezvoltarea vieţii poporului” ( Articolul 
citat din „Lupta de clasă” ).

Acest aspect, asupra căruia va reveni, în multe rânduri, nu-
anţându-l, îl va cerceta 

în creaţia unor artişti români reprezentativi, de la maeştrii 
zugravi anonimi ai frescelor din Nordul Moldovei, de pe vremea 
lui Ştefan cel Mare, până la cei mai tineri artişti din jurul lui. 
Asupra frescelor din Nordul Moldovei, îndeosebi a Voroneţului, 
avea să declare cu fermitate: „Pictorii de la Voroneţ n-au fost nişte 
copişti sau imitatori, cum s-a crezur câtăva vreme până la studi-
erea comparatistă a frescelor, oricâtă influenţă au primit, ei au 
transformat-o şi depăşit-o într-o mare sinteză, o confluenţă de 
date şi expresii ce aparţin artei noastre [ … ] [ Frescele ] rămân 
valoroase pentru noi cei de azi ca opere de înaltă iscusinţă, ca 
dovezi ale unei viziuni umanizatoare, ca realizări specifice ge-
niului poporului nostru. Meşterii care au contribuit cu pricepere 
la dezvoltarea unui stil, care este al nostru, un stil românesc de 
dimensiuni universale” ( Emisiunea de radio „De la Frescele 
Voroneţului la Coloana infinită”, 1965-67, redactor Dona Roşu 
). Alături de Îndreptarul artistic al monumentelor din Nordul 
Moldovei şi de albumul Voroneţ se înscriu, în aceleaşi coordona-
te, ale „relaţiei dintre ceea ce au primit şi ceea ce au dat, pe te-
meiul unei trăiri legate de tradiţia naţională, dar cu năzuinţi în 
contemporaneitate”, monografiile consacrate unor artişti ca: 
Magdalena Rădulescu, Şirato, Băncilă, A. Baltazar, Luchian, 
Jalea, Tonitza, Ţuculescu, Lascăr Vorel sau regizorul Ion Sava ( 
monografia lui Luchian reliefându-se prin căldura şi forţa de 
pătrundere a evocării ). 

Dintre toate contribuţiile sale importante la conturarea vieţii 
noastre culturale, se desprind într-un mod cu totul deosebit pagi-
nile pe care le-a scris şi cuvintele pe care le-a rostit dintre 
Brâncuşi. Strădania lui de a-l face cunoscut, înţeles şi preţuit de 
Brâncuşi, în dimensiunile sale reale, încă derutante şi controver-
sate în epocă, se înscrie, formează corp comun cu întreaga lui 
însufleţire care l-a animat, de neconfundat, în privinţa tuturor 
marilor noastre valori. Şi dacă în această scurtă a mea evocare a 
lui Petru Comarnescu mă opresc cu precădere asupra contribuţiei 
lui la înţelegerea lui Brâncuşi, o fac, pe de o parte, pentru că 
circumstanţele m-au determinat să mă apropii de propria mea 
muncă îndeosebi de această preocupare a lui, iar pe de altă parte 
şi din convingerea că, vorbind despre aceasta, îi exprim cumva, 
ca un exemplu tranşant – filoanele însăşi ale activităţii lui în 
genere.

Încă din primul său articol, din 1935 ( Un desen, „Criterion”, 
nr.3-4 ), pe când asupra operei brâncuşiene planau la noi puter-
nice dubii, neînţelegeri, până la renegarea totală ( ca trăsnit, 
dăunător, etc. ), în ciuda elogioaselor preţuiri ale unor oameni de 
prestigiu ( Arghezi, Blaga, Vianu etc. ) şi a entuziasmului cu care 
îl proclama mişcarea avangardistă de la „Contemporanul” şi 

Contribuţia lui Petru Comarnescu la reliefarea operei brâncuşiene
„Integral” etc. Petru Comarnescu schiţează jaloanele unei adevă-
rate apropieri şi înţelegeri a operei brâncuşiene, pe dimensiunile 
care-i aparţin, determinând totodată importanţa pentru noi şi 
pentru arta universală. O recunoaşte singur: „În ce ne priveşte, 
suntem fericiţi de a fi fost primii care am început elucidarea 
elementelor româneşti la Brâncuşi. Încă din 1934, într-un articol 
închinat sculptorului, scriam că operele lui Brâncuşi aparţin, ca 
semnificaţii, unui stil simbolic românesc care nu mai e nici pur 
imagism şi nu e nici concepţie pură, ci şi una, şi alta, topite, 
asemeni ghicitorilor noastre populare, într-un tot de luciditate, 
care prin particular vrea să exprime universalul... („Tribuna”, 24 
februarie 1966, vezi şi Brâncuşi, mit şi metamorfoză în sculptura 
contemporană, pagina 139 ).

Jaloanele acestei înţelegeri autentice a operei brâncuşiene şi 
a aşezării acesteia în coordonatele vremii sale era cea a abordării 
ei din capul locului dintr-o altă perspectivă decât aceea a concep-
ţiilor tradiţiei sculpturale occidentale, a mimesisului clasic ( că-
reia voiam atunci să ne raliem într-o integrare pe dimensiunile 
realizărilor occidentale de secole ), dar în aceeaşi măsură alta şi 
decât aceea a avangarzilor ( a căror zgomotoasă pretindere de a 
„azvârli peste bord tradiţia” era epidemică, formală, fără accedere 
la planuri profund semnificante ). Perspectiva din care trebuia 
privită opera brâncuşiană, deosebită de a acestora, era aceea a 
„creaţiilor însăşi ale naturii”, cu care poporul nostru a intrat 
permanent într-o aproape simbioză între trăire şi creaţie. „Ceea 
ce minunează la Brâncuşi”, îşi începe articolul din 1934, „este 
tocmai apropierea de duhul pietrei, lemnului şi al animalelor”. Şi 
conchide: „opera lui Brâncuşi rămâne clasicistă din cauza acestei 
puteri de sinteză, de echilibru, între sensibilitatea naturii şi forma 
adecvată. Ca semnificaţie aparţine stilului simbolic românesc”. 
Şi anunţă un studiu pe care de mult timp îl pregăteşte lui Brâncuşi, 
„ ca o devotată compensaţie pentru indolenţa şi ignoranţa pe care 
noi, compatrioţii, o dovedim de ani de zile faţă de acest sculptor 
care reprezintă în cel mai tipic chip şi cadrele sensibilităţii spe-
cific româneşti, şi posibilităţile ei de universalizare”.

Acest studiu avea să apară în iunie 1944, în „Revista 
Fundaţiilor”, cu titlul Valoarea românească şi universală a sculp-
turii lui C. Brâncuşi. Între timp, problema brâncuşiană l-a urmă-
rit, paralel cu aceea a artei moderne în totalitate ( În 1938 publică, 
în revista „Revista Fundaţiilor”, între altele, o serie de observaţii 
la cel de al II-lea Congres Internaţional de Estetică şi Ştiinţa 
Artei, sub titlul Noi înţelegeri şi viziuni în estetică şi ştiinţa artei 
), a cercetat minuţios atât tot ce s-a scris şi s-a spus despre 
Brâncuşi, cât şi viaţa acestuia, prietenii pe care-i avea şi gândurile 
care îl frământau. I-a vizitat atelierul la Paris, a purtat discuţii cu 
el atât la Paris cât şi la Bucureşti – pentru ultima oară în 1938, 
când Brâncuşi a venit în ţară să-şi ridice Ansamblul de monu-
mente de la Târgu Jiu – a întocmit puzderie de fişe şi a mediat 
îndelung asupra tuturor acestor date.

În 1938 se hotărâse elaborarea unei monografii a sculptorului, 
care până atunci nu lăsase să se scrie despre el, editată de profe-
sorul Al. Rosetti, cu text de P.Pandrea sau Petru Comarnescu sau 
chiar de Brâncuşi însuşi, proiect asupra căruia se va abate dez-
lănţuirea celui de-al doilea război mondial, împiedicându-i rea-
lizarea. Astfel încât, în 1944, Petru Comarnescu putea pe atunci 
pe drept cuvânt să declare, după trecerea în revistă a consemnă-
rilor de până atunci asupra lui Brâncuşi, că nu cunoaşte să existe 
un studiu consacrat sculptorului, ( apăruseră doar două broşuri 
de fine intuiţii asupra operei sale, ale lui Welcker şi a lui Ionel 
Jianu, catalogul raisonné al lui Sidney Geist, aveau să apară mult 
mai târziu ). Cei care l-au surprins primii şi i-au reliefat unele 
trăsături esenţiale ale operei sale, înscriindu-l şi deosebindu-l în 
contextul artei universale, aşa după cum avea să remarce şi Petru 
Comarnescu, au fost mai cu seamă poeţii: Vlahuţă care, încă în 
1910, a înţeles că Fragmentul de capitel, prezentat Tinerimii 
Artistice şi care era prima variantă a Sărutului, reprezintă: „o 
îmbrăţişare dincolo de moarte”, Arghezi, care, în 1914, declara 
că pietrele şi bucăţile lui de bronz imaterializate şi strecurate în 
regnul fantastic al imaginilor îşi pierd ponderea şi te urmăresc ca 
nişte amintiri tăinuite ( s.n. ), drept care „agitându-se cinstitor al 
elenilor şi franţuizilor, unda uriaşă a lumii a găsit o expresie 
nouă, o expresie Brâncuşi”, Ezra Pound care, în toamna anului 
1921, în „The Little Review” consemna: „odată înţeles, Brâncuşi 
afirmă hotărât că arta, oricum ai lua-o, nu este o crise de nerfs, 
iar frumosul, nicidecum grimasă sau gest inconştient; că ajungi 
la precizia matematică a proporţiei, pornind de la un ideal al 
formei, dar nu prin matematică” şi „mai presus de orice este omul 
îndrăgostit de perfecţiune”, Tristan Tzara, care, în 1922, observa 
că „Brâncuşi vrea să împlinească organisme întregi şi complete, 
care trăiesc o viaţă lentă pe care o împărtăşeşte” şi este „un ma-
estru dintre cei mai siguri şi mai conştienţi de forţa sa”, Blaga, 
la rândul lui, în 1923, găsind în revista germană „Das Kunstblatt” 
reproduceri despre lucrările brâncuşiene ca „mare înaintaş al artei 
tinere”, consemnează faptul, remarcând că Brâncuşi a fost unul 
dintre marii revoluţionari în sculptură, care încă din anii 1908-
1909 expusese lucrări de o îndrăzneală hotărâtoare în evoluţia 
artei. El e un premergător şi poate numai extrema sa modestie şi 
calitatea sa de român au fost până acum piedica de a avea o po-
pularitate tot aşa de mare ca Picasso sau Archipenko.”

Nu vom mai insista amintind de toată contribuţia adusă în 
continuare spre înţelegerea valorii deosebite a operei brâncuşiene 
şi a importanţei acesteia pentru arta modernă, uneori într-un stil 
liric sau înflăcărat, poeţii Minulescu, Fundoianu, Adrian Maniu, 
susţinuţi de artişti ca Marcel Iancu sau Miliţa Petraşcu, dintre 
aceştia Cecilia Cuţescu-Storck, fiindu-i alături „pe baricadă” încă 
din 1911, când iscase atâta „scandal” cu expunerea la Tinerimea 
artistică a Cuminţeniei pământului, sau de oameni de cultură ca 
Dan Botta, Tudor Vianu, Camil Petrescu şi, mai cu seamă, de 
Paul Morand în excepţionala evocare a atelierului lui.

Toate acestea Petru Comarnescu le cunoştea foarte bine în 
momentul în care, în 1942, în „Viaţa” schiţează contururile stu-
diului său din 1944. În această schiţare sunt punctate premisele 
pe care avea să se ridice eşafodajul propriei sale apropieri şi în-
ţelegeri a operei brâncuşiene.

„Cercetând mai adânc şi fără 
prejudecăţi arta lui Constantin 
Brâncuşi – scrie el în acel articol 
– „constatăm că ea  are îndoita ca-
racteristică de a fi, de o parte, 
chintesenţa unei străvechi viziuni 
româneşti a lumii, iar alta, de a 
constitui o valoare universală actu-
ală, tocmai prin faptul că drumul 
lui de artist tipic român coincide cu 
orientarea întregii arte contempo-
rane către un naturism primitiv”.El 
remarcă un anume paralelism de 
situaţii cu pictorii români plecaţi la 
studii la Paris şi nimerind cu tot 
bagajul lor de „legendară dragoste 
cu natura” ( cum o numise 
Delavrancea ) în plină epocă barbizonistă şi mai apoi impresio-
nistă, de „ieşire cu şevaletul în plein-air” şi înjghebare a peisajului 
ca gen major în pictură, de unde şi integrarea lor nu numai depli-
nă, dar şi profund specifică, cu forţă expresivă neconfundabilă, 
în perimetrul picturii moderne. Brâncuşi s-a înscris însă în dimen-
siuni cu totul deosebite, întrucât, „prin originalitatea lui profundă 
şi unică, el mai mult dă străinătăţii decât ia de la ea,  determinând, 
într-o bună măsură, orientarea sculpturii universale către moda-
lităţile de expresie ale geniului său” şi „sincronismul dintre arta 
română şi cea universală îl are pe el pionier de frunte sau factor 
determinant”, ceea ce ulterior ( în articolul din „Contemporanul” 
din 12 octombrie 1956, dar şi alte reveniri asupra problemei ) 
avea să declare încă şi mai tranşant: „prin opera sa a înnoit sculp-
tura universală, pornind de la înseşi rădăcinile folclorului româ-
nesc”. Acest fenomem s-a putut întâmpla, evident, datorită fap-
tului că în acel moment sculptura universală se străduia să iasă 
din tiparele tradiţiei sale clasice mimetice şi-şi căuta o primenire 
a expresiei, de simplitatea şi robusteţea arhaicelor manifestări 
artistice. Prin opera lui, Brâncuşi i-a adus Occidentului exemplul 
concret al posibilităţii unor asemenea realizări după care tânjea, 
dar aproape fără nădejdea împlinirii lor concrete.

Pentru că în realitate, în acel moment, în Apus se căsca, mai 
mult decât oricând prăpastia, hiatusul, dintre natură şi artă, peri-
oada impresionistă trecuse, a entuziasmului „ieşirii cu şevaletul 
în plein-air ( „desuetă preocupare” îndeosebi a secolului „trecut” 
), imaginea artistică, în goana ei după forme noi, cât mai insolite, 
apela mai curând la jocul insolit şi gratuit al îmbinării de linii şi 
planuri ( şi volume în cazul sculpturii ), la dezlănţuite viziuni 
onirice, până la absurd şi grotesc ( integrate cu entuziasm cate-
goriilor estetice ), la rigoarea unui geometrism exacerbat şi abs-
tractizat până la dezvăluie sau la iruperile vehemente ale unei 
spontaneităţi a tuşei ca simplu: „strigăt” ( într-un pustiu, sau haos 
). Era momentul, de la începutul acestui secol, al „pierderii pă-
mântului” organicităţii funciare a artei de totdeauna, într-o haotică 
exuberanţă, goană după „originalitate” şi „aruncare în vid”, prin 
care însă, evident, se năzuia, barem, aflarea, regăsirea, măcar din 
partea unei părţi, a celei mai „curate”, mai profunde, mai auten-
tice părţi a acestei întregi frământări, a unor filoane de reînnodare 
a artei de: realitate, popor, natură ( fiind una şi aceeaşi năzuinţă 
) aşa cum reuşiseră cei foarte vechi – arhaicii – în vremea lor, şi 
cum – oare am mai fi în stare, pe dimensiunile noastre, astăzi ?

Acest moment îi aparţine lui Brâncuşi, moment post-rodinian, 
în care un Maillol, Bourdelle căutau să revină la robusteţea arha-
ică a sculpturii, Carl Milles îi imprima linii ale mitologiei scan-
dinave, pictorii cubişti „experimentau” în creaţii sculpturale in-
solite, şi se consolidau ( zgomotos ) avangărzile! Spre cuprinderea 
acestui moment de tensiune puţin obişnuită ( unic în istoria artei 
) şi dramatic, diferit la noi în ţară şi în Apus ( la noi în ţară pă-
rându-mi ca un spor al dramatismului prin nevoia de a ne integra 
unei tradiţii în curs de disoluţie, şi în acest context cu o proprie 
organicitate şi robusteţe încă în curs de aflare şi elucidare ), Petru 
Comarnescu, învestit cu toată acea aprofundare pe care o făcuse 
între timp a problemelor de estetică în genere ( teza lui de doc-
torat la Universitatea Southern California din Los Angeles fiind: 
Kalokagathon – cercetare a corelaţiilor etico-estetice în artă şi în 
realizarea în sine ), ca şi a celor ale spiritualităţii noastre ( co-
mentarii critice în „Revista Fundaţiilor” la Lucrări româneşti de 
estetică ), ca şi a celor, mai cu seamă, ale artei universale şi ro-
mâneşti, asupra cărora nu mai insistăm. El se profila în măsură 
de a înţelege şi „aşeza” opera brâncuşiană, în propriile-i coordo-
nate, în cele ale vremii ei, în cele ale vremii care avea să-i urmeze 
( ale noastre de azi ), întru „eternitate”.

Petru Comarnescu a înţeles astfel de la început – ca şi poeţii 
– că opera brâncuşiană nu se înscria în mod uluitor în epocă doar 
prin faptul atât de lăudat de avangărzi, de a fi „cu totul nouă”, 
preluând şi ducând experimentele pur plastice ( sau tehnice ) ale 
cubiştilor sau ale altor modernişti, pe linia desăvârşirii şi simpli-
tăţii ( de cristal ) a formelor, ci mai cu seamă pentru că venea 
învestită cu un înalt mesaj uman. „Aceste lumi moderne sau con-
temporane”, spunea Petru Comarnescu, „Brâncuşi i-a dăruit pre-
cum un înţelept cu gândire luminoasă mesajul său de dragoste a 
lumii şi aspiraţia sa de absolut, un lirism al formelor epurate, dar 
comportând semnificaţii înalte”.

Acelei libertăţi de expresie din cel moment a artei, prin care 
acesta voia să iasă din canoanele tradiţionale şi să se găsească o 
nouă formulare, a epocii, pentru care se îndrepta cu interes, dar 
fără posibilitate organică spre toate „primitivismele” din cale, 
Brâncuşi i-a adus filonul unui arhaic păstrat viu la el în ţară, cu 
toată profunzimea integrării unui întreg cosmos. Nevoii la fel de 
acute de reînnodare a artei de masele populare, de forţa de expre-
sie a acestora, de aspiraţiile lor intense, i se aducea astfel un 
răspuns de amploare. Se explică astfel, deopotrivă, preţuirea pe 
care i-au acordat-o cercurile cele mai înaintate din acel moment, 
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Recenta apariţie lirică editorială, Poarta  - cu măies-
te ilustraţii de Ileana şi Florin Gheorghiu, - îmi dă pri-
lejul să observ că George Drăghescu este un om de 
cultură, iubitor al artelor şi de un mare character. Da, 
pentru că George drăghescu produce cultură, trăieşte în 
spiritual ei, slujeşte pe al-
tarul acestor idei de larg 
orizont, care mistuie. Sunt 
rari astfel de oameni, care 
nu mimează, ci, sfielnic 
chiar, se dăruiesc. Vorba 
marelui Poet : “Pasărea 
Phoenix, numai era răsare 
din cenuşa ei, / Dar oameni 
ce se mistuiesc nu mai ră-
sar din cand în cand…”

G. Drăghescu este, mai 
întâi, un mare prieten, 
franc, onest, gentil, gene-
ros. Num ă joc cu cuvinte-
le, toate aceste trăsături de 
caracter i-au fost atribuite 
ori mi-au fost dezvăluite de comportamentul său, de 
relaţia lui cu prietenii, cu cunoscuţii, în general cu lu-
mea culturală.

Acest Mercur al Olimpului gorjean este, mai întâi, 
un actor de talent. L-am urmărit cu atenţie, în câteva 
roluri, de la unele de prim-plan la altele în care apariţia 
sa a fost minimalistă, dar plină de expresivitate scenică, 
de şarm, de acel talc al ţesăturii dramatice fără de care 
înţelegerea reprezentaţiei, a întregului nu este 
posibilă.

Amintind aici de apariţiile scenice aşa-zis minima-
liste, voi observa că acestea exprimă şi o discreţie a 
caracterului. Da, George Drăghescu este de o discreţie 
şi modestie îndeobte recunoscute. Cărţile sale à la pos-
che, publicaţiile liliputane “Fără pricină” şi, mai recent, 
“Ceaşca de cafea” – prin care a reuşit să “surclaseze” 
chiar şi “Bileletele de papagal” argheziene – toate aces-
tea mărturisesc o conştiinţă estetică a reţinerii, a discre-
ţiei, a bunei cuviinţe, a responsabilităţii maxime faţă de 
cuvânt

Psiho-mentalul, caracterul său aparţine introvertirii 
spirituale, iar de aici la poezia pe care o scrie nu e decât 
o translare directă de ipostaze. Şi în poezia sa, George 
Drăghescu e un mare discret, un virtuoz al minimalizării 
stilistice. Ce sunt, în definitive, aceste poeme ale sale 
decât expresia unei modestii şi discreţii speciale, a unei 

Vocaţia minimalismului – GEORGE DRĂGHESCU
serioase şi grave atingeri de cuvântul investit cu virtuţi 
poetice. George Drăghescu a învăţat temeinic, se pare, 
- şi asta vrea să ne-o arate la modul onestităţii artistice, 
- lecţia marii poezii. Se ştie prea bine că marea poezie 
– multum in parvo, nu? – se face cu puţine cuvinte.  De 

aici textile sale ce par a 
descinde dintr-o ideatică 
Ţată a Soarelui Răsare, 
exprimând o poetică a 
profunzimilor.

Poezia lui George 
Drăghescu aminteşte de 
arta miniaturală, însă, sub 
forma asta minimă, din-
colo de expresia redusă la 
maxim, aşadar, se naşte o 
lume a marilor idei, în 
care poetul s-a instalat cu 
talent, darn u confortabil. 
Şi când zic “nu conforta-
bil” vă mărturisesc o im-
presie de lectură care mă 

urmăreşte mai de mult, ori de câte ori poetul îmi oferă 
câte o carte. Descopăr de fiecare dată idei mari din uni-
versal trăirii artistice, cărora poetul le dă ocol, vertijul 
acesta al lapidarităţii ce trădează un discomfort al scru-
tării lucide, al reflecţiei amare. Mai toate poemele sale 
au o notă gravă, în relaţie cu materialitatea, dar şi cu 
transcendental. Aş spune chiar că, perseverând în aceas-
tă estetică a miniaturilor lirice, poetul are oroare de 
retorică, de vorbăria sforăitoare, de ademenitoarele cu-
vinte. “Prend l’eloquence et tors lui son cou!” spunea 
Verlaine într-o Artă poetică – şi vedem că  această re-
comandare de arspoetică modernă nu s-a învechit câtuşi 
de puţin, numai că modul de a concepe poezia s-a 
schimbat. Modernitatea a pus dinaintea poeziei mitul 
lucidităţii extreme, i-a “cenzurat” avânturile, a întors-o 
spre ea însăşi, reducând-o la…”tăcerea de lebădă”, cum 
ar zice marele Blaga.

Pe aici pe undeva se situează şi poezia lui George 
Drăghescu din Infern de cuvinte (1992), Zestre pentru 
înălţare (1999), Urme de ger (2005), Poarta (2008), un 
spirit autentic şi un om de mare caracter.

Îl felicităm sincer, dar şi pentru trecerea a patru pra-
guri mature, de pe platoul sufletesc al cărora poate ve-
dea prea bine spectacolul Lumii şi dramele Spiritului 
din care s-a împărtăşit…

ZENOVIE CÂRLUGEA
12 august 2008, Tg.-Jiu

Un sculptor
 nu avea unelte
de cioplit.
A luat o piatră
şi a aşezat-o
la malul râului.
Aproape două mii de ani
a aşteptat
să-şi vadă lucrarea.

*
Pe aripi de fluturi,
rătăcite frunze
ajung
pe Poarta Sărutului.

*
Undeva în Univers
Coloana a dat bineţe
Infinitului…

*

Pe Aleea Scaunelor
Gheorghe Grigurcu
cu o amintire de braţ:
Tu – îi şopti amintirii –
Eşti o formă
De mântuire!

*
La Masa Tăcerii
cele patru
anotimpuri
veghează…

*
Masa tăcerii;
Un scaun liber
pentru forfotă…

atât din străinătate, dar şi de la noi. Şi Petru Comarnescu a ştiut să înţeleagă şi faptul că neînţele-
gerea generală, superficială de la noi a operei brâncuşiene se datora în bună măsură stadiului de 
început al acumulării tezaurului artistic folcloric. Fără aprofundarea lui, dar şi în aceeaşi măsură, 
a neînţelegerii cerinţelor însăşi ale artei moderne, pe care o preconizau. De aceea operele pe care 
el le-a numit ale „cotiturii” sau „ale mutaţiei”. Rugăciunea, Cuminţenia pământului şi Sărutul l-au 
urmărit îndeosebi, revenind asupra lor, cu aprofundări şi nuanţări pe tot parcursul vieţii, până-n 
ultima clipă ( în 1970 îi apăreau în „Arta” consecutiv trei articole dedicate acestora şi, postum, în 
„Roumanian Studies”, vol. I, 1970, Leyda, reia analiza lor din prisma aceleiaşi idei, aproape ob-
sesive: The Rumanian and the Universal in Brâncuşi’s Work ). Nu atât tehnica nouă a cioplirii 
directe – despre care el, de altfel, a vorbit destul de puţin şi evaziv – îl va reţine, cât mai ales vi-
ziunea de ansamblu, al cărei demers e „stilizarea”: „modalitatea de a simplifica şi condensa precis, 
de a înscrie formele în geometria naturii şi a fiinţelor vii, în ritmicitatea vieţii” ( Cele trei opere 
ale cotiturii, în Universalitate şi specific naţional, „Tribuna”, 24.II.1966 ).

Ca atare, formele abstracte, mai precis stilizate la care ajunge cu timpul Brâncuşi, nu sunt jocuri 
cubiste, geometrice, ci purced dintr-o îndepărtată şi adâncă viziune folclorică...”

„Aproape fiecare lucrare de Brâncuşi îşi are o poveste, dar şi date reale, pentru cine face legătura 
dintre arta sa şi străvechea viaţă şi imaginaţie a poporului nostru, operele sale capătă adânci înţe-
lesuri” ( Arta lui Brâncuşi, „Contemporanul”, 12.X.1956 ).

Pe lângă cele trei opere ale cotiturii, care îi reţin atenţia, Comarnescu se apropie cu fineţe şi 
de celelalte, de fiecare în parte; Păsările înscriindu-se, relevant, dar şi alte „vieţuitoare: Pinguinii, 
Foca, Peştele, Ţestoasa, Leda şi, mai cu seamă, opera capitală, Ansamblul de la Târgu Jiu, căruia, 
într-un articol din „Journal de Géneve”: Le testament de Brâncuşi, din 18-19.VII.1965, îi va desluşi, 
poate pentru prima oară, ca şi în cazul celorlalte opere, deopotrivă amploarea, ca şi apartenenţa la 
spiritualitatea românească.

A face legături inedite, neaşteptate, între opera brâncuşiană şi arta de pe teritoriul românesc 
încă din neolitic: Gânditorul din cultura Hamangia, Măsuţa în pământ ars din cultura Gumelniţa, 
sau arta populară a păpuşilor de lut: caloienii, aceasta, bineînţeles, alături şi pe lângă amintirea 
tuturor motivelor arhaice binecunoscute: soarele, copacul, dinţii de lup ( sau de fierăstrău ), funia, 
florile, păsările şi oamenii geometrizaţi până la însemn, ale cioplitorilor, ţesăturilor sau ceramicii 
populare, pe care Brâncuşi le-a investit cu o nouă semnificaţie, formulare. Făcând aceste apropieri, 
Comarnescu nu a încetat niciodată să amintească faptul că nu e vorba de preluări mecanice, de 
copieri sau imitări, ci totdeauna de o submersiune într-un univers specific, care a odrăslit deopotrivă 
toate aceste creaţii, dându-le nota comună a apartenenţei la acelaşi orizont de gândire şi la aceeaşi 
sensibilitate. Întreaga sa exegeză brâncuşiană, nebănuit de vastă, risipită astăzi în presa vremii ( 
din care am căutat să extrag o chintesenţă cât de cât reprezentativă, în volumul pe care i l-am îngrijit 
postum spre a înlocui acea operă capitală a vieţii lui dedicată lui Brâncuşi, căruia nu a apucat, în 
timpul vieţii, să-i scrie decât primele trei capitole este izvodită sub aceleaşi auspicii, urmărite tot 
timpul tenace şi ferm, ale „confluenţei” ( era termenul pe care prefera să il folosească mai curând 
decât acela de sinteză ). „Confluenţele te duc cu gândul deopotrivă la obârşie, ca şi la desfăşurarea 
cu forţe sporite a noului curs de apă, alcătuit tocmai prin confluenţe: sensuri din folclorul nostru 
şi procedee ale stilisticii populare întâlnindu-se şi răspunzând filoanelor de evoluţie din acest 
moment ale artei universale”.

Se înscrie însă aici deopotrivă urmărirea minuţioasă a biografiei lui Brâncuşi. Nu numai că l-a 

ascultat pe Brâncuşi vorbind şi destăinuindu-se, dar s-a dus pe locurile lui de obârşie, la Hobiţa, 
la Târgu-Jiu, a notat urma prezenţei lui păstrată în amintirea oamenilor, trecutul istoric, obiceiurile 
locurilor, măiestria artiştilor anonimi de acolo ( dintre care propriul străbunic al lui Brâncuşi fusese 
cioplitor cu barda ), întregul „ambient” de basme, legende, ghicitori şi hăulituri, dansuri şi cântece, 
toată înţelepciunea şi frumuseţea care i-au „înconjurat copilăria, despre care Brâncuşi a spus că 
i-a dat „un tezaur de fericire pentru toată viaţa”, i-a dat însă tezaurul nu al fericirii unor simple 
amintiri luminoase ( copilăria lui Brâncuşi n-a fost „luminoasă”, cu toate greutăţile ei ), cât: te-
zaurul de frumuseţi, de contopire cu natura şi poporul, care i-a determinat toată creaţia lui ulteri-
oară, menită de a aduce „bucurie oamenilor”!

În rândul deopotrivă al biografiei, dar şi al unei temeinice abordări a operei însăşi, Petru 
Comarnescu a analizat atelierele lui Brâncuşi, evoluţia acestora către acel atelier final, pe care şi 
l-a dorit înscris într-un Muzeu ( pentru prima oară se propunea una ca asta ) şi a şi reuşit să i se 
recunoască şi să i se împlinească această dorinţă la Musée d’Art Moderne. Era, evident, un atelier 
deosebit faţă de cele de până la el, inclusiv impresionantul atelier al lui Rodin de la Meudon ( pe 
care, la moartea maestrului, Brâncuşi a refuzat să-l preia, oricât de onorant era aceasta pentru el 
în acel moment... ), căruia mai întâi Paul Morand i-a desprins unicitatea în Papiers d’identité, 
1931, pentru ca, mai apoi, Michel Ragon să-i noteze dezvăluirea în cadrul Muzeului, în care 
operele se „stingeau”, „rugineau”, „în vitrine” ... lipsite mai cu seamă de prezenţa fascinantă a 
autorului lor ...

Spre completarea înţelegerii complexe a acestei prezenţe excepţionale în arta lumii, care a 
însemnat Constantin Brâncuşi, cu toate aluviunile lui ancestrale şi încă vii, pe care le-a propulsat 
într-o rostire de o „modernitate” anticipatoare ( un articol al lui Comarnescu poartă titlul: Păsările 
lui Brâncuşi sau de la folclor la rachete, „Flacăra”, 27.III.1965 ), Petru Comarnescu a semnalat 
deopotrivă iradierea operei brâncuşiene în epocă – dar şi a prezenţei artistului ca atare. Articolele 
ca cel intitulat: Brâncuşi şi tinerii artişti ( „Cronica”, 18.III.1967 ), schiţarea influenţei avută asupra 
sculptorului George Teodorescu şi a altora, dezvăluie acest aspect al preocupărilor lui de a-i cu-
prinde amploarea semnificaţiei dincolo de opera propriu-zisă, în posibilitatea ei de transcendere 
a imediatului, dincolo de opera propriu-zisă, în posibilitatea ei de transcendere a imediatului, către 
epoca noastră, o epocă în care, în Apus, i-au urmat, în Extremul Occident, un Henry Moore, care 
a spus că „rostul lui Brâncuşi a fost [ … ] de a ne face din nou conştienţi de formă” şi în Extremul 
Orient, Isaan Naguchi, ale cărui amintiri din perioada cât a stat în atelierul brâncuşian au fost 
întrucâtva decisive în realizările lui ulterioare sculpturale, arhitecturale, de grădini sau decoruri 
teatrale ( cu pronunţată amprentă japoneză ).

În acest context vom remarca faptul că poate Petru Comarnescu a fost dintre primii, de ase-
menea, care să semnaleze apartenenţa operei brâncuşiene la un spaţiu neeuclidian: „Ayant pour 
point de depart la style propre a l’art populaire, Le Colone sans fini a mis en valeur des procédes 
traditionels, en meme temps que d’autres, extremement nouveaux et tentant d’une géometrie 
transmute de l’espace euclidien dans un espace non-euclidien, comme le suggére l’arhitecte Adrian 
Gheorghiu”. Fapt relevat mai apoi atât de Dan Hăulică, în Brâncuşi ou l’anonymat du genie ( Ed. 
Meridiane, 1967 ), cât şi de Radu Negru, într-un Simposion Einstein de la Iaşi, din 1978, ca şi în 
post-faţa la volumul lui Sidney Geist: Brâncuşi/Sărutul ( Ed. Meridiane, 1982 ).

Se impune însă, de asemenea, să amintim însufleţirea cu care a relevat importanţa operei 
brâncuşiene nu numai la noi în ţară, dar şi în străinătate, cum s-a întâmplat, spre pildă în 1966, în 
cadrul unor conferinţe despre arta noastră ţinute la Kunsthaus, Zürich. Cu această ocazie, deschi-
zând interesul peste hotare de a cunoaşte mai bine atât sensurile şi originile artei brâncuşiene cât 
şi manifestările artistice diferite de pe teritoriul ţării noastre, din neolitic, prin arta populară, până 
la noi.
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Contribuţia lui Petru Comarnescu...
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Afirmat cu Linii întrerupte (1993) și 
Fântâni în orizont (1995), DINU 
ELEODOR (n. 5 februarie 1950, 
Crușeţu-Gorj), revine cu Ștreangul fe-
ricirii (Ed. MJM, Craiova, 2008, 164 
p), o amplă culegere din producţia liri-
că a unor ani buni de retragere în me-
ditaţie și tăcere.

Structurate în cicluri de relevanţă 
poetică (I. Seminţe de prăpastie, II. 
Urme bolnave, III. Orizont asfinţindu-
se, IV. Golgota cu diagonală), poeziile 

de acum fac dovada unui lirism de concepţie frizând un relief psiho-mintal deloc 
confortabil.

Atins de demonul raţionalizării și al unei metalice luci-
dităţi, poetul își traduce sentimentele, ideile și trăirile dra-
matice pe sintagma „ștreangul singurătăţii”. Iată, rezumată 
într-o schiţă lirică, ipostaza pascaliană de „trestie gânditoa-
re„ a poetului vieţuind într-o lume absurdă și suficientă 
sieși, prilej de introspecţie dureroasă, un fel de dolorifică 
autoscopie:

„Ce-nseamnă strânsoarea / chingilor mesei de scris / n-am 
știut. / Mi-au plăcut: / barurile chioare, / oietrele sincere, / 
pădurea…/ Singur, / într-o lume căptușită / cu aburi de ad-
miraţie. / M-au învins / zâmbete prefăcute. / Am iubit furtu-
na, / mărăcinii./ Tăcerii smerite / i-am fost frate. / Trist, / ca 
o trestie frântă, / m-am împărţit / la hârtii mirate.” (Ca o 
trestie frântă).

Poetul înţelege cam nietzscheean lumea, viziunea sa plu-
tind ca petalele deasupra prăpăstioaselor reliefuri („seminţe 
de prăpastie”). Peste tot vede „eleganţă făţarnică”, „glorioși 
scamatori ai retoricii”, „iluzii destrăbălate”, „mofturi acade-
mice”, „armonii leproase”, „insigne satanice”, „democraţie 
purulentă”, „izvoare săpând la rădăcinile morţii”, „buze de 
turnesol”, „strălucirea ignoranţei”, „mândria stupidă a ora-
șului„ ș.a.m.d.

Viziunea unei societăţi agonice, în care „omul comun 
atârnă aevea / în ștreangul fericirii”, îi prilejuiește poetului acel amar de sine 
ventilat mereu de spiritul civic al unui sagace observator, căruia nu-i scapă „vo-
luptatea decadenţei” (Molimi în convalescenţă).

Civismul este, în definitiv, și eticism, nefrizând aici vreun tezism în raport cu 

„Ştreangul fericirii”

DINU ELEODOR:

temele cultivate: viaţa, moartea, credinţa, iubirea, creaţia salvatoare… Volumul 
întreg înaintează în regimul unei indignări plenare, negre și ceţoase, dar reţinute 
în expresivitatea versului, pretutindeni poetul citind „urme(le) bolnave„ ale vie-
ţuirii, chiar revenirea la vatră înseamnă percepere în adânc, complexă, dramatică: 
„Din timpanele unui anotimp / tâlhărit de neant / izvorăște satul meu: / intimă 
eternitate,/ cu basme și turme de smerenii / trase pe roata / ticălosului curcubeu. // 
Cireșii înmormântaţi / pe dealurile prezentului lepros / rabdă umilinţa de a crede / 
că mirosul scorojit al dimineţilor / este un viciu pașnic / al închipuirii.” (Rabdă 
umilinţă).

„Credincios bucuriei” de a fi biograful umilinţei cuvintelor de care îl leagă o 
„smerenie înţeleaptă”, cum zice, poetul constată că „doar în biserică le văd / cum 
plutesc libere / în chip de arhangheli„ – „Îmi amintesc basmele / prin care colindam 
răpiţi / de seri căptușite cu iluzii.” (Doar în biserică).

Viziunea unui apus de veac și lume din Orizont asfinţindu-se ne amintește de 
eminescianul vers: „E apus de zeitate și-asfinţire de idei…”, intuiţie 
dusă mai departe în registrul modernităţii. De aici, probabil, 
acest plenar sentiment de vacuitate, de finitudine nietzscheeană, 
de întunecare excesivă a peisajelor lirice, a existenţei „în lanurile 
nefiinţei”. O percepţie acută a timpului, care macină totul, și a 
unei neantizări spornice dezvoltă imaginile unui disconfort de 
maximă luciditate.

Ultimul ciclu, de fapt o Addenda, Golgota cu diagonală, datat 
„Pleniţa, 1997, în exil cazon„ – sugerându-ne ipostaza profesio-
nală a poetului care optase în viaţă pentru cariera armelor, – se 
resimte de aceleași viziune ale devalorizării și morţii, de astă dată 
sentimentul dolorific urcând portative de simfonie apocaliptică: 
„Totul este horoscopic / grohotiș de valuri - / tobogan al slavei 
oarbe / triluind în haos ludic / liniștea calvară.”(Do).

Deloc jucată/trucată, această stare de luciditate și îmbâcsire 
spirituală, de negaţie a convenţiei și formalismului, de saturaţie 
și splin existenţial – căreia îi sunt preferaţi „mărăcinii din copi-
lărie” – e specifică unei reflecţii organice, unei radiografii de 
amănunt. 

„Fericirea” și „ștreangul” constituie, desigur, un oximoron tras 
din filosofia existenţialistă. Coagulând într-un titlu de amare 
trăiri și viziuni, Ștreangul fericirii dă măsura unei poezii de con-
cepţie, poate prea aglomerată în expresivitatea ei tropică, dar 

suficient de inteligentă ca să impună un nume în poezia nouă de azi, căzută în 
experimentalism futil și în mimări insidioase în searbăda lor suficienţă.

ZENOVIE CÂRLUGEA

Lung cântecul şi-l spune, se sumeţeşte-n pinteni

Şi-avântă capu-n nouri, aripile-i sunt arc.

Ochii rotesc în juru-i cercetători şi sprinteni

Şi zigurate note, trufaş, trimite-n larg.

Peneturile fi ne-i împodobesc făptura

Armonios rostindu-l, ogrăzii voevod.

Din miez de noapte, ritmic cântându-şi partitura,

El, soarele ivit, îl crede a-i fi  plod.

Învăpăiat în roşu, în veghe demiurgă

Rapsodic cheamă soarele să vină,

Pe dunga zării-ncepe neliniştit să curgă

Un fel de lapte vânăt spre lumină.

Când soarele văpaia întâie şi-o aprinde

Auroral îşi urcă în cântece chemarea.

Victoriosul strigăt trecând, prin timp, nainte

Pare un ferestrău ce taie zarea.

Nicolae DRAGOŞ
(Clipe din clipa cea repede, 2008)

CÂNTECUL COCOŞULUI
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Pentru a pune în valoare creaţia poeţilor locali, 
Dumitru Dănău ne propune o antologie a poeţilor de 
pe Jaleş: „Poeţi de pe Jaleş”, Ed. DRIM, 2007. 

Culegerea cuprinde creaţia a 12 poeţi reprezen-
tativi pentru această zonă „care sunt coautori ai unei 
mitologii lirice, epice. Jaleşul înseamnă oameni, eve-
nimente, locuri, anotimpuri, peisaje, tradiţii, doruri” 
(Prefaţă).

Antologia începe cu ION CĂNĂVOIU (8 sept. 
1939 – 22 oct. 1992), poet, fabulist, epigramist, zia-
rist şi fondator al revistei de umor „Hazul”, pentru 
care viaţa a însemnat incandescenţă, umor, 
prietenie:

„Că-n vremuri grele fără nici un scrupul / Mi-
am zălogit şi inima, şi trupul / Pentru un vers frumos 
ca din Psaltire.”

Volume publicate (postum): Soare cu dinţi, 
Poezii, Sonetele vinului, Cobra regală.

VASILE CERNĂIANU (21 ian.1898-28 oct. 
1959), ofiţer de carieră, a editat revista „Crainicul” şi 
a publicat piesa de teatru „Spionul”, poezii şi volumul 
de nuvele şi schiţe „Sbuciumări”: „Apa zburdă printre 
pietre / Clocotind în scocul morii, / Pe prundiş în cald 
de vetre / Odihnind în smârc cocorii.”

DUMITRU DĂNĂU (n.14 mai 1937) – ofiţer 
şi filolog -, scrie versuri, proză şi documentare. A 
publicat cărţile: Undeva în noi echinocţiul, Mitograme 
lirice, Eroepisteme sau Migraţii în azur (versuri), 
Logosfera şi mitosfera secolului XX: „Tristeţea nu-i, 
că-s singură, când oameni / Destui vor fi să-mi sară-n 
ajutor, / Dar creşte-un gol în mine care urlă / Şi care 
cred că se numeşte dor…” (Scrisoarea unei mume 
către un fiu uituc).

AURELIA GĂVĂNESCU (20 ian. 1916) a 
condus, la Blaj, Societatea literară „Carmen Sylva”. 
Volum de versuri - Ceruri de copac: „În căsuţa lui cu 
vatră şi măsuţă oltenească / Magul a-nceput din nou 
/ Stâlpii vremii să-i cioplească…” (Piatra a-nceput să 
cânte).

MARIUS OLARU (25 martie 1965), fizician 
stabilit în Canada. Publică volumele de versuri: Se 
întorc poemele călătoare şi Materis : „În Câmpofeni, 
cu securea pe spate, bunicul intră în desişul / Poemului 
pentru a tăia uscături umbrite de giganţii pădurii…„ 
(Cartea a noua).

AURELIAN PRIESCU (5 ian. 1960) publică 
poezii în revistele „Pentru Patrie” şi „Flacăra„: 

Dumitru DĂNĂU: „Poeţi de pe Jaleş”

„Jaleşule, apa ta / Seamănă cu lacrima - / Nu cu la-
crima de plâns / Căci apa-ţi  era de-ajuns.” (Baladă 
pentru Jaleş).

GRIGORE PUPĂZĂ (12 iulie 1915 – 20 sept. 
1997) învăţător de elită decorat cu Ordinul „Coroana 
României în spade şi panglici de Virtute Militară”. 
Publicist talentat, culegător de folclor, ctitor al 
„Muzeului sătesc Arcani”. Autor al piesei de teatru 
„Ziditu-s-a pe sine”, jucată la Câmpofeni în 1946 şi 
coautor al culegerii „Cântec din bătrâni”. Postum i 
se publică Jurnal de front şi o culegere de folclor.

ION SANDA (23 febr. 1945), filolog, publicist, 
poet. Publică în „Gorjul literar” şi reviste literare din 
ţară. Volume tipărite: „luminile scenei. Tradiţii ale 
teatrului de amatori în Târgu-Jiu” (în colaborare cu 
O. Ungureanu), Brâncuşi, omul artistul (1986), 
Obiceiuri tradiţionale în satul Bâlta (1992), şi poezii: 
Salvaţi ploile iubirii (1994), Poeme la sfârşit de mi-
leniu” (2000), „Sunt omul jocului corect” (2005): 

„Aici cântă de-o vecie / Presuri, mierle şi cârsteiu’ / 
Şi-nvârt roţile la moară / Jaleşul şi cu Mateiu…” 
(Povestea unui «cot» de sat).

VASILE SICHITIU (10 dec. 1957), filolog, 
publicist, traducător din italiană (Asediul de Minghini 
Luigi, 1993; Capcana Kryanilor de Virginio 
Marafante). Volume de poezii: Zboruri lirice (colec-
tiv), Inima din cuvânt (1988); Brize răsfoind o lume 
(1990): „Curgi, apă, curgi, timp, curgi laolaltă / Cu 
mine prin sat, bolta înaltă.” (Jaleş – gazel). 

GRIGORE SMEU (26 oct. 1928), doctor în 
filozofie, cercetător la Institutul de filozofie al 
Academiei Române. Estetician, critic literar, scriitor. 
Scrieri de estetică: Sensuri ale frumosului în estetica 
românească, 1969; Repere estetice în satul românesc, 
1973; Relaţia social-autonomă în artă, 1976, 
Sensibilitatea estetică românească, 1983; Estetica 
cotidianului în lumea de azi, 1992; Marin Preda – o 
filosofie a naturii, 1994; Libertatea artistică în lite-
ratură, 2005). Volume de versuri (Pelerinaj, 1974; 
Ceremoniile umbrelor, 1996) şi proză (romane: 
Grădina înclinată, 1974; Transplant de vocaţie, 
2006). „Mi-a căzut umbra din mână / În ecoul din 
fântână, / Lăsând cerul suspendat / Dincolo de 
Ararat.” (Mi-a căzut umbra din mână).

VASILE SMEU (19 ian. 1925 – 2008), profe-
sor, publicist, prozator. Romane: Cântecul pivelor 
(2000). Manuscrise: Chemarea vetrei (poezii), 
Dangăt peste vatră (nuvelă), Pustnicul (roman). „Cât 
de tare e copacul / Ce se numeşte gorunul, / Dar în 
faţa unui trăsnet / A rezistat doar Românul!”

DUMITRU TĂTĂROIU (27 martie 1914 – 2 
febr. 1989). Învăţător de elită, publicist, poet, cule-
gător de folclor. Directorul publicaţiei „Libertatea 
Gorjului” (1945-48). Opera: Ne cheamă Ardealul, 
1944; Cântec pentru dimierii mei, 1945; Cobiliţa cu 
stele şi lut, 1947. Culegerea: Folclor din Bihor – 
Drag mi-e jocul românesc, 1940.

„Sunt undă, sunt floare, sunt rază, sunt stea, / 
materie care gândeşte (ea ştie ce vrea?!); / sunt cerul 
albastru, pământul fertil, / sunt zâmbet, sunt floare, 
sunt plâns de copil.” (Sic cogito).

Bogat în tradiţii culturale şi în creatori de mar-
că, ţinutul Jaleşului continuă să fie un rezervor ine-
puizabil de energii, exprimând un spirit al locului şi 
o specificitate aparte.

ZOIA ELENA DEJU

PREFAȚĂ
fără ajective este
POEZIA MEA..
adică: 
obiectuală,
evenimenţială,
interogativă…
… ca cerul,
ca apele.
ca viaţa…
… esenţa nu are nevoie
de epitete…

VORWORT

ohne Adejktive ist
MEIN GEDICHT…
… das heiβt:
objektbezogen,
ereingnishaft ig,
tieff ragend…
wie der Himmel,
wie das Gewässer,
wie das Leben…
… das Wesentliche braucht
kein Epitheton…

MITOGRAMA

ca să ajungă în Ithaca – 
un fel de imperiu al Libertăţii
Ulise a trebuit să-şi asume
Odiseea…
…vai,
ce cămătar odios 
necesitatea..!

MYTHOGRAMM

um das Ythaka zu erreichen – 
eine Art der Freiheit Reichtum – 
muβte Ulysse
die Odyssee
auf sich nehmen…
…o,
welch widerwärtiger Wucherer die
Notwendigkeit!

EXISTĂ NEMOARTE

Există un rai,
o grădină cu miri,
în care fericirea nu-i pantomimă,
unde hegemonia bucuriei e lege,
iar fanarea dreptăţii o crimă

există o oră a stelelor, o
înfi orare curată sub boltă
când inima însăşi o orgă de fl uturi,
iar cerbii iubirii – recoltă 

există nemoarte: există
o clipă când spaimă nu este,
când poţi ne-ntinat sa fi i rouă
sub ochii armoniei celeste !

ES GIBT WOHL UNTOD…

es gibt wohl ein Paradies,
einen mit Hochzeitspaaren Garten,
wo die Freude keine Pantomime ist,
Gesetz aber die Liebenshegemonie
und der Freiheit Beschmutzung Verbrechen

es gibt eine Stunde der Sterne, eine
saubere Herzrührung unter blauem Himmel,
wo selbst die Seele eine Zeitorgel ist,
und die Liebenschirsche – sonnliche Ernte

es gibt keinen Tod; es gibt
wohl einen ungeheurn Wahn,
damit man unter einer himmlischen Harmonie ein
unbesuldeter Tau sein kann…

Dumitru DĂNĂU
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Profesorul şi omul de cultură Haralambie Bodescu, zămislit în arealul 

interfluviilor piemontane bustuchinene, a dat la iveală o bijuterie lirică, simbolic 

intitulată Argonaut pe mările de ceară, Bucureşti, 2007, prefaţată de poetul 

Nicolae Dragoş şi scriitorul George Sorescu. O apariţie ex nihilo? Nicidecum. 

Trecând pe la Dimineaţa poeţilor cu firescul şi prospeţimea lor, ne oprim la 

momentul atât de fast când astrul diurn luminează matur zările poeziei române 

reprezentată magnific de un Eminescu, Arghezi, Blaga, Barbu …

Aventura lirică a aedului din Bustuchin, căutător de comori pe mările de 

ceară, are oarece asemănare cu conchistadorii spanioli porniţi avizi spre Eldorado 

şi/sau cu cei care au visat a fi posesori ai Aurului Rhinului, prăbuşind zeii 

Walhalei, păzitor, din Tetralogia wagneriană, în schimbul renunţării pentru tot-

deauna la dragoste. Tocmai aici este elementul de specificitate pentru că argona-

utul nostru modern pescuieşte aurul din perle de pe spaţii acvatice rămânându-i 

neatinsă dragostea – pactul fiind doar cu sine însuşi, dragoste şi har care stau cu 

asupra de măsură la baza discursului său liric – trandafir ce creşte în potir de 
aur sufletul frumos (Mihai Eminescu).

De la Sublima sindrofie, Autoportret selectiv şi Între fire şi nefire…teme 

contrastante sau semne de-ntrebare lansate cu o euforie debordantă când roua 
sidefie/Îmbracă-n har nectarul din cuvinte şi până la Lâna de aur, Prag efemer, 
De profundis şi Acord final – reexpoziţia sau coda – când bardul, trecut prin 

atâtea vămi şi scăpat de răni, nu fără o anume melancolie, rămâne o amintire 

frumoasă, un Memento sui generis.

CĂLĂTOR SPRE ABSOLUT
Haralambie BODESCU:

După ani buni de risipiri prin felurite publicații, 

Haralambie Bodescu, intelectual de prestigiu și bun 

cercetător în domeniul culturii, reușește să-și adune 

poeziile într-un volum reprezentativ.  Poetul este un 

sentimental cu înclinări spre rigori existențialiste, tot-

deauna stăpân pe culorile stihului, în care freamătă 

semne și întrebări. 
Surprinsă în originale tensiuni discursive, 

existența e un foșnet de visare și neliniște, cu reflexe 

dramatice în peisaje și anotimpuri, cu nostalgii în 

Desigur, în acest spaţiu plin de vrajă şi 

mister, travaliul tematic şi poemele – leitmo-

tive în perpetuă metamorfoză sunt tot atâtea 

ipostaze stilistice ce ating azurul, dar şi abisul 

gândirii cu aripi de aur care-şi iau zborul în 

lumea ideală. Din această panoplie lirică am 

menţiona câteva arme secrete având drept ţintă 

natura, viaţa, moartea, cosmosul, singurătatea, 

Arcadia, nemurirea etc.: Poveste de vânătoare, 
Ritual, Apoteotic trandafir, La marginea dra-
gostei, Starea de purpură, Fântână, Argonaut 
pe mările ce ceară, Iluzii, Sentinţa trecerii, 
Incertitudine ş.a.

Acest Haralambie Bodescu, călător spre 

absolut, n-ar fi reuşit a extrage aurul din cu-

vinte cu aşa spor, dacă nu reuşea a da cuvin-

telor duritate, relief, culoare, însufleţire,  cum 

observa Tudor Arghezi, sau să ridice cuvintele din starea lor naturală în starea 
de graţie, mântuindu-le, aşa cum menţiona autorul Poemelor luminii. Cele peste 

50 de poeme din acest volum de debut (multum in parvo!), indiscutabil consacră 

un poet despre care se va vorbi.

MARIN ARCUŞ

Asemenea gânduri ce s-au cerut cu de la sine 
putere încredințate paginilor de faţă le datorez 
cunoașterii, de curând, a unui intelectual, un profesor 
care – deși înzestrat cu calități și știință de carte ce 
i-ar fi putut deschide porţile spre sigure evoluții într-
un oraş – a ales satul părinților, dedicându-se cu vo-
caţie și pasiune profesoratului. Aici, în comuna 
Bustuchin din Gorj, ca profesor de limba și literatura 
română, a format nenumărate promoții de elevi în 
spiritul preţuirii valorilor spirituale ale ţării, al 
cunoașterii operelor marilor scriitori și oameni de 
cultură români, dar și ale celor ce fac gloria literaturii 
și artei universale; s-a implicat în stimularea unei 
vieţi culturale și artistice (printre cele mai recente 
iniţiative înscriindu-se Festivalul folcloric ”Iustina 
Băluţeanu” (purtând numele celebrei interprete și fii-
că a locurilor), în editarea unor publicații culturale: 
”Tradiții bustuchinene” (periodic de cultură şi civili-
zaţie rurală şi Freamătul publicaţie pentru elevi și 
cadrele didactice) în cuprinsul cărora este prezent cu 
remarcabile contribuții menite să pună în evidență 
pagini luminoase și personalităţi marcante ce s-au 
ilustrat în istoria acestor locuri, tradiţii culturale și 
artistice prin care zestrea înaintașilor s-a păstrat ca 
podoabă sufletescă neprţuită pentru urmași; a inițiat 
în tainele scrisului elevi cu har literar cum o dovedește 
prezenţa multor nume de școlari, cu creaţii proprii în 
paginile publicaţiilor amintite.

Contribuțiile sale numeroase, cum o atestă nu-
merele de până acum ale celor două publicaţii amin-
tite, îl recomandă ca pe un cercetaor avizat, compe-
tent, așa cum se vede, de pildă, din articolele ”Cine-a 
fost odată-n Gorj”, ”Zestrea Magherilor”, ”Simbol și 
univers imaginar în folclorul din zona de nord a 
Amaradiei” sau din cele consacrate unor probleme 
privitoare la limba română ”Confuzii paronimice”, 
”Tirania neologismelor” ș.a toate purtând semnătura 
profesorului Haralambie Bodescu, dăruitul dascăl de 
limba și literatura română. 

Acesta are și satifacţia de a ști că fiica lui i-a 

urmat cu devotament și superioare împliniri pasiunea 
pentru literatură, publicând o strălucită carte de cer-
cetare critică a operei lui I.L.Caragiale, ori studii 
realizate cu competenţă și rigoare științifică dedicate 
unor mari creatori cum este cel despre ”Meditaţia 
lirică, delimitări și interferențe în poezia lui Marin 
Sorescu”, datorate profesorului dr. Adela Bodescu 
-Nișulescu, fiica profesorului.  

Deloc surprinzător, profesorul Haralambie 
Bodescu s-a ilustrat și ca un înzestrat poet, cum au 
făcut dovada, prin timp, creații lirice propuse atenţiei 
cititorilor în reviste de literatură. Și, iată că se află 
acum, în faţa debutului în volum, căruia îi propune 
un titlu poetic, cu subtitle semnificații: ”Argonaut pe 
mările de ceară” pe care mi-a făcut onoarea de a-l fi 
putut citi în manuscris și de a-i însoţi călătoria prin 
lume cu câteva cuvinte de întâmpinare.

O fac cu încredințarea că, la fel ca semnatarul 
rândurilor acestea, și cititorii vor primi, preţuindu-le, 
versurile domnului profesor Haralambie Bodescu, 
dăruirea cu care s-a devotat aflării ”nectarului din 
cuvinte”. Domnia-sa izbutește adesea, sintagme po-
etice memorabile. Versul are ”aripi de stâncă”, su-
gerând astfel o plutire gravă de neînvins. Clipa se 
arată ”viscolită de flăcări”, iar altădată se îngerează 
(ce verb frumos, îndrăzneț !),ori într-o floare, autorul 
nostru știe să vadă ”un templu zidit”. La marginea 
dragostei, poetul știe să descopere ”focul ce aripi 
întinde în ploaia caldă, sentimentală” și să vadă ”co-
pacii ne simt și tresar,/îmbrățișaţi,/sărutandu-se prin 
rădăcini”. 

În altă parte ”aerul cade ucis”sau știe să vadă 
”cum luna ceară galbenă strecoară/ prin pânza de 
păianjen a-nserării” vers ce pare a veni dintr-o dia-
fană sugestie argheziană.  Pentru Haralambie 
Bodescu, poetul ”e îngerul/ blestemat de Dumnezeu/ 
să veșnicească singurătatea cuvintelor” sau se arată 
a fi asemenea unei pendule ”încercând uneori/ visa-
rea solară a mării: ori ”menit să stea la bord de 
strajă/ argonaut pe mările de ceară”, vers doar apa-

rent criptic din poemul ce dă titlul acestui volum. 
Iată și o strofă din ceea ce s-ar putea constitui 

într-o artă poetică a autorului: 
”Iar tu, poet, la drum cu glasul dulce
Să-ţi porți solemn îngândurata cruce, 
Când voi vedea că nu vei mai putea 
Ți-oi da ceva din nemurirea mea” 
(Suprema sentință)  
Pentru Haralambie Bodescu, ”cuvintele sunt 

bucurii, extaze ale morţii și,/ puncte cardinale ale 
veșniciei”. Sub pavăza unor asemenea credințe artis-
tice, și-a gândit (când într-o perspectivă romantică ori 
parnasiană, când ademenit de sonoritățile unei 
modernități lirice la care, împătimit de cuvânt, omul 
de carte a știut să descifreze potecile ce duc spre în-
telegere și avizată asumare) arhitectura aventurii liri-
ce a argonautului care, navigând pe mările de ceară, 
știe să întârzie în porturi care pot purta numele unor 
frumoase poeme: ”Ursita”, ”Sărbătoare”, „Printre 
semne de-ntrebare”, ”Despărțire”, ”Sacrificiu”, 
”Recviem” (din care scriem aici o sugestivă strofă: 
”Mântuie lumina/Florile de crin,/Învelind grădina/În 
poem divin”), ”Starea de purpură”, ”Indentitate”, 
”Niciodată moartea”, ”Alter ego”, ”Emblemă”, toa-
te făcând parte din cuprinsul acestei frumoase cărţi 
de poezie, ale cărei versuri vin de la izvoarele de 
acolo de unde ”Orfeu a cântat toată frumuseţea, re-
ducând-o pe Euridice din moarte”de unde ”cântecul a 
încremenit în legendă”.  Și numai dacă aceste versuri le-ar 
fi imaginat prin inspirate îngemănări de cuvinte și harul de 
a vizualiza metaforic stări și sentimente, și ar fi îndeajuns 
pentru o izbânditoare vocaţie lirică. Pentru disponibilităţile 
creatoare ale poetului Haralambie Bodescu, pentru darul 
rar de a-și supune cuvintele, făcându-le să cânte, să învă-
luie gândul în legănătoare incantaţii și să înconjoare îm-
prejurimile sufletești cu tandre melancolii, iată, în finalul 
acestor ”cuvinte pentru poet”, versurile rostite atât de su-
gestiv de autor însuși în memorabila ”Poveste de vânătoa-
re”, dedicată marelui poet Şt. Augustin Doinaș:       
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Poetul și mitul argonautic
destrămare firească. Esența lirismului se condesează 

în lumini și umbre, deseori aflate sub zodia livrescu-

lui, cu trimiteri la simboluri și motive mitologice. 

Remarcăm astfel conversiunea de substanţă a mituri-

lor greco-latine cu cele autohtone care, împreună, 

sunt valorificate subtextual și convertite prin eul 

liric. 

Poetul ne interpretează mitul argonautic, şi 

Lâna de aur se indentifică, prin cântecul harfei sale, 

cu Poezia, învingătoare peste timp. Încrezător în da-

imonul său artistic, el se consideră un mitic Argonaut, 
iar tărâmul artei e marea de ceară, simbol al perse-

verenţei, al sacrificiului pentru creaţie.   
Spiritul novator se încadrează, totuși, în tiparul 

unor canoane cunoscute, dar sinceritatea emoţiei și 

fiorul transfigurării armonizează rostirea și îi asigură 

confesiuni și solitudini superioare. 

Prof. univ. dr. George SORESCU   

Argonaut în căutarea aurului poeziei



Pag. 18  Portal ~ Măiastra - nr. 3(16)/2008

       Pe urme de zmei poetul pornise, 
       Prin neguri alaiul abia se zărea , 
       În trecerea sa o ciută lovise,
       Iar codrul murise cu gândul la ea… 

       El raze de lună în caleașcă ducea, 
       În loc de săgeți, cu ele vînase, 
       Arcadia era mirabila stea, 
       Tărâmu-nțelept spre care plecase 

       Epoleții tăcerii cazuseră-n cer, 
       Prin murmur de stea trecuse-n alai, 
       Dar zboru-i era un vis efemer, 
       O tainică rugă din gură de rai… 

       Doar  vântul adia încălțat în saboți, 
       Copitele cailor fulgerau prin țărână, 
       Iar zmeii de pâclă pieriseră toți 
       Și domnul voit-a să se facă lumină… 

Nicolae DRAGOŞ  

Emblemă
  Doamne, ce nămeţi de ceară  
  se lăsaseră de seară,
  parcă vântul sta să doarmă 
  prins de razele de lună, 
  trupul sfânt miroase-a humă,                     
  îngerul zbura, zbura 
  întinzând spre ceruri ceaţa
  mai subţire decât aţa
  care este viaţa mea…
  era noaptea grea, de sânge,
  mama începuse-a plânge,
  desfăcându-mă-n lumină
  simţea clipa cea divină; 
  mă pornise viu la drum,
  gând de vânt și trup de fum,
  cu flacără la mijloc,
  inimă cu miez de foc
  și pendulă de lumină,
  coborând din cer în tină
  meteoric, înaripat,
 să-mi fiu mie Împărat…
 De-oi muri tot astfel sunt
 o emblemă de pământ,
 cu inscripţie pe-nţeles 
 veșnicul și sfântul vers…   

Argonaut pe mările de ceară
 Licoarea apelor din prund,    
Cum se prelinge ca o ceară 
Pe orizontul unui gând 
Ieșit din matca lui afară.

Tăcut, păstrând doar aură stelară 
În veci rătăcitor, dar plin de vrajă 
În străveziul lumii se strecoară 
Cum gălbenușul mișună sub coajă.  

 La bord poetul stă de strajă,
Argonaut pe mările de ceară, 
Dar gândul slobozit, o mreajă, 
Învăluie corabia princiară. 
Arcadia, virtute selenară, 
Tărâm ceţos de val înmiresmat 
Devine-atunci o tainică povară 
Pentrul poetul veșnic împărat…

Lâna de aur
      O, de-aș fi Iason, ce-aș mai face, 
       S-aduc Colhida mai aproape, 
       Aietes a murit demult, 
       Dar Ares oare mai veghează 
       Comoara cea purtată-n zbor?... 
       Berbecul năzdrăvan s-a dus 
       Cu Frixos și cu Hele-n cârcă. 
       Pe mări de ceară încă mai plutesc 
       Înaripate pletele de aur… 
       La ora când în lumea mea 
       Se schimbă pentru vamă santinela 
       Ating cu gândul lâna sclipitoare. 
       Stejarul sfânt îmi leagănă în vânt 
       Întreaga neodihnă, oare cine cântă 
       Pe Helespont Desăvârșirea?... 
      ...………………………………………..
       De propria ei umbră rezemată  
       Învinge timpul  
            Poezia. . .  

Chiar mai subţire
   Dacă plângi se tulbură razele lunii 
    Și înfloresc ghioceii sub omăt; 
    Năframa vremii curge-n adieri, 
    Pe când pe ruguri nevăzute ard 
    Petalele de dor ale-nserării, 
    Ca toporașii sărutaţi de vânt, 
   Când se desfac coperţile pădurii,  
    Lăsându-și pleoapele de rouă  
    Să-nmiresmeze o lume nouă… 
   ……………………………………….. 
   ”Poetul locuiește în acest cântec!...” 
    Scrie pe un trunchi îngândurat,  
    Când luna se apleacă în asfinţit- 
    Dar alte miresme se-nalţă 
    Și alte perdele 
    Dureroase ca sufletul meu 
    Sunt atinse de rouă și de vântul subţire, 
    Chiar mai subţire decât viaţa… 

Suprema sentinţă
Uimit priveam prin gând stingher  
Și ajungeam la Dumnezeu, în cer. 
Și zis-a Domnul: „N-am persoană, 
Nu pot fi pus pe pânză, în icoană, 

Dar Aurora Mea-i prezentă orișiunde, 
Din ea o rază slobozită-n unde  
Ar transforma torenţii din cuvinte  
În clipe de smarald încremenite… 

Iar tu, poet, la drum, cu glasul dulce, 
Să-ţi porţi solemn îngândurata cruce, 
Când voi vedea că nu vei mai putea 
Ți-voi da ceva din nemurirea mea!”… 

Între fire şi nefire
       Aș săpa-n abis o vatră,
       unde să închin cândva 
       un pahar de vin ceresc 
       dintr-o nevăzută stea…
        
       Și-aș servi o amintire 
       pe o tavă de păcat, 
       între fire și nefire 
       aș rămâne suspendat… 

Poveste de vânătoare
                În memoria lui Şt. Augustin Doinaș 
Pe urme de zmei poetul pornise    
Prin neguri alaiul abia se zărea
În trecerea sa o ciută lovise,
Iar codrul murise cu gândul la ea …
                   
 El raze de lună în caleașcă ducea,
 În loc de săgeţi,cu ele vânase 
 Arcadia era mirabila stea,
 Tărâmu-nţelept spre care plecase.
   
 Epoleții tăcerii căzusera-n cer,
 Prin murmur de stea trecuse-n alai,
 Dar zboru-i era un vis efemer,
 O tainică rugă din gură de rai…
 
 Doar vântul adia încălțat în saboţi,
 Copitele cailor fulgerau prin țărână,
 Iar zmeii de pâclă pieriseră toţi
 Și Domnul voit-a să se facă lumină…   

Printre semne 
de-ntrebare…

               De n-ar fi pe lume dorul 
               Blestemat de Dumnezeu,
               M-aș petrece precum norul
               Și ar rămâne-același: Eu.

               În pedanterii de gheaţă
               Florile își trec fiorul;
               Între moarte și-ntre viaţă
               Va doini de-a pururi dorul.

               Călătorii de pe puntea
               Fericirii trecătoare
               Își vor pierde-o clipă mintea
               Printre semne de-ntrebare…

Adeseori toamna
                     Ce cântec ne învinge 

                      Tot picurând sub pleoape,

                      Navigatorul plânge

                      Și sufletu-i pe aproape

        

         Ne scade timp la vamă

         Apoi ne părăsește,

         Când totul se destramă

         Și tainic ruginește?...

                      

                      Ce seară te-mpresoară

                      Și-n sânge de biserici

                      Răsar într-o beteală

                      De licurici eretici,

             De parcă frunza cade

             Cu norii în nervuri,

             Când tâmpla ta ascunde

              Un freamăt de păduri,

De parcă râul crește

În curcubeu rănit

Și aripi primenește

În straie de argint!...

Luminoasă ca o stea…
Tu erai fata frumoasă,

străvezie în priviri,

aveai aripi de mătasă

aerate-n dungi subţiri…

Ce Iisus purtai tristeţea

presupuselor păcate,

chipul în oglinzi de ape

ducea gându-n altă parte.

Poate moartea îţi murise,
poate viaţa îţi plutea
în corabia de vise,
luminoasă ca o stea…

Acasă…
             În plaiul lunii  a rămas demult
            Un ciobănaș cu toiegel de aur,
            Păzindu-și turma de argint,
            Iar cântecul-mireasma nesfârșirii-
            În nopţi albastre vine pe pământ 
            Ca șarpele la pândă, timpul
            S-a-ncolăcit de stâlpul casei
            Cu liniștea de la-nceputul lumii…

           Aici, o simplă tulburare s-a ivit
           Când m-am născut și steaua mea a
           pasă
           Singurătatea vremii, 
           Iar prin păduri doar iarna 
           Îmi luminează-adâncul… 

Alter ego
El pășea pe dunga subţire a umbrei 

Și calu-i se topise ca neaua, 

Îmi pusese mirul pe frunte, 

De pe suflet ridicase perdeaua. 

Se ruga să moară la poartă, 

Cu sabia îmi slobozise izvoarele, 

Dar mă durea mai cu seamă cenușa, 

Când dezvelise luna şi soarele.

Îmi spunea că nici nu exist, 

Eu îi arătam tărâmul îmbelșugat, 

A urmat apoi un fir de poveste, 

E mult de atunci și eu am uitat…

Urmare din pag. 17

Haralambie BODESCU
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DE M-AȘ TREZI

Nu tălmăci nici zodie, nici gând,
Blestem să nu rostești, sau dezlegare,
Căci dimineţile acum te vând
Prin ochiul tău, de jertfă trecătoare.

Se-apropie, îl văd sporind ușor
Același pas, să-mi curme îndoiala,
De m-aș trezi, în care viitor
Voi celebra la nunţile din Cana?

Și-ngăduind cărărilor ocol
Spre vindecarea lumii de nălucă,
Un vas de lut, desperecheat și gol
Îmi va fi cer și talpă de ulucă.

Cetate, veac, tărâm, legendă, vis,
Alături vă primesc ca moștenire
Din ziua când eram în paradis,
O lacrimă de rouă și iubire.

DACIA FELIX

Sub fulgere, pădurea
 spre Dunăre se-apleacă
Și-n golurile sterpe
 se mai aprinde-un foc,
De parcă chinul nopţii
 spre ziuă o să treacă
Din urmele de dropii,
 în flori de busuioc.

  „VIITORUL SE GRĂBEȘTE”
    „Numărat, numărat, 

cântărit și împărţit”
(Daniel 5 cu 25)

 „Viitorul se grăbește”  
 Ziduri cad lângă palat 
 Îngerii-s la Eufrat,
 Mâna scrie și-mplinește.

 Cheful vinului sporește,
 Cântărit și numărat,
 „Viitorul se grăbește”,
 Îngerii-s la Eufrat.

 Moartea strânge ca un clește
 Rob, mirean sau împărat
 Și doar „Focul viu” trăiește,
 Omului să-i fie dat.

 „Viitorul se grăbește”

ȘI MEREU

Ploaie râncedă și grea
Cai sălbatici în prigoană,
Sub oblâncul de la șa
Bate-o tâmplă de icoană.
Și mereu într-un târziu,
Ca de spaimă se desface
Norul încă arămiu,
În amiezile posace,
Coperind cu strai de ceară,
Ochiul vânăt, ca de fiară.

VEZI CUM LEGI…

Vezi cum legi, nu strânge nodul,
Printre locuri cu stăpâni
Vine vremea când aduni
Stâlpi și grinzi, să sprijini podul.

Și din bălţi să tragi năvodul
Dincolo de mori și stâni,
Vezi cum legi, nu strânge nodul,
Printre locuri cu stăpâni.

Te va-ntâmpina norodul
Cu o vorbă din bătrâni,
Cel ce sapă-n mal fântâni
Va spori în vie, rodul.

Vezi cum legi, nu strânge nodul.

ÎN LIVADA CU MERI

Au gust de căpșuni
 amintirile mele,
Pe când mai eram
 printre ierburi un trup,
Călător rătăcind,
 luminat doar de stele
Pasul greu odihnea,
 într-o urmă de lup.

Acel sunet ciudat
 clătinat ca o boare,
Mă-nsoţea uneltind
 pătimașe tăceri,
Ape repezi porneau
 dintr-un plâns de izvoare,
Ca o rugă de îngeri
 în livada cu meri.

EFIGIE

Casă tristă cu bătrâni,
Lepădată în uitare
Într-o margine de stâni,
Ca o bornă la hotare.

Au trecut atâtea vremi
Peste grinda strânsă-n noduri,
Azi pe cine să mai chemi
Să coboare grâu din poduri.

Norii cerurilor trec
Măsurând odaia joasă,
Unde-n cântece petrec
Umbrele, din altă casă.

PORTRET MARIN

Vezi șerpi marini, ce-n ochiul meu înșiră
Fiordul scandinav, hlamidă șuie,
Pe Carol-Rex în barbă cum respiră
Printr-un pulmon, cu cioburi de statuie.

Blazonul lui din piei de ren, l-asemeni
Cu-n vrej pălit, o hartă merovingă,
Vârtej icarian și orb îndemnu-i
Ca nu cumva, blestemul să-l atingă.

Prin două trupuri strânse-n chingi și zale,
Un mucegai răzbea, un colb sub coajă
Oxidul bronz din pleoapele regale
Spoind aceste aspre tatuaje,

Și-ncremenit, cu braţu-ntins spre astre,
Și spulberat de zborul unor vrăbii,
Surpat de vremi, vederii noastre
Îl ascundeau albastrele corăbii,
Ce-n drumul lor spre-acel meleag devoră
Un straniu zeu, halucinanta oră.

UMBRĂ ÎN AMURG

Se-ntunecă de vreme, mamă,
Și ceru-i spuză și leșie,
Lumina zilei se destramă
Și parcă se ascunde-n vie.

Tu, mai cobori încet cerdacul
Și te mai legi la-nchieturi
Să uiţi durerile și leacul
Atâtor frunze și fierturi.

Lângă loitra prinsă-n toartă,
Braţul bătrân îl sprijini greu
Și-ntorci privirea către poartă,
Poate-l aduce Dumnezeu...

Îl mai aștepţi, dar umbra piere
Și frigul te-a pătruns și ceaţa,
Îţi strângi scurteica în tăcere
Și te apucă dimineaţa.

 

       PASĂREA PLOII

Forma păsării de ploaie
O-mpletesc cu fir din plaur,
Rotunjind amiezi de aur,
Peste blândele șuvoaie.

Și-o alung din margini bune
Înspre oarbele hyade,
Cum alungi peste lagune,
Golul tainicei arcade.

MĂSOR TIMPUL….
 

„Cum putem explica inserţia prezentului
 etern al memoriei?”

(Prof. E. Husserl)

Măsor timpul, șterg o urmă,
Gândul meu, sporadic vis
Din realul circumscris,
Adevărul și-l asumă.

Și-n conclavuri de cutumă,
Lepădat ca un proscris,
Măsor timpul, șterg o urmă,
Gândul meu, sporadic vis.

Doar prin focul vetrei scurmă,
Între clipă și abis,
Eligibil și decis
Stratul unic: cap și turmă.

Măsor timpul, șterg o urmă...

ORBI PER URBEM
-Ciclul Homeric-

Cronologii universale,
Reguli ce-au fost și încă sunt,
Substanţă, miez bătut de vânt
Și aruncat între… tarlale.

Recesiuni…duminicale,
Spaţiul „horal”, altar, mormânt,
Cronologii universale,
Reguli ce-au fost și încă sunt.

O lume-a nașterii brutale,
„Loc consacrat” ca un descânt,
Exod eretic, gând, cuvânt
În armonii…conjucturale.

Cronologii universale.

GEORGE DUMITRU
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Căutător de sensuri printre cuvinte de 
fiecare zi, îmblânzitor al luminii cu întuneri-
cul ei cu tot, poetul George Lixandru pare, 
asemenea  îngenuncheatului la diagonalele 
tristeţii (care) caută prin ceaţa eternităţii / 
spiralele descompuse ale luminii / ce urzesc 
haosul organizat / din grădina neordonatelor 
cuvinte.

Autor a şase volume de poezie (trei 
dintre acestea beneficiind de traduceri în lim-
bile franceză, engleză şi, respectiv, maghia-
ră), autorul este o conştiinţă lucidă căreia îi 
este atât de dor să cânte, disimulând cu graţie 
şi serenitate amarul de-a trăi când nu se prea 
trăieşte cu adevărat. Tot ce ştie (şi o face cu 
devoţiune) este să deschidă iar şi iar o nouă 
rugă în singurătate deşi prea bine ştie că s-ar 
putea / ca Dumnezeu să nu răspundă / iar 
mâna dreaptă a ispitei / s-arunce spini între-

POEMUL – PRUNC NEÎNFĂŞAT
bători / din pântecul tăcerii ori din nori.

Deşi mărturiseşte (tot volumul de po-
eme Întunericul luminii / The gloom of light, 
Editura Semne, 2008, este o mărturie repetată 
iar şi iar) de o linişte grea, de o singurătate 
fără vârstă ascunsă în noi, poetul ştie, simte, 
strigă (o, sfâşierea unui strigăt mut!) cum că 
veşnic roti-se-vor / acele  timpurilor, cu sau 
fără noi. Dar dacă suntem, cât suntem, cuvi-
ne-se dar să lăsăm în graiul luminii sau prin 
iarba literelor urma noastră cât să se audă / 
mersul semnelor cereşti.

 Grăbit parcă să apuce să spună toate 
câte prin cuvânt se tălmăcesc, poetul se simte 
trădat de cuvânt, lumina lui spune de-un în-
tuneric (să fie Blaga cel care-i suflă În vatra 
sporitoare de taine?) când undeva, într-un 
ciob de icoană / prind să se audă bătăile 
inimii / tremurând la picioarele albe ale 
cuvântului.

 Acest „galactic meşter sticlar” (în 
viaţa de toate zilele poetul este un îmblânzi-
tor de magmă fierbinte care ia forma unei 
respirări şi, în golul căreia oamenii semeni 
adună plânsul ploii sau „la-
crima privighetorii” ce se 
va fi „ostenit toată noaptea 
cântând”…) ştie să aleagă 
dintre cuvinte pe acelea cu 
miezul bun, pregătindu-se 
de repetabilul ritual al ro-
dirii când cu mâinile albe 
ale poeziei, culege, dintre 
boabe de întuneric / timpul 
rămas: un an / o zi / un 
ceas…

 Am spus „trădat 
de cuvânt”? A se citi beat 
de sensuri, ezitând în a-l 
alege pe cel mai la îndemâ-
nă, intuind că dincolo de 
primul val e un alt tărâm, o 

altă lumină, când „singura viaţă învaţă 
s-apună”…

 În timpul nostru bolnav de ne-nţe-
lesuri, poezia lui George Lixandru pare o 
uimire de  prunc încă neînfăşat care  abia 
învaţă să respire / sub pojghiţa nopţii. Nu 
este acesta rostul poemului? Să fie prunc 
nou-născut în lumea îmbătrânită în stereoti-
pii, să fie o promisiune de taină nouă când, 
din întuneric, lumina se dezghioacă şi se pre-
schimbă în cânt.

 Dacă unele poeme păcătuiesc prin 
discursivitate, diluându-se astfel esenţa me-
sajului liric, („Ultima undă”, „Raiul ascuns”), 
altele par străfulgerări de cânt („Flacăra plo-
ilor”, „Un alt dulce”), „ nuanţe” de iluzii.

 Traducerile în limba engleză sem-
nate de Ionela Neagu sunt fericite echivalen-
ţe ale versurilor amintitului volum, paşaport 
prin lumea cuvântului în care se cuvine să ne 
legitimăm cu întreaga lumină şi tot întuneri-
cul care ne ştiu, de care ştim şi facem 
mărturie.

EPITAF PENTRU CARTE
Pătrunde frigul morţii-n biblioteci,

Se-ncuibă mucegaiul în volume:

Azi, internetul e stăpân pe lume.

Sit tibi terra levis, carte: pleci.

În pagini instalat e-un somn de veci.

Întoarsa în ţărâna humei-mume,

Rămâi o noţiune fără nume:

Te-au abolit computerele reci.

Schimată-i noima – fost şi strâmb eres;

În evul sterp cu norme-aleatorii,

Răstimpul mohorât al fostei glorii

Ţi-a dat prohod un ultim înţeles:

Închişi în anonimul tău deces,

Cu tine-odată mor şi autorii.

ROMULUS VULPESCU

Paula ROMANESCU

Serile la Brădiceni - 2007
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percepţia I
 

 e tristă şi lumina-n ţara mea
şi zâmbetul femeilor e trist
e Doamne o eroare că exist?
azvârle-n hău cu singura mea stea

promisiuni îndemnuri şi poveţe
nici nu mai vreau nici nu mai pot 
să-nghit
să-nceapă-apocalipticul sfârşit
să nu-mi mai moară crinii de tristeţe

două tristeţi

 cum toate Doamne nesfârşite-Ţi sunt
la fel de nesfârşit eşti Tu de trist
fiinţa cea mai tragică din lume
eşti Tu şi după Tine Fiu-Ţi Hrist

Tu faci această lume colorată
pe care nu o ţii la azăvadă
culorile-i acoperă tristeţea
ca nimeni să nu poată să i-o vadă

insistenţă

mi-a bătut destinu-n uşă
parc-ar fi voit s-o spargă
n-am deschis nu ştiu ce-a vrut
şi s-a dus în lumea largă

a venit a doua oară
a bătut şi-a stat puţin
n-am deschis că mi-a fost teamă
mare teamă de destin

a venit a treia oară
mi-a bătut în geam cu-o nucă:

FLORIAN SAIOC

„hai grăbeşte-te mi-a zis –
pregăteşte-te de ducă”

„du-te singur şi mă lasă
că nu-mi este dor de ducă”
de-atunci simt cum fuge timpul
cum destinul mă hurducă

viitorul

viitorul trecut prin prezentu-mi – o 
cratimă –
devine trecut şi poate istorie
Tu mă conţii Doamne în marea-Ţi 
memorie
ca pe-o durere ca pe o patimă

că de la mine prin toate firele
cu toată viaţa cu toată trăirea
Îţi transfer Doamne şi pătimirile
şi pentru Fiul Tău răstignirea
viitorul meu este o viitură socot
ce devine trecut cu mine cu tot

consolare

de mult ştiam că în afară
de-Atot-Puternicul-Ceresc
în lumea asta nesfârşită
eternă toate se sfârşesc
ard stelele-n tării albastre
şi tremurând lumina-şi ning
apoi după fireasca lege
ca lumânările se sting
şi mie-mi pasă când se stinge
o lumânare sau o stea
dar este-o mare tragedie
să mi se stingă viaţa mea

există însă şi atunci
nenumărate consolări
îţi ard în cer atâtea stele
şi-n jur atâtea lumânări
ard mai molcuţ sau moderat
ba stelele chiar ard teribil

maturizarea

când puşti mă aflam ca mulţii băieţi
visam cosânzene cai verzi pe pereţi
eram îndrăzneţ ca şi-alţi îndrăzneţi
prin sufletu-mi însă trecea ca o undă
câte-odată şi-o teamă de moarte 

profundă
uneori doar mocnea alteori era trează –
căţea credincioasă şi vieţii de pază

azi trupul meu vechi – manta 
ponosită – 
tresare mai rar bântuit de ispită
îmi par tot mai multe în viaţă deşarte
s-au dus caii verzi şi teama 
de moarte
de când Cosânzeana e doar un eres
faţă de moarte am mai mult interes
ci nu de teamă ba cred că aş vrea
să dau când doreşte ea mâna cu ea

nu plângeţi

am început de-o vreme să cochetez 
cu ea
cu cea mai mare doamnă şi pare-se 
eternă
ea mă veghează-ntruna şi veşnic m-o 
veghea
şi după adormirea pe cea mai neagră 
pernă

Ea de pe-acum începe treptat cumva 
şerpeşte
să mă cuprindă parcă din ce în ce 
mai tare
iar eu pricep presimt că mă 
ademeneşte
mă trage către iarbă şi către 
ne-ntristare

de voi pleca spre Nord sau voi pleca 
spre Sud
nu plângeţi e-n zadar că n-am să vă 
aud

  

promisiunea

ba îmi place foarte-mi place
minunat să-ncerc minuni
mi-ai promis că faci ce-i face
şi că n-ai să mă amâni

ah de-ai şti că stau pe ace
de atâtea săptămâni
nu mai am o clipă pace
mor să-ţi înviez pe sâni

pentru-un deget dau o mână
raiu-n iad am să-l cobor
şi-ţi promit o săptămână
cel puţin să nu mai mor

NOCTURNELE 
Un fel de rugăciune
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mincinoşii

nu mai cred în femei ba pe loc le 
denunţ
m-am pătruns de-un nou crez pâ-
nă-n oase
dar eu Doamne la femei orice-ar fi 
nu renunţ
e le-mi  p lac  chiar  ş i -aşa 
mincinoase

pentru mine-ai făcut-o şi mi-ai dat-
o de dat
pe femeie cu daruri de iubire 
nebună
ca abia după actul final să 
constat
că mi-ai dat fericirea ambalată-n 
minciună 
ci însă dar totuşi nimic nu-i 
suspect
din pântecul ei descinde direct
şi pruncul bărbat mincinosul 
perfect

clipa ne-ngăduitoare

El profund cumintele
într-un veac cât un mileniu
spovedea cuvintele
şi le miruia cu geniu

eu mai fac ucenicie
la de-a surda în pustie
iată-mă-ntru poezie
slugă la zădărnicie
………………………
simt cum vin cumplite geruri
iar în mine stau să cadă
munţi de vremuri nouă ceruri
îngropate în zăpadă

oameni stele vin să plece
şi zadarnic şi măreţ
simt prin mine cum vor trece
de la plasmă la îngheţ

vom afla cu toţi sub soare
clipa ce-o veni fireşte
fulger ne-ngăduitoare
că şi moartea se trăieşte

nemuritorii

o doamne dătător de sorţi
nemuritorii toţi sunt morţi
în ceruri sau în omenire
nu-i o reală nemurire
nici pe-alţi planeţi nici sub alt 
soare
că Doamne peste tot se moare
după programul Tău genetic
eu cred – de nu-s cumva eretic –

că  nu-s nici oameni şi nici sori 
cu-adevărat nemuritori
iar nemurirea mi se-arată
ca o metaforă sfruntată
dar moartea-i foarte-adevărată
eu n-am să-alerg pe-această sferă
după o-asemenea himeră
ci le voi spune tuturor
că doar Tu eşti nemuritor

o boală incurabilă

e moartea-o boală foarte serioasă
că te coseşte sau te ia la coasă

e-o boală moartea foarte serioasă

când te loveşte fii indiferent
că nu există nici un tratament
vei fi apoi absentul permanent
tu închizi ochii ea-ţi deschide 
ochii
o vezi pe ea dar nu-i mai vezi pe 
ciocli
că-altcineva o să-ţi închidă ochii

de te coseşte sau te ia la coasă
tu orice-ar fi rămâi indiferent
că nu există nici un tratament
e-o boală moartea foarte serioasă
mai elevat de ţi-aş vorbi amice
e-o boală incurabilă aş zice

optimism

ce-aţi zice azi dacă v-aş da de 
ştire
că asta-i poate ultima-ntâlnire
în fiecare clipă am dileme
pe umeri duc mai multe vremi de-o 
vreme
pe cord parcă mă-apasă un 
placheu  
merg mai încet respir ceva mai 
greu
din zi în zi sunt parcă mai posac

repet ce spun şi uit ce vreau să fac
lucrez la  câte-un vers  o 
săptămână
adorm la masă cu condeiu-n mână
visez când păsări negre când 
păuni
sau mă rotesc în vis peste genuni
cândva visam femei ca-n paradis
acum nici babe nu-mi mai vin în 
vis
de-o fi aceasta ultima-ntâlnire
vă-mbrăţişez de-acuma cu iubire
plecarea mea nu vreau să vă 
consume
sunt optimist că plec în altă lume
tristeţea să se ducă pe pustii
că sunt sătul de-atâtea tragedii
iar la-ntâlnirea cu Mântuitorul
sper să-mi păstrez nealterat 
umorul.

depustiirea pustiului

v-a bătut poetul la uşă
păcatul lui fie că nu i-aţi deschis
păcatul lui fie că nu l-aţi primit
va fi vai de păcatele lui
şi vai de cuvintele sale rostite-n 
pustiu
dar poate pustiul are urechi să-l 
asculte
poate o fi având şi ochi ca să-l 
vadă
poate o fi având şi un suflet pustiu
să-l miluiască pustiindu-l pustiul
ci nisip să-l îngroape sub dume 
are de toate pustiul ca şi cei
care se aseamănă cu pustietatea
oricum păcatul poetului fie
că el s-a îndurat să depustiască 
pustiul
totuşi primeşte-l în pustiile tale
şi spală-l cu apele morţii pustiule
îngroapă-l în dunele nalte 
mişcate de puternicul pustiitorul 
Simun 
un poet nu prisoseşte pustiului
ducă-se pe pustie cu păcatele lui
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Ioana în 
bibliotecă

Sunt cărţi care te scoală 
din morţi.

Te scoli dimineaţa 
îngheţat bine,

în miezul verii,
ca un transatlantic 

înţepenit
printre cuburile de 

gheaţă
care populează inocent şi absurd,

inutilul congelator al lui Dumnezeu.
Te trezeşti, te uiţi pe fereastra
care dă-n zidul blocului de vis-à-vis,

blocul 13 bis. Te uiţi şi nu vezi
decât proiecţia propriului tău chip,
fiert, afumat, congelat

de parcă cineva s-ar pregăti
să se hrănească o iarnă întreagă
cu, vai, pricăjitele tale ciolane.

Dar, sunt cărţi care te scoală din morţi.
Păşeşti pe vârfuri prin propria ta
rămăşită de viaţă,

te duci către raftul înecat
în praf ancestral
şi alegi o carte
care te scoală din morţi.

A opta zi a săptămânii
În dimineaţa asta, a nimănui,
fără condică de prezenţă,
fără jăndari, primari, redactori şefi,

voi rătăci prin Parcul Romanescu,
liberă şi libertină, ca o frunză
plutind tihnit câteva ceasuri bune,
departe de hărmălaia după-amiezii

de sâmbătă/ duminică
în oraşul pregătit de sărbătoare.

Voi îngâna doar pentru mine
un cântec de singurătate/ linişte
înaintea furtunii –
eşarfă de funie aspră peste buze şi suflet.

Cetăţean conştiincios, plătitor de taxe
şi impozite locale,
voi hoinări mâşkinian pe străzile Craiovei

citind/ îngânând/ mestecând
printre dinţii cariaţi ai biografiei
mele literare, iarăşi şi iar;

VERSURI DE SYLVIA PLATH

Poeme de pe malul stâng 
Era vară senină, nici nu gândeam
că va mai veni vreodată
toamna cea aromitoare
sau maştera iarnă,

aşa că am smuls din ţâţâni uşa,

ferestrele
casei mele de hârtie
şi acoperişul albastru

ca maculatorul de citire
al bunului Dumnezeu.

Ferestrele, spuneam, ai căror
ochi orbi
stăruiau asmuţiţi spre grădina
vecinilor.

Era vară senină, puberă,
zurlie, în sandale de spini
de rosa canina,
în rochie de petale de mac sângeriu,

dragostea umbla ameţită
pe uliţi prăfoase,
se logodea cu trupul meu încă tânăr,
cu sângele meu încă azuriu.

Rănile ei aveau aripi de celuloză,
de coperţi de poeme;
rănile ei ca nişte fluturi croiţi din
mătasea
rochiei de nuntă
a Mariei, a Elenei, a Ioanei,

se ridicau către cerul senin şi abstract,
acoperind săgeţile de sticlă ale soarelui,
corăbii navigând în derivă
în burta chitului, iona/ ioana.

Nici nu visam că, în curând,
din cotloanele solzoase ale indiferenţei,
vor veni din nou, tropotind
pe armăsarii brumei,

toamna cea aromitoare
şi maştera iarnă.

Plita lui Dumnezeu
E treisprezece mai, duminică,
sărbătoare pe înţelesul tuturor.
Bunul Dumnezeu se pregăteşte 
să ne prăjească pe plită.

Mă răcoresc în iarba tehuie
şi-n resturile
cinei de sâmbătă seara
printre blocuri.

La confluenţa lui treisprezece
cu treisprezece bis,
istoria municipală îşi dă poalele
peste cap,
rânjeşte mânzeşte.

Calina Canina Karina
latră patetic la cerul abstract şi senin.
Îi răspunde răguşit şi hapsân,
istoria municipală,
paceaura bătrână, ascuţindu-şi caninii
galbeni, tociţi, pregătindu-se 
să devore ce-o mai rămâne din noi
după ospăţul pantagruelic, alzhimeric,
de sâmbătă seara,

al bunului Dumnezeu dintre blocuri.

Doamne, să mă  răneştihr
Doamne, aş vrea să fiu mâţa ta

cu gheare şi aripi
şi pureci mici între gheruţe!

Să mă salvezi toamna din tufişuri

însângerate de măceşi,
din gura flămândă a câinilor fără stăpân.
Să mă duci la tine acasă,
pe acoperişul blocului cu 13 etaje.

Să mă îngădui iarna întreagă
la gleznele tale, la poveştile tale
cu îngeri păzitori, cu poeţi glorioşi,
cu nopţi de iunie în care ne vom legăna

împreună în hamacul de borangic
al greierilor, al cicadelor.
Doamne, aş vrea să mă hrăneşti
ca şi cum aş fi

primul poet hămesit din păşunile tale,
prima tulpină de cais răsărit copilăreşte
din crăpăturile cămăşii de beton
a balconului de la etajul opt.

Coperţile din Alexandria
Luni dimineaţa mă trezesc visând
fără hotarele dimineţii de sâmbătă
şi, uneori, poet netot şi hai-hui,
harta absurdă a după-amiezii de
duminică.

Iubesc sâmbăta şi duminica.
Ele au, chiar şi-n miezul virgin/ putred
al iernii/ verii,
un îngeresc sunet de cristaluri ciocnite
sărbătoreşte la nuntă.

Visez libertatea de-a fi prizonier
între pereţii casei,
între zidurile proaspăt văruite
ale sufletului
sălbăticit

printre poemele de singurătate
ale verii trecute.

Visez că sunt mereu
la capătul de început
al săptămânii/ al lumii,

visez că-mi zburdă vesel prin artere
şi vene un şoricel sensibil şi transparent –
oaspete hămesit/ fericit

între coperţile Bibliotecii din Alexandria.

Mireasma iernii viitoare
E noiembrie, Doamne! Peste oraşul
Craiova
pluteşte mireasma ta ofilită.

Cârduri de ciori înfometate
planează tenace peste parcul
de la marginea oraşului zăbrelind
fereastra sufletului mărunt şi cărunt.

Greierii, lăcustele, gândacii
de bucătărie
tropotesc triumfători
peste versurile iernii viitoare.

E noiembrie: stăm cuminţi,
stăm pitiţi de parcă am aştepta
să se ridice cortina la teatru,
se se întâmple ceva,
cumva, 
undeva,

chiar aici, în buricul oraşului Craiova,
printre fântânile arteziene,
printre străduţele desfundate,

peste care tropoteşte ca o turmă
de catâri olteneşti

mireama de trup putrezit
a iernii viitoare.

Ioana Dinulescu
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Misiunea cronicarului în zilele noastre e 

din ce mai dificilã si delicatã. Nimeni nu mai 

citește pe nimeni. Ne-am Babel-izat, doamne fe-

rește! Criticii literari ori sunt surzi, ori orbi, dar 

puterea e a lor. Dar pot fi și „elitiști”, și leneși, și 

îmburgheziţi, ori uscaţi, oficiali, precum pot fi și 

serioși, informaţi, cu har și cu aplicaţie.

Ce democraţie a dreptului la cuvânt, a 

talentului fie el mai mãrunt sau genial?

Ce libertate a scrierii, ce idee, ce senti-

ment, când la modã sunt vulgarismele, senzua-

lismele, un jenant joc al refulãrilor și defulãrilor? 

Care puritate a comunicãrii, care stil înalt? Însã 

cunosc și din cei pe care-i respect, citesc, citez, 

de la care am ce învãţa. Revolta mea nu e atât 

sincerã, cât absolut necesarã. Astfel proiectez 

douã iniţiative editoriale ale familiei de scriitori 

Zenovie Cârlugea și Zoia Elena Deju, soţ si soţie, 

oameni de condei, de culturã și de societate, mi-

litanţi ai renașterii spiritualitãţii gorjene, care 

aparţin categoriei identificate de mine ca fiind 

sobrã, de un intelectualism exemplar.

Pe cel dintâi, deja membru al U. S. R., 

doctor în filologie, editor prestigios și…generos 

(s-a îngrijit de primele cãrţi ale celor mai tineri 

autori gorjeni: Andrei Popete-Pãtrașcu, Silviu  

Doinaș Popescu, Oana Rãdoi,  Edvina 

SÃRBÃTOAREA POEZIEI” si „MÃIASTRA CERULUI”
Nicovalã,Oana Popescu ) îl regãsim, și de data 

aceasta, ca redactor de carte (deci garant lectorial 

și axiologic) al unei plachete de debut 

postmodernã: Sãrbãtoarea poeziei, semnatã, iatã, 

sub semnul posteritãţii, de Florica Dumitru-

Feroiu, poetã pe care eu însumi am propus-o în 

„Gorjanul” și în care am investit încrederea și spe-

ranţa confirmãrii imediate. Dar, vai, n-a fost sã 

fie: blestemul „labișian”, care apasã asupra litera-

turii române neverosimil, a ucis-o și pe ea avant 

la date. Ce imens pãcat! Cã se anunţase ca un 

nume autentic în lirica femininã gorjeanã. Ce 

imens și melancolic regret! Florica Dumitru-

Feroiu, prin autocunoaștere și educaţie,  ar fi de-

venit una din vocile totale ale poeziei.

            Sã vedem ce grãiește textul însuși: 

”Dau totul astãzi poeziei / și o plãtesc într-un su-

râs. / Mã simt în palma ei divinã, / Un biet și ne-

nsemnat supus.” (Sãrbãtoarea poeziei) „Sunt ca un 

crin ce vrea s-alunge vara, / Plãtind tribut cu pro-

priul Destin” (Amintiri dintr-o iarnã a sufletului); 

„Mã minunez de-atâta frumuseţe / topitã ca o cupã 

de Mister” din același poem. Florica Dumitru-

Feroiu este de o prospeţime anticipatoare, de vir-

tuale valori încorporate textual, certitudini abia 

întrezãrite.

*

Zoia Elena Deju e o veche columnistã. O 

vajnicã reprezentantã a poeziei rafinate infinite-

zimal, și totodatã o recuperatoare a sacrului 

integratã în transmodernismul creștin-ortodox, 

în cea mai nobilã direcţie instauratã la noi, de 

Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, 

Andrei Scrima, Ioan Alexandru, Ileana 

Mãlãncioiu. „Cristalizarea Hazardului” s-ar putea 

numi sintagma ce definește, transparent, micro-

discursul liric al doamnei Zoia Elena Deju, dicteu 

mistic, rezonare a intelectului cu intrinseca logicã 

a ideilor transcendente: ”În petale de diamant / Se 

șlefuește / Lumina Ta”…; ”Pescãruși în zbor de 

safir / Întâmpinã Rãsãritul”…”Pe aripa Ta sidefie 

/ Îngerii coboara-n / Luminã…”

            Lira Zoiei Elena Deju vibreazã… 

celest. Muzica ei îţi oferã ceea ce-ţi dorești 

in(conștient): paradisul recuperat. Cum ar spune 

Pius Servien, poezia e simultan pictomuzicã: ta-

blourile creionate de poetã cu…cuvinte (ce ma-

terie ingratã, arbitrarã, abstractã!) dar și sculpto-

arhitecturã. Iar dacã aceste  douã duble însușiri 

apar, în terţine cizelate orfevral, ce încântare, ce 

plãcere!...

            Artã și știinţa, cutezanţã a 

aruncãrii balastului peste bord, a esenţializãrii în 

cea mai strictã manierã…brâncușianã. Citez: 

”Înzãpeziri de salcâm / Zumzãie-n/ Rodul poemu-

lui…”;…”Imnuri celeste, / Ca armonie de harpã / 

Mã-nvãluie…”;…”Un parcurs de sanctuar / 

Tãcerea, / Iubirea, / Infinirea…”;…” Am dãltuit/ 

Sãrutul și / Pasãrea infinitã…”

            Seducţia imaginii translucide, de o 

poeticitate purã, alunecã discret în etic, într-o 

moralã a interceptãrii divinitãţii, pe-o cale 

sofianicã. Zoia Elena Deju, având informaţii des-

pre druizi, se exprimã sacerdotal: ”În slava Ta 

cosmicã / M-am ridicat, / Miracol albastru.”  

Astfel, obsesia miracolului, postblagianã, îi este 

beneficã poetei, creator și genetic: „Miracolul re-

naște, / Atâta timp cât existã / Un Ou…”

            Sã fie ea mișcarea literarã 

columnistã actualã contemporanã cu asemenea…

miracol? Toate manifestãrile ei tind a mã convin-

ge cã generaţia sfârșitului de secol XX este cate-

goric superioarã, din toate punctele de vedere, 

generaţiei de sfârșit de veac XIX.

 

 ION POPESCU- BRÃDICENI
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Mitul este o suprarealitate paradigmatică, răspuns la 
caducitatea şi imperfecţiunea  vieţii comune. Cele mai 
multe mituri sunt simboluri sau metafore ale idealităţii, 
produsul imaginaţiei în formularea şi întemeierea unei 
lumi suplimentare cu ajutorul unor prototipuri onto-
axiologice matriciale, aşa cum a avut loc începînd cu 
zeii diverselor religiilor şi feluritele  istorii supranatu-
rale care să explice destinul omului în lume. Mitul în-
cearcă să fie o cheie la neînţelesul existenţei umane şi 
a celei cosmice şi o tentativă de a depăşi destinul ome-
nesc. Mitul eternei întoarceri, mitul renaşterii iniţiatice, 
mitul prezentului etern sunt deschideri spre asemenea 
ontologii superioare, în care valorile – adevărul, binele, 
frumosul – sunt absolutizate, iar timpul este supus vo-
inţei de înveşnicire.

Există însă şi un  alt model de mituri, care nu sunt 
suprarealităţi, ci ridicarea la idealitate exemplară a unei 
realităţi considerată că atinge un absolut axiologic. 
Pentru a da numai două exemple, mesajul iubirii şi cru-
zimea jertfei prin răstignire au creat mitul lui Iisus.  Van 
Gogh a devenit ultimul mit modern prin absoluitatea 
dedicării pasionate, sacrificiale viziunii sale solare, jert-
fă încheiată cu automoarte. 

Două flori s-au bucurat de-a lungul timpului de pri-
vilegiul de a fi transformate preferenţial în mit şi abso-
lutizate pînă la sacralizare – lotusul şi trandafirul. 

Îndeosebi vechii egipteni şi indienii au legat nemij-
locit lotusul de lumea divină, constituind metafora ei 
germinală. Zeul solar suprem, al vechiului Egipt, Re, 
s-a născut din lotusul iniţial, ivit din apele primordiale, 
şi a cărui corolă s-a iluminat lăuntric şi s-a deschis, 
imagine figurată în unul din tablourile sale de Salvator 
Dali. Tulpina lotusului  era considerată axa universului, 
iar petalele manifestarea şi dezvoltarea multiformă a 
lumii. Consideraţi zei coborîţi pe pămînt, faraonii, luau 
naştere de asemenea din caliciul lotusului. O sculptură 
îl reprezintă pe Tutankhamon născînd dintr-un lotus 
albastru, specia de lotus considerată sacră în valea 
Nilului. Mai adăugăm faptul că lotusul – „Domnul 
Parfumurilor” - a  fiinţării subtile - simboliza naşterea 
şi renaşterea după moarte. Muritorul care a vieţuit întru 
adevăr, bine, frumos, dreptate se preschimbă dincolo în 
lotus etern, astfel că, declarîndu-se în faţa lui Osiris – 
Sunt curat ! - devine el însuşi lotus, prim născut printre 
nemuritorii divini : „Sunt lotus inefabil, splendoare şi 
puritate…/ Printre zei sunt întîiul născut…/ Sunt însuşi 
Re şi Re se află în mine,/ Stăpîn pe ritmurile ce conduc 
Universul…/ Dincolo de orice dincolo.”

Lotusul  albastru era la egipteni de asemenea simbol 
al nemuririi, al purităţii, al frumuseţii. Regina Nefertiti, 
soţia faraonului Akhnaton, creatorul primei religii mo-
noteiste cu caracter universal,  purta numele lotusului 
şi însemna “frumoasa a venit”. (Cuvîntul romînesc nu-
făr  este de origine egipteană, transmis limbii noastre 
prin filieră arabă).

Pe frescele egiptene întîlnim lotusul pretutindeni – 
în viaţă şi în moarte  : faraonul primeşte de la soţia sa 
în dar buchete de lotus, prinţesele adoră lotusul sau îl 
poartă pe diademă, fecioarele muziciene îşi oferă jerbe  
de lotus - toate asemenea înfăţişări mai ales în ritualu-
rile funerare, inclusiv ca simplu decor.  Formînd capi-
telul uriaşelor coloane, lotusul mărturiseşte omnipre-
zenţa zeului. 

Şi la Indieni, încă din arhaic, lotusul constituia floa-
rea divină avînd complexă simbolică : matricea din care 
s-au născut Brahma şi Buddha, simbol al iluminării 
spirituale, al castităţii, al nemuririi. Lakshmi era zeiţa 
lotusului. Aşa cum lotusul creşte dintr-un lac mîlos, tot 
astfel are loc naşterea stării de buddha („iluminatul”) 
din viaţa unui simplu muritor. Iluminatul, este deseori 
reprezentat aşezat pe un tron de lotus. Buddha afirma 
despre el însuşi : „Aşa cum frumoasa floare albă de 
lotus nu este maculată de apă, la fel nu mă întinează 
lumea”, fiind vorba de lumea empirică, iluzorie, operă 
a Mayei. Doctrina fundamentală a budismului este con-
ţinută în Sutra Lotusului sau Lotusul Legii Adevărate. 
Zeul luminii este înconjurat de corola lotusului. Mirosul 
foarte fin şi capacitatea de a nu fi poluat niciodată de 
praf, eliminat de pe corole prin ceea ce s-a numit “efec-
tul lotus”, adică dezintegrarea de către petale, printr-un 
fenomen biologic particular, a oricărei impurităţi, - au 

Lotusul  şi roza – mituri absoluteGeorge POPA

făcut să crească prestigiul fascinantei flori. Săgeţile 
zeului dragostei, Kama, sunt reprezentate de muguri de 
lotus roz, simbol al purităţii şi al afecţiunii.  În mitolo-
gia hindusă lotusul constituie de asemenea principiul 
masculin, cu el unindu-se visul fecioarei: „O, floare de 
lotus,/ Mi-e drag să fac baie în faţa ta,/ Îţi îngădui să-
mi vezi frumuseţea./ Într-o rochie din pînza cea mai 
fină./ Mă cufund în apă pentru a fi cu tine./ Mă aflu 
înaintea ta. Vino ! priveşte-mă !

Roza constituie un simbol al iubirii într-o arie foarte 
întinsă a  poeziei universale, mitizată pînă la a fi con-
siderată regină şi absolut al florilor. Sapho scria : “Dacă 
Zeus ar vrea să instituie o regină florilor, roza ar domni 
peste tot.” Horaţiu evocă roza ca aşternut al sărbătoririi 
dragostei (Ode I, 5). 

Roza şi-a aflat glorificare prin excelenţă la  poeţii 
persani,  unde deţine un omniprezent absolut metaforic, 
cu proiectare cosmică, simbolizînd principiul feminin, 
spre deosebire de privighetoare,  principiul masculin. 
Saadi, în culegerea sa lirică cea mai importantă, Grădina 
trandafirilor,  scrie că roza este cea care sfinţeşte cu 
parfumul ei ţărîna din care ia naştere : Într-o zi din mîna 
unei tinere fete căzu o bucată de lut parfumat. – Eşti 
busuioc sau chihlimbar ?  am întrebat. Parfumul tău mă 
răpeşte mie însumi. – “Am fost doar o argilă fără va-
loare, îmi spuse ea, dar am stat o vreme cu roza. Fără 
ea aş fi mereu o umilă bucată de pămînt”. Roza este 
aici metafora poeziei care dă sens superior materiei, 
vieţii. Rozele posedă magia de a inspira pe înţelept 
cufundîndu-l în meditaţia iluminatoare. Şi poetul con-
chide profetic privind destinul cărţii sale: “Parfumul 
Grădinii mele de roze va îmbăta încă oamenii cînd  fi-
ecare atom din cenuşa mea va fi risipită de vînt”.

Dintre alţi poeţi persani, pentru care roza constituie 
un leitmotiv, amintim pe Omar Khayyam şi Hafiz. 
Pentru Omar Khayyam roza este un simbol multiplu : 
iubita, dorul şi aprinsul vinului, în timp ce  privighetoa-
rea este metafora poetului, iar în cîntul harfei cei doi se 
contopesc : „Um imn închină rozei din ram privighe-
toarea. / Mireasma şi-o-nteţeşte, de dor aprinsă floa-
rea./ Iubita mea la harfă un cînt suav închină,/ Mai viu 
şi-aprinde vinul în cupă-a sa lumină.” Îndrăgostit, ze-
firul desface veşmîntul rozei, iar frumuseţea relevată 
farmecă privighetoarea. Poetul ne îndeamnă să ne  odih-
nim la umbra tufei de roze care rezumă dubla taină, a 
naşterii şi a morţii, pe care o ştie ţărîna. Corelînd şi cu 
alte robaiyate, simbolul naşterii şi morţii este constituit 
de natura miresmei, care nevăzut se învoaltă şi nevăzut 
dispare. “Zefirul blînd desface a rozei fină haină./ 
Divina-i frumuseţe privighetoarea-ncîntă./ Mergi şi te 
odihneşte la umbra ei cea sfîntă,/ Căci ţărna-i dă viaţă 
şi tot ea o întaină.”  Devenit substanţă fluidă de tran-
dafiri, filtrul magic al vinului  transmută cupa de cleştar 
în modeleu de azur, iar noaptea în pleoapa unei lumini 
interioare : „În astă seară vinul mă-nvaţă-un sens mai 
pur :/ Cu sînge cast, de roze, paharele ni-s pline/ Şi 
cupa-i modelată din închegat azur,/ Iar noaptea pleoapa 
unei lăuntrice lumine.”

Iată multiplele raporturi metaforizante ale rozei în 
viziunea lui Hafiz :

Se-ntoarse primăvara cu roze vrăjitoare.
Priveşte-obrajii-i proaspeţi, - şi plantele 

amare
ale tristeţii noastre din inimi vor fi scoase.
Vînt cald din vest sosit-a, iar rozele 

sfioase.
şi-au sfîşiat veşmîntul sub blînda adiere.
Mi-e inima setoasă de adevăr, şi-l cere
de la curata rouă. Mireasma rozei, ieri,
prin zîmbetele sale m-a luat prizonier.
Ce pătimaş şi dulce cînta privighetoarea,
văzînd că-n fine roza îşi sfîşie-nchisoarea.
Zefirul, iată, Hafiz, în mîinile-i uşoare
a’ rozei bucle joacă. Şuviţi de iacint
pe chipul iasomiei cu graţie se-alint.

Roza are o magie care vindecă tristeţea ; roua pură 
şi limpede de pe corola rozei îi oferă poetului darul 
minţii – adevărul; parfumul reginei florilor poartă pe 
poet în inefabil; sfîşierea veşmîntului induce privighe-
torii cîntul eliberării întru nuntire. Natura participă la 
această multiplă bucurie apoteotică prin joaca zefirului 

în petalele, “buclele rozei”, iar gestul acesta duios este 
reluat de iacint alintînd cu şuviţele sale chipul iasomiei 
care poartă  culoarea castităţii.  Acest gest este un ecou 
al idilei dintre roză şi privighetoare. 

Începînd cu poezia medievală, la europeni roza con-
stituie un recurent motiv romantic - sentimental ori ele-
giac, emblematică fiind în acest sens poezia lui Pierre 
de Ronsard, A sa maitresse. Poetul îndeamnă iubita să-
şi culeagă floarea tinereţii înainte de a se ofili asemenea 
trandafirului, care se vestejeşte de dimineaţă pînă 
seara:  

Mignonne, allons voir si la rose/
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au Soleil
A point perdu… son teint au vôtre pareil…. 
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur la viellese
Fera ternir votre beauté.
În finalul Paradisului dantesc, Roza mistică este  lă-

caşul sfinţilor în care va lua luc şi Beatrice, după ce îl 
condusese pe Dante în lumea divină. Cu o ploaie de roze 
împrăştiate de îngeri este primit Faust în empireul ceresc 
pentru ca sufletul său mîntuit să  reîntîlnească pe 
Margareta, cea  care mijlocise pe lîngă Feciora Maria 
salvarea lui.

Shakespeare, în Sonetul XIV, utilizează trandafirul 
drept simbol al poeziei închinată fiinţei dragi : aşa cum 
din “suavele morţi” ale trandafirilor se fac parfumuri şi 
mai suave încă, la fel, din dragostea iubitei care se ofi-
leşte, versul poetului “distilează credinţa” ei. Iar în altă 
parte, metafora sărutului : “Buzele lor erau patru tran-
dafiri roşii pe aceeaşi tulpină”. 

O interesantă interpretare mitică a trandafirului dez-
voltă Rudyard Kipling în poemul Trandafirii albaştri. 
Iubita îl roagă pe poet să-i culeagă trandafiri albaştri, 
refuzîndu-i buchetele de trandafiri albi şi roşii dăruiţi. 
Atunci, poetul caută prin lume să afle unde ar putea 
creşte asemenea floare, dar nu o găseşte nicăieri. Între 
timp, iubita moare, aflînd rîvnita floare rară în braţele 
morţii. Ea a căutat o iubire pe care poetul nu a putut să 
i-o ofere, astfel că fiinţa îndrăgită pleacă în căutarea 
idealităţii dincolo de viaţa comună.

Din lirica lui Arthur Rimbaud, iată această imagine 
a rozelor care posedă magia de a uni cerul cu pămîntul 
în fapta înfloririi: “Asemenea unor zei cu enormi ochi 
albaştri şi cu forme de zăpadă, marea şi cerul atrag pe 
terasele de marmură mulţimea de tinere şi puternice 
roze.” Pierre Emmanuel face schimb de identitate cu 
roza : „Eu dau rozei un nume/ Pentru a răspunde de 
acest nume/ Sufletul meu va deveni roză… Cuvîntul 
devine roză ideală, mister activ, care va produce în spirit 
simboluri.” Giuseppe Ungaretti compară apariţia zorilor 
cu o inflorescenţă de rose in flammi - trandafiri în flă-
cări, metaforă a aurorei folosită de numeroşi poeţi înce-
pînd cu imnurile vedice. Notăm şi incitanta viziune a lui 
T.S. Eliot : nevăzută cît timp ochiul nu se uită la ea, 
odată privită, roza este,  - datorită multiplelor văluri sub 
care se ascunde, - asemenea stelei perpetui, şi anume, 
imperiul întunecat al morţii. Prin urmare, poemul nu 
există atît timp cît nu este necitit, iar citit, rămîne o taină 
perpetuă ascunsă sub nenumărate veşminte. Căci „cu-
vintele dibuie” şi „se ofilesc de imprecizie.” 

In lirica noastră, Eminescu evocă relativ frecvent 
roza, mai ales în poeziile de tinereţe, metafoizînd aprin-
sul aurorei pe vitraliile lumii : „roz-albă auroră cu bu-
clele de aur”, „cer de-azur şi roze”, „auroră trandafirie 
prin ferestre de smarald”; apoi în Scrisoarea IV apar 
rozele de Şiraz din Divanul lui Hafiz. Dar regina florilor 
apare mai ales în episodul Dochia din Memento mori. 
Aflăm aici mereu reluate tablouri cromatice în care do-
mină  grădinile şi luncile de roze aruncîndu-şi lumina 
lor pe  cer, pe lacuri, pe stînci şi deschizînd feerice spaţii 
în suflete : 

Într-o lume fără umbră e a soarelui cetate,
Totul e lumină clară, radioasă voluptate,/
Acolo sunt lacuri limpezi, rumene în a lor fire,
De-a grădinilor de roze tăinuită oglindire.
Alexandru Macedonski serbează roza într-un două-

sprezece rondeluri, începînd cu elegiacul Rondel al ro-
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zelor ce mor, şi suind pînă la  extatica din Rozele nopţii argintate. În postuma Zodia 
cumpenei, Lucian Blaga pune în balanţă cenuşa trupului care cîntăreşte doar „cîteva 
roze”, rafinată metaforă : în mîna naturii, substanţa care am fost devine o mînă de 
corole, - dar parfumate, - dar ale reginei florilor.

Poetul modern care a făcut un adevărat cult pentru trandafir, preschimbîndu-l într-
un mit arhetipal, astfel că el revine în mereu alte ipostaze de-a lungul întregii sale 
activităţi creatoare, este Rainer Maria Rilke. Pentru autorul Sonetelor către Orfeu, 
roza este “absolutul florilor” “Regească roză, pentru noi tu eşti al floarei absolut,/ 
eşti infinitul ei, obiectul de neistovit... Din veac ne cheamă-al tău suav parfum,/ dar 
să-l numim, deşi-ncercăm, nu ştim”. (S. O.,, II, 6). Mai mult, poetul se întreabă dacă 
nu cumva roza instituie acordul secret inefabil dintre fiinţă şi nefiinţă: „Nenumărata-
ţi stare te face să cunoşti/ într-un amestec în care toate se confundă/ acel negrăit 
acord al fiinţei cu nefiinţa/pe care noi nu-l ştim?”  (Rozele, XXIII). 

În S.O.,I,5, cerîndu-ne să nu facem monument funerar rozei, Rilke imaginează o 
subtilă apropiere între destinul lui Orfeu şi acela al rozei. Roza spre gloria ei înflo-
reşte, iar Orfeu este cînt, un altfel mod de a da în floare. La fel cum cîntul îşi ia, cu 
fiecare altă notă, rămas bun de la el însuşi pentru a reînvia mereu şi mereu, la fel 
Orfeu, chiar trecînd dincolo, unde nu-l putem  urmări, rămîne în continuare sunet care 
se învoaltă de cealaltă parte. Cîntul, confundat cu Orfeu însuşi, vine şi pleacă. Acelaşi 
lucru are loc şi cu roza, care se cheltuieşte neîncetat în mireasma ei, -  se face, desface 
şi reface neîncetat, pentru a rămîne timp indefinit în memoria noastră. Cîntul lui Orfeu 
şi parfumul rozei însemnează renaştere perpetuă : din acest motiv nu faceţi piatră 
funerară nici  cîntului, nici parfumului - nici rozei, nici lui Orfeu. Menirea lui este de 
a fi mereu dincolo. În inexprimabil. 

Are loc un schimb neîncetat de spaţii între corola rozei şi lumea din jur pînă ce 
vara se preschimbă într-o “o odaie a visului”. (Rozele, XVI) Cupa trandafirului încape 
toată fenomenologia vie a naturii : “Vîntul, ploaia şi răbdarea primăverii, neliniştea 
şi destinul mascat, toată întunecimea pămîntului, seara, norii schimbători, fuga şi 
apropierea lor şi nesigura influenţă a astrelor îndepărtate, - toate într-o lume lăuntrică 
ce încape într-o mînă. Ea se află acum, senină, în inima rozelor.” (Cupa rozelor).  
Astfel, cupa rozelor este plină de o imensă comoară de fiinţare, de duioşie şi intime 
răsfrîngeri – toate „un dar pentru noi”. 

O roză singură însemnează toate rozele, dar ea este de neînlocuit : singularitate, 
cuvîntul suplu, perfect, înconjurat de textul lucrurilor (Rozele, VI). Roza este o carte 
magică întredeschisă, plină de atîtea pagini de fericire, nici odată însă citite decît “cu 
ochii închişi” de către adieri, pe cînd fluturii rămîn uimiţi că au “aceleaşi idei”. Esenţă 
ultimă preparată lăuntric de roză,  este  dansul duhului său. Dansînd din fiecare petală, 
tulburătoarea  emoţie a miresmei face paşi  în invizibil. Prin această subtilă îndoită 
muzică, a ochilor – petalele – şi a dansului parfumului, roza devine ea însăşi nevăzută 
(Rozele, XVII). Roza împărtăşeşte toate emoţiile noastre, dar nu ştim misterul a ceea 
ce are loc în inima corolei. Sute de fluturi ar trebui să citească acest secret pe petalele 
ei (Rozele, XVII). Roza este nemuritoare şi totodată sacră, pentru că roza ne dăruieşte 
parfumul unei sfinte goale. Ea întruneşte tulburătoarea contradicţie de a fi totodată 
departe de Eva şi totuşi purtînd infinit pierderea noastră (Rozele,IX).Deţinătoare a 
tainei şovăirii între fiinţă şi nefiinţă, vrăjitoare a dansului vieţii şi nevieţii, a spusului 
şi nespusului, a prezenţei şi absenţei, bogată şi risipitoare a tot ce se află în jurul ei, 
roza condensează pentru Rilke un întreg univers al esenţialelor sensuri. 

Cultul poetului pentru roză a culminat cu epitaful pe care îl  va destina mormîntului 
său din cimitirul Rarogne, aflat la 10 km de Muzot, locul de naştere a Elegiilor dui-
neze : “Roză, o pură contradicţie, voluptate, / de a fi somnul nimănui sub atîtea / 
pleoape.” Contradicţia pură este cea dintre fiinţă şi nefiinţă, esenţă a vieţii rozei 
oglindind şovăitoarea  existenţă în ordine umană. În originalul german cuvîntul „pur” 
– reiner (reiner Widerspruch), este numele poetului, deci el însuşi rămîne o contra-
dicţie între a fi şi a nu fi, asemenea parfumului rozei, prezent şi absent totodată. Iar, 
cum a fi şi a nu fi se anulează, - sub numeroasele pleoape ale rozei nu există nici un 
somn, nici o moarte, ci doar inefabilului pur. Roza, - simbol al fragilei făpturi a po-
etului, este delicata sinteză a aparentei antinomii viaţă-moarte ; această antinomie se 
rezolvă acum într-o “voluptate supremă”:  o bucurie fără nume, culminaţie ce proiec-
tează  pe poet în “spaţiul pur” de dincolo de viaţă şi moarte,  în “locul care dintru 
început a fost întemeiat pentru evenimentul pur al inexprimabilului”. Astfel, roza 
devine metafora absorbţiei într-o trăire-limită purtînd la beatitudinea nonidentităţii, 
dar ascunsă, iradiind sub nenumăratele petale-pleoape : „Rose, oh, reiner  Widerspruch, 
Lust,/Niemands Schlaf  zu sein/ unter soviel Lidern. De observat în textul german un 
alt rafinat şi intraductibil  joc  de cuvinte, şi anume, cuvîntul Lidern - “pleoape”, sună 
similar cuvîntului Lieder, “cînturi”; or, recitind ultimele două stihuri sub semnul 
acestei înrudiri, sensul se îmbogăţeşte fascinant: Somnul nimănui sub atîtea pleoape-
cînt. Prin urmare, pleoapele-cîntece veghează transcenderea poetului într-o stare in-
efabilă, aflată dincolo de viaţa şi moarte.

Rilke sfîrşeşte consecutiv unei leucemii complicată cu o infecţie apărută după ce 
a fost înţepat de un trandafir cules spre a-l oferi unei adoratoare. Faptul a devenit  
legendă, pe care Lucian Blaga o transpune în poezia Poetul din culegerea Nebănuitele 
trepte : poetul a murit, scrie Blaga, datorită unui “ghimpe muiat în azur… în simplu 
albastru, în simplă lumină”. Într-o poezie din ciclul francez, Les roses, Rilke întreabă 
roza împotriva cui se apără cu o armă “atît de exagerată”. În continuare, afirmă  că 
el a îndepărtat mulţi din duşmanii ei, astfel că nu înţelege de ce, dimpotrivă, roza 
răneşte pe cei care o protejează. Dacă am da urmare legendei, Rilke a făcut în poemul 
respectiv o profeţie conform căreia urma să fie ucis de floarea preferată, suind alături 
în absolutul ei mitic?

Lotusul este simbol ceresc, roza simbol pămîntesc. Lotusul este divin, roza este 
omenească. Culoarea obişnuită a lotusului este albă, virginală, metaforă vie a luminii, 
iar lotusul albastru, este metaforă a eterului, a lumii zeilor ; în schimb,  culoarea rozei 
obişnuit cîntată de poeţi,  este cea a sîngelui. 

Corola lotusului se învoaltă în armonie perfectă, simbol al armoniei cosmice. 
Feminină, rozei îi place să se îmbrace în  nenumărate voaluri care desfid secţiunea 
de aur, ca şi cum ar ascunde o taină, pe care o apără de asemenea şi cu armata de 
spini (l-a pedepsit pe Rilke pentru că a încercat ca  nici un alt poet, să-i dezvăluie 
misterul ?).  

Lotusul este metafora începuturilor, a Ideilor primordiale, roza metafora lumii 
secunde, derivate. Astfel, lotusul este floarea emoţiei intelectuale, roza este floarea 
emoţiei inimii. Sunt simboluri cosmice complementare.

Urmare din pag. 25

Lotusul  şi roza – mituri absolute
FOLCLOR DE PE 

VALEA AMARADIEI 
– materiale de arhivă -

FOLCLOR DE PE VALEA AMARADIEI – materiale de arhivă 
reproduce textele dintr-un caiet vechi ce s-a aflat în posesia preotului Nicolae 

M. Cârlugea, originar din satul Băceşti, comuna Cordeşti, Plasa Hurezani 

(azi comuna Stejari-Băceşti, Gorj). Este vorba de un manuscris olograf în 

care au fost adunate, succesiv, cântece din popor, de către gospodarii 

Alexandru I. Truie, M. Z. Safta / Săftescu şi preotul Marin Gh. Cârlugea 
(răpus, de tifos exantematic, pe front, în 1918, - tatăl preotului Nicolae M. 
Cârlugea, din loc. Cruşeţu-Maiag, Gorj, decedat în 1994).

Cântecele au fost 

scrise pe câte o pagină, pe 

două coloane, filele păstrate 

fiind numerotate de la 20 la 

61, primele 19 pagini ale ca-

ietului pierzându-se. Textele 

acoperă o binecunoscută arie 

tematică (dragostea, haidu-
cia, cătănia, înstrăinarea, do-
rul şi jalea).

Întrucât a treia parte 

(şi ultima) din cântecele tran-

scrise sunt semnate de preotul 

Marin Gh. Cârlugea din 

Băceştii Gorjului, se înţelege 

că întregul material folcloric 

olograf adunat aici este ante-

rior acestei datări (1918), cu 

menţiunea că în unele texte 

scrise de Al. I. Truie sunt tri-

miteri directe la experienţa 

frontului (Galiţia, Ardeal, 

Moldova). Este evocată, de asemenea, în două rânduri, figura aeroplanistului 

Aurel Vlaicu, prăbuşit la Câmpina în temerara încercare de trecere a 

Carpaţilor, la 13 septembrie 1913, rapsodul din Băceşti atribuindu-i acestuia 

şi meritul survolării Bulgariei în războiul balcanic (era, desigur, vie, în con-

ştiinţa românilor, recuperarea cadrilaterului prin Tratatul de la Bucureşti din 

10 august 1913).

În Addenda am reprodus materialul folcloric cules de preotul Nicolae 

M. Cârlugea, în anul 1929, de la consătenii Constantin C. Ilie, Elena Preotu, 
Nicoliţa şi Vica Uină, Ionică Ghimpău, Niţu Tudor Ghimpău. Se adaugă la 

acestea, transcrise de pe foile păstrate, cântecele populare consemnate, în 

decembrie 1929, de Ilie C. Vulpe, şi acesta originar tot din Băceştii 

Cordeştilor.

În continuare, sunt reproduse textele culese de subsemnatul, în 

urmă cu peste 40 de ani, de la Ciontu Alexandru (81 ani) şi Elena 
Constantinescu (77 ani) din satul Măiag (fosta comună Valea Boului, azi 

Cruşeţu) – o altă autentică vatră folclorică de pe Valea Amaradiei, situată la 

extremitatea sudică a judeţului.

Majoritatea cântecelor sunt, oarecum, de regăsit, în diferite variante, 

în satele de pe Valea Amaradiei gorjene (Logreşti – Hurezani – Căpreni – 

Stoina – Cruşeţu), însă, având în vedere valoarea documentar-olografă, de 

arhivă, a materialului valorificat acum, nutrim convingerea că publicarea 

acestor texte constituie un act de restituire şi cinstire privind creaţia populară 

din această frumoasă şi bogată zonă etno-folclorică, mai puţin investigată de 

specialişti.

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
Februarie-martie 2008,

Târgu-Jiu
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I. DE DRAGOSTE
*

Frunză verde trei spanace,
De la Drăgăşani încoace
Este vin  la trei nemţoaice,
Cine-o bea copii nu face,
Maică-mea să fi ştiut,
Vin de-ăla să fi băut,
Şi nu m-ar mai fi făcut,
Ca să trăiesc amărât
Cu şapte mândre de gât.

*

Foaie verde de sipică,
Daolică, neică Dincă,
Când mai pui oameni la 
muncă
Să mai vin şi eu pe luncă,
Prin luncă şi prin zăvoi
Să ne-ntâlnim amândoi.
Ia puşca şi doi copoi
Şi fă-n vale la zăvoi
Că vin şi eu cu doi boi.
Pân’-a paşte boii fân
Noi să ne vedem de drum,
Pân’-a paşte boii iarbă
Noi să ne vedem de treabă,
Tu să numeri stelele,
Eu ţie mărgelele
Şi-n gură măselele…

*
- Şi iar verde de-o sipică,
Un’ te duci tu, neică Dincă?
- Peste Olt la ibovnică,
C-am lăsat-o singurică,
Numai o copilă mică…
Fie Oltul cât de mare,
Neica mi-l trece călare,
Fie Oltul cât de mic,
Io mi-l trec cu meşteşug
Pe două roate de plug
Şi la puica tot mă duc.

*

Frunză verde de bujor,
Nici la vară nu mă-nsor,
Nici la vară, nici la toamnă,
Să fac fetele să moară…

*

Frunză verde trei smicele,
Plopule, frunzele tele
Cum merge Oltul cu ele
Şi se duc la Măgurele,
Că-acolo-s mândrele mele,
Şi-ale bune, ş-ale rele,
Şi-ale bătute de stele.
Oltule, Oltuţule,
Seca-ţi-ar izvoarele,
Să rămâie pietrele,
Să trec cu picioarele,
Să-mi văd surioarele,
Să-mi văd sora a mai mare
Cu coadele pe spinare,
Să-mi văd sora-a mijlocie
Cu părul până-n călcâie,
Şi să-mi văd şi pe-a mai 
mică
Cu părul galben sipică.

*

Foaie verde iarbă mare,
Bate vântul de la vale,
C-a murit o fată mare
Cu şapte cozi pe spinare,
Ea le-ungea, ea le spăla,
Ea în coc le împletea,
Şi le desfăcea pe cale,
Şi le da pe Jii la vale…

*

Foaie verde trei granate,
Departe, puică, departe,

Departe dar nu prea foarte
Două dealuri ne desparte, 
Două dealuri şi-o pădure
Şi-o grădinuţă cu mure,
Murele să le mâncăm,
Pădurea să ne-o tăiem
Şi pe puica s-o furăm.

*

Foaie verde lemn mustos,
Şapte săptămâni din post
De când la puica n-am fost,
Dar aseară când m-am dus
Am găsit lacătul pus
Şi luai lacătul cu mâna
Şi veriga cu căciula
Şi intrai în cas’ cu sâla,
Iar puica când mă văzu
Trase repede drugu
Şi focu-n vatră făcu,
Şi îndată aşternu
Şapte scoarţe şi-un macat
Şi-o perină de bumbac
Să fie moale la cap…

*

Foaie verde de trei mure,
Cucule de pe pădure,
Du-te la mândra şi spune
Să nu se mai poarte bine,
Că mă omoară cu zile,
Să se poarte şi mai rău
Să mai sufleţesc şi eu…

*

Foaie verde flori mărunte,
M-apucai să dorm la punte,
Nu putui de grijuri multe,
Că-am atâtea risipite,
Trebuiesc toate-ngrijite,
Şi deopotrivă iubite -
Să rămâie mulţumite,
Pe mine să nu mă uite…

*

Foaie verde de-avrămeasă,
Trecui podul pe la leasă
Şi m-ajunge-un dor de-acasă
De copii şi de nevastă.
De-o fi dorul de la tată
Să fac calul numai apă,
De-o fi dorul de la mumă
Să fac calul numai spumă,
De-o fi dor de la nevastă
Să las calul să mai pască,
De-o fi dor de la copii
Să pui şeaua şi să mâi,
De-o fi dor şi de la fete
Să dau calului dovlete…

*

Şi iar verde mărgărit,
Plecai vineri la iubit
Şi aud lumea vorbind,
O, Mariţă, o, Gheorgiţă,
Ia mai vin la piept la ţâţă,
De mai dă neicăi guriţă,
Ia mai vin la piept la ţâţă
Să te sărut gaiculiţă,
Apele se opresc toate
Dar iubitul nu se poate,
Apa mi-o opresc cu-o piatră,
Dar iubitul niciodată.

*

Pe coasta cu trei aluni
Fac fetele rugăciuni,
Că doar o da şi o da
Şi poate s-o mărita,
Cine Dracu le-o mai lua
Că-s bătrâne ca muma,
Nici mămăligă mânca.
Şi-ncă mama nu-i bătrână
Că mai are-un dinte-n gură,
Un dinte şi o măsea

Şi-s legate-n lopăţea…

*

Frunză verde măr domnesc,
Şi-am un gând dumnezeiesc,
Cât oi trăi să iubesc,
Dac-oi muri putrezesc,
Mă duce la mănăstire
Şi trage pământ pe mine,
Nouă cară şi mai bine,
Pământ şi cu iarbă verde,
Trece puica - nu mă vede, 
N-ar vedea-o soarele,
Ca pe mine mândrele!

*

Toată noaptea eu mă bat
Ca un peşte pe uscat,
Toată noaptea eu mă-ntorc
Ca un peştişor pe foc.
Fă, Doamne, noaptea mai 
mare
Şi dimineaţa cu soare,
Să mi-o scot pe puica-afară,
Să mi-o-ntreb de ce o 
doare…
 - Mă doare, neică, mă 
doare,
Mă doare la inimioară
Din pricina dumitale
Mă împleticesc pe cale, 
Lumânarea arde-închisă
Ca o candelă aprinsă,
Lumânarea s-a topit,
Ce mi-e drag n-a mai sosit.

*

Frunză verde foi lipanu’,
Mi s-a despotcovit calu’
Tot trecând la puica dealu’,
Nu e vina calului,
Nici a potcovarului,
Şi e vina mândrei mele
C-a pus casa-ntre vâlcele.
Foaie verde bob năut, 
Unde mi-e drag tot mă duc,
La puica să o sărut…

*

Frunză verde foi de fag,
Mândră te-am cătat cu drag
Toată vara prin zăvoi,
Doar de-om da ochi 
amândoi,
Vremea însă a trecut
Şi eu nu te-am mai văzut,
Berze vin, berze se duc,
Eu de doru-ţi mă usuc,
Nu ştiu – eu sunt vinovat,
Ori eşti tu, de ne-am uitat,
Nu ştiu – pe-altu-ai îndrăgit,
Ori eu ard în dor cumplit.
Doamne, treci vremea 
curând
Şi-mplineşte al meu gând,
Face-m-aş zăvoi tăcut
Să-i fur numai un sărut,
Face-m-aş frunză în vânt
Pân’ la ea s-ajung să-i cânt,
Să-i cânt doina mea de dor
Şi în braţele-i să mor,
Şi să mă-ngroape-n zăvoi
Sub velinţa cea de foi,

Nimeni a nu mă jeli
Decât apele din Jii.

*

Frunză verde trei granate,
Două-n lume nu se poate -
Să scape om de la moarte,
Să-ntinerească nu poate.
Frunză verde murele,
Frumoase sunt unele
Şi nu le ştiu vorbele,
Nu le ştiu vorba şi sfatul
Cum îşi farmecă bărbatul
Şi ele se iau cu altul,
Copiliţă cu părinţi,

Nu-ţi pripi să te măriţi,
Că mila de la părinţi
Anevoie vrei s-o uiţi,
Iar mila de la bărbat
Ca umbra de păr uscat,
Când te dai să te umbreşti
Tot mai rău te dogoreşti.

*
Foaie verde măr tostat,
Nevestică cu bărbat,
N-o s-o ţie-nchisă-n cas’-
Şi-o să-i dea drumul la 
lemne,
Vine ea-n braţele mele.
Foaie verde trei aglice,
Zice lumea că-i ferice
De omul cu ibovnice,
Dar mie niciun ferice,
Că el multă grijă-aduce…

*

Foaie verde bobereu,
Pe drumu’ care merg eu
Nu e iarbă, nici dudău,
Nici fântână cu pârău
Să-mi potolesc dorul meu.
Şi iar verde sălcioară,
Dorul de la inimioară
Nu mi-l potoleşte-o ţară,
Nici Oltul, nici Dunărea,
Numai puica cu gura…

*

Foaie verde solzi de peşte,
Muierea care iubeşte
E cu ochii mititei
Şi-a puiat dragostea-n ei,
Şi la coada ochiului
E dragostea orbului…

*
Frunză verde şi-o lalea,
Sărmana inima mea
Iar a prins a mă durea,
Vai de ursitoarea mea,
Nu mă doare cum se doare,
Ci mă doare-aşa de tare
De nu pot sta pe picioare
Şi nu pot merge călare,
Nici călare nici pe jos,
Cum e omul păcătos, 
Nici pe jos şi nici călare
Vai de a mea ursitoare!

Frunzuleană liliac,
Mâine-i anu’ de când zac
Pe trei scândure de brad,
Mi-a crescut iarba la cap.
Şi n-am fraţi să mi-o 
cosească,
Nici măicuţă s-o plivească,
Nici surori s-o mai rărească, 
Ca să mă mai răcorească,
Iar puicuţa ce-am avut
S-a dus şi n-a mai venit,
S-a dus puica, m-a lăsat,
La toţi pare bine-n sat…

*
Frunză verde mărăcine,
Nimic se prinde de mine,
De când dorul m-a lovit
Minţile mi-au rătăcit,
De când dorul m-a curpins
Sufletul mi s-a aprins,
Sui în deal, scobor în vale
Şi-mi pierd ziua tot pe cale,
Valea sui, dealu’ cobor,
Îmi trec viaţa tot cu dor.
Puiculiţă floare-n gură,
Îmi uit plugu-n arătură,
Sapa-nfiptă-n curmătură,
Îmi las boii ca să pască,
Plugul să se ruginească
Şi sapa să putrezească,
Alei, puică, de-aş avea,
Ţara-ntreagă aş ara.

Din culegerea 
”Folclor de pe Valea Amaradiei
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Cercetările privind istoria artei, în genere, au 

cuprins în fascicolul lor puterea originară a ima-

ginaţiei ca intuiţie a realităţilor suprasensibile 

trecute prin filtrul gândirii noastre. Din această 

perspectivă creaţia populară se desăvârşeşte in-

tuiţiei noastre prin diversitate proiectă în onirism, 

ritualism, naturism şi are la bază înclinaţia an-

tropologică şi mitologică a omului.

Universul imaginar al creaţiei populare oferă 

acel exerciţiu de interpretare a culturii arhaice, 

tăinuită într-o lume de simboluri ce întreţine, 

spre plăcerea tuturor, incertitudinea şi ambigui-

tatea trăirilor. Realităţile şi adevărurile funda-

mentale nu se află în semne, ci, crucificat parcă 

dincolo şi dincoace de acestea, iar gestul cerce-

tătorului de a iscodi această filosofie a trăirii în 

lumea mitului şi a semnelor eşuează tocmai sub 

raportul demonstrabilităţii prin limbaj. Vine însă 

în ajutor etnologia care ajută mai mult decât fi-
losofia la înţelegerea universului simbolic al cre-

aţiei populare, renunţându-se doar aparent la 

teoria semnelor, căci profunzimea simbolică pre-

supune cercetarea sensurilor ascunse specifice 

lumii de imagini şi de idei şi dezvăluirea aparen-

ţelor potrivnice ale binelui şi răului.
Într-adevăr, omul societăţilor arhaice a fost 

capabil să-şi convertească exprimarea prin sem-

ne. Ambivalenţa sacrului în ceea ce priveşte hi-
erofaniile şi kratofaniile negative, cum ar fi frica 

de spirite ori de morţi şi de tot ce ar putea să 

pângărească, se întâlneşte încă în existenţa oa-

menilor din această zonă. Participând la sacru, 

omul participă la o realitate total diferită de cea 

profană. Camuflat la nivelul imaginarului, pro-
fanul este rezultatul unui proces acut de desacra-

lizare, iar mitul este o poveste a unei faceri, care 

relatează deseori o istorioară sacră.

Dar imaginaţia simbolică se deosebeşte apri-

oric de lumea conceptuală, cu toată fenomeno-

logia ei deconspirativă. Imaginea şi simbolul 

reînnoiesc un arhetip coborâtor din echilibrul 

arhaic al păstrării mitului, numit de Mircea 

Eliade omul primordial. Este un ideal al nemu-

ririi prin artă, sintetizat de Heidegger prin deta-

şare de durata biologică a existenţei omului, căci 

nemurirea începe prin moarte şi niciodată în tim-

pul vieţii. Prin urmare nu artistul este nemuritor, 

ci arta cunoaşte tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 

fără de moarte.

Pentru a înţelege limitele maximale de mani-

festare a sacrului vom aborda obiceiurile şi tra-

diţiile păstrate încă în reminiscenţe în această 

zonă a Gorjului.

Sărbătoarea morţilor în viziunea omului arha-

ic este o pledoarie pentru contactul cu sacrul; 

mormântul este stropit cu vin şi tot aici se aşază 

masa şi se închină în cinstea morţilor. Ceremonia, 

dincolo de aspectul religios, apare ca o sincroni-

zare a cotidianului cu lumea cealaltă în limitele 

duratei profane. Aceasta este o deschidere către 

transcendent prin transfigurarea sărbătorii iar di-

Topos mitic în folclorul din zona de nord a Amaradiei
mensiunea spirituală este aşezată în limitele on-

tologicului, căci moartea poartă doar simbolul 

reintegrării sufletului în veşnicia primordială 

„unde nu este întristare, nici suspin, ci viaţă fără 

de sfârşit”. Este dovada că nemurirea dacică este 

continuată, că multe din credinţele păgâne au 

fost asimilate de creştinism, devenind marca in-

delebilă a spiritualităţii româneşti conservată în 

viaţa comunităţilor rurale. 

Ritualurile sacre ori profane sunt mărturie 

prin prezentarea arhaică a transcendenţei care 

păstrează în subsidiar ideea morţii creatoare. 

Este interesant cum unele sărbători de origine 

precreştină ( Eliseiul, Vartolomeul, Sântoaderul, 
Sânzâienele, Dragobetele,…) au o puternică în-

cărcătură emoţională, în sensul că, în caz de în-

călcare a normelor, se întâmplă ceva de fiecare 

dată.

Ar fi interesante unele amănunte despre reli-

giile precreştine, dar acestea s-au uitat, păstrân-

du-se doar reminiscenţe cu valoare, din păcate, 

doar deductivă. Probabil că acestea presupuneau 

o pregătire morală ireproşabilă, considerate în 

filosofia imaginarului tabu-uri arhaice, care asi-

gurau spiritualizarea existenţei. Contemplaţia nu 

este refuzată precreştinismului, altfel la ce bun 

atâtea canoane impuse de experienţa vieţii.

Imaginaţia are o dimensiune nu doar simbo-

lică, ci preponderent magică în lumea satului 

românesc. Asaltul modernismului actual frag-

mentează cultura arhaică, dar nu o poate ucide 

în totalitate, căci rămân destule supape de emer-

genţă specifice actului ritualic conservator. 

Fragmentele relevante sunt păstrate tocmai „de 

cei săraci cu duhul”. Astfel esenţa timpului ar-

haic nu moare. Ea îşi păstrează peste timp di-

mensiunea mitică.

Pentru omul de pe aceste plaiuri „bărbatul 
este stâlpul casei”, iar vatra părintească repre-

zintă „stâlpul sfânt” care nu trebuie nici pângă-
rit  şi nici părăsit. Prin urmare spaţiul familial e 

locul sacru, în opoziţie cu spaţiul obiectiv al cu-

noaşterii profane. De aici se pare că porneşte 

simbolismul Centrului şi aspiraţia umană spre 

mitologie prin păstrarea datului firesc. Cel care 
a bătut parul la fiinţarea  unei case sau a unui 

sat a ştiut să distingă sacrul de profan; el a rămas 

omul proverbial, cunoscător al legilor şi datinilor 

străbune. Când în tradiţie apare dezordinea, oa-

menii nu „blesteamă” pe altcineva ci „pe cel care 
a bătut parul” ( a ales locul şi a luat hotărârea 

de a clădi …), căci parul reprezintă acel Axis 
mundi, simbol al Centrului prin care se accede 

la transcendenţă.

Topos mitic, casa părintească este secondată 

de casa de veci,  loc al prefacerii în ţărână şi 

simbol al despărţirii pământului de cer şi al su-

fletului de trup; de aici începe trecerea prin vămi, 
adică purificarea pentru ca sufletul să ajungă în 

văzduhul mitic.

Ţăranii din arealul Amaradiei au convingerea 

că fiecare casă are un şarpe despre care, dacă 

este ucis, se zice că moare cineva din casă, iar 

dacă doar se arată, aduce o prevestire rea. Aici 

şarpele nu mai păzeşte doar Pomul vieţii, ci viaţa 

însăşi, căci „Şerpii păzesc toate căile nemuririi, 

adică orice centru, orice receptacul în care se 

află concentrat sacrul, orice substanţă reală”1.

Ne punem întrebarea firească, de ce statul  de 

pe pieptul mortului este asemenea unui şarpe 

încolăcit care înalţă spre cer capul în care arde 

lumina? Căutând răspunsul facem legătura cu 

Pomul vieţii  păzit de şarpe în Eden. În capătul 

statului arde lumina veşnică ce călăuzeşte sufle-

tul spre locul său dintru început, când Moartea 
nu exista; apoi lumina vieţii veşnice atribuită 

doar sufletului, nu şi trupului, nu reprezintă oare 

matricea valorizării verticale a devenirii omului 

şi a aspiraţiei spre nemurire?

Sub alt aspect destul de verosimil, şarpele 

colac este un simbol al Centrului  din care izvo-

răşte lumina vieţii, iar rotundul este o materia-

lizare simbolică a mişcării circulare impusă de 

creaţia divină. Chiar izvorul nemuririi îşi are 

simbolul în această flacără călăuzitoare spre lu-
mea ailaltă, aşa cum este denumită de oamenii 

din zonă.

Simbolismul ascensiunii la cer pare să fie ui-

tat astăzi şi doar subconştientul îl pune în  prac-

tică prin ritualul înmormântării ca parte inte-

grantă a imaginarului diurn. „Buricul 
pământului” este şi el un centru prin care se 

comunică cu cerurile. Ascensiunea sufletului,  
mesager căzut sau nu în păcat, se pare că pe 

această cale se face. Motivul este reîntoarcerea 

sufletului la paradisul pierdut  printr-un ritual 

specific imaginarului mito-poetic. Nouă repre-

zintă simbolul originilor şi timpului primordial 

al naşterii universale.

Ţăranii de aici cred că „Dumnezeu stă în al 

nouălea cer” care e sprijinit pe şase stâlpi de 

lumină şi are „o toartă nevăzută”. Asemenea şi 

pământul are patru stâlpi de susţinere şi două 
guri. Raiul este zăvorât de două porţi mari păzite 

de Sfântul Petre care ordonează intrarea suflete-

lor curate. Iadul are însă un cazan mare cu smoa-

lă topită în care sunt chinuite sufletele păcătoşi-

lor. După moarte sufletul trece tot prin nouă 

vămi, iar a doua pomană a mortului se face tot 

la nouă  zile.

Prin urmare cifra nouă este simbolul celui 
de-al nouălea Cer în care şade Creatorul, la care 

sufletele trebuie să se întoarcă pentru o dreaptă 

judecată. Tot la voia Domnului cerurile se des-

chid şi se aduce de acolo „rodul pământului”.
O legendă din zonă povesteşte cum Dumnezeu 

şi Sfântul Petre călătoreau pe pământ să vadă ce 

mai fac oamenii. Sfântul Petre s-a întâlnit cu un 

1  Mircea Eliade, Tratat de istoria religiilor, Editura 

Humanitas, București, 1992, p. 34
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fin care a vrut să ştie cum va fi vremea în anul 

următor. Pentru a afla adevărul Sfântul l-a între-

bat pe Dumnezeu dacă va ploua în anul viitor. 

Domnul i-a spus că va fi ploaie puţină de tot, nu 

va fi decât roua dimineţii şi câte o bură. 

Naşul a spus finului său acest secret. În pri-

măvară oamenii arau şi semănau iar omul nostru, 

care ştia secretele vremii, petrecea şi lenevea cu 

gând că va munci în zadar. Ploi nu au fost, dar 

toate recoltele au dat rod bogat. Oamenii um-

pleau hambarele iar finul lui Sfântul Petre ofta şi 

îi reproşa naşului că este vinovat de soarta lui. 

Când Sfântul Petre i-a mărturisit lui Dumnezeu 

adevărul a primit următorul răspuns: „- Vezi, 

Petre, eu am luat ploile, dar am dat rodul şi tu nu 

mai întrebat şi despre acesta!…”( culeasă în anul 

1970 de la Ilie Borhină din Valea Pojarului ).

În noaptea de Sfântul Gheorghe „joacă banii 
de aur” iar dobitoacele vorbesc. Semnificaţiile 

prototipului se circumscriu imaginarului pe as-

pecte de interferenţă cu umanul. Se pare că 

Sfântul Gheorghe a fost cândva, dincolo de creş-

tinism, un erou solar, dacă nu cumva o ipostază 

antropomorfă a soarelui. Calul înaripat are cores-

pondent în basmele populare, iar eroul aminteşte 

de Phaeton, fiul zeului Helios, şi acesta tot un mit 

solar. În iconografie Sfântul Gheorghe este înco-

ronat cu un nimb de lumină şi acest simbol ima-

ginar condensează izoformismul luminii ce poar-

tă emblema transcendenţei. Simbolul aripii ca 

unealtă ascensională prin excelenţă a fost răstăl-

măcit în studiile lui Gilbert Durand ca simbol 

ascensional al depăşirii condiţiei umane.

În zorii zilei de Sfântul Gheorghe  se pun ar-
mindeni ( crengi înverzite de fag ) la ştompii por-

ţilor, socotindu-se că cerul se deschide în acelaşi 

timp cu porţile însemnate pentru a primi bogăţiile 

anului. Deschiderea porţilor cerului în comuniu-

ne cu porţile gospodarilor marchează simbolis-

mul ascensiunii la cer. Călăuza este Sfântul 

Gheorghe călare pe un cal înaripat când ucide cu 

săgeata de foc balaurul cu şapte capete. 

Toate acestea fac parte din arsenalul ascensi-

unilor spre primordiala transparenţă divină, ex-

presie a efortului verticalizat. Săgeata de foc face 

parte tot din arsenalul simbolismului solar, iar 

balaurul cu şapte capete care varsă foc pe cele 

şapte guri reprezintă, în negativ, acelaşi simbol. 

Se păstrează astfel o anumită tradiţie mitologică, 

căci Sfântul Gheorghe poate fi asemuit cu Apollo,  
cel care îl răpune cu săgeata pe şarpele Python.

Ritualul căluşului, cu rădăcini adânci în sim-

bolistica de întemeiere  a „logosului fecundator”, 

întră în florilegiul aderenţei tradiţionale la uni-

versul magic cu rol taumaturgic, în care se găsesc 

germeni arhetipali.

În acest topos etnografic se află nouă actanţi, 

din care unul este vătaf, toţi îmbrăcaţi în costum 

naţional, cu brăciri încrucişate pe piept şi pe spa-

te, cu clopoţei la opinci, purtând un steag de ju-
rământ; unul din ei este mut şi are interdicţia de 

a nu vorbi nouă zile. Poartă pălării de paie cu 

dungă roşie, legate bine sub bărbie pentru a nu-i 

incomoda în timpul jocului.

După ce în ajunul Rusaliilor se instalau pe 

stâlpii din privorul caselor cununi de crengi de 

tei înflorite, satele erau deja pregătite pentru apa-

riţia căluşarilor.

Căluşarii aveau legământul pe un număr de 

ani fără soţ, în zona noastră trei, cinci, şapte ani. 

Echipa se întrunea la loc retras iar hainele se 

purtau doar de la răsăritul la apusul soarelui. În 

ultima zi se despărţeau după ce se dezbrăcau tot 

la loc retras, apoi se împreunau şi se întrebau 

unde au fost. Ei spuneau că au făcut o afacere, 

dar au ieşit în pierdere. De la Constantin Bălaşa 

din satul Moşteni (1976) am consemnat un astfel 

de dialog: 

„- Te-ai însurat, mă?
- M-am însurat.
- Aia-i bine!
- Bine şi nici prea, c-am luat-o mută.
- Aia-i rău!
- Rău şi nici prea, c-am luat o sută de oi cu 
ia.
- Aia-i bine!
- Bine şi nici prea, că oile au fost grase şi 
au murit de călbează.
- Aia-i rău!
- Rău şi nici prea, c-am vândut bine lâna.
- Aia-i bine!
- Bine şi nici prea, c-am rămas cu 
muta mea….”
Unul dintre căluşari era mutul, care avea o 

costumaţie deosebită: purta pe cap o piele de  

capră, iar în partea de jos lega o teacă de ardei 

pentru a imita organul genital; purta sabie de 

lemn şi un arc pentru a-i apăra pe căluşari. Astfel 

echipat, el făcea caraghioslâcuri, juca mai ales 

femeile care nu făceau copii, crezându-se că se 

vindecă şi devin fertile. Scenele întreceau măsura 

amintind de dansurile dionysiace; mutul  juca pe 

acoperişul casei şi mai ales în prag, învârtindu-se 

după cântecul celorlalţi, acompaniat de cimpoi 

sau fluier: 

„Din Rusale,
Să te scoale
Vin căluşi,
Să săi în sus!
Vin pe deal
Şi vin pe vale, 
Vin în zi
De sărbătoare!
Joacă-n, sabie,
Joacă mutu,
De se zguduie
 Pământu,
Iar vătafu
Calcă prafu!
Toţi bolnavii
Din Rusale,
Vor fi vindecaţi
De boale!
Vin căluş,
Acuş, acuş!
Vin căluş
Să săi în sus!”
( Nicolae Bodescu, 91 ani, Valea Pojarului )

Femeile care jucau cu mutul astfel de figuraţii 

aveau speranţa că s-ar putea după aceea „să ră-

mână şi ele grele”.

Simbolul fecundităţii cosmice coboară în 

acest fel în planul omenesc pentru stabilirea ra-

porturilor normale, fiind principiu de iniţiere în 

acelaşi timp. În sate căluşarii veneau cântând pe 

dealuri, apoi se lăsau în vale jucând de trei ori, 

pe grupuri de case. Jocul începea în  dimineaţa 

Rusaliilor şi dura opt zile, trecând dintr-un sat 

în altul; cei bolnavi după ce se închinau şi spu-

neau rugăciuni se puneau cu faţa la pământ, iar 

în mijlocul horei se aducea usturoi, pelin şi sare 

pentru a fi atinse de vârful opincilor. Căluşarii 

îşi aruncau bastonaşele de alun în mijloc, apoi 

la semnalul vătafului le ridicau, fiecare culcân-

du-se succesiv pentru ca următorii să treacă pes-

te el. 

În zona de nord a Amaradiei căluşarii folo-

seau unele strigături din care doar una s-a păstrat 

până mai târziu : 

„I-a-uzi ia!
I-a-uzi ia!
Hai aşa şi iar aşa!
U, păza, păza, păza!
Şi-nc-o-dată iar aşa!
Hăp, hăp, şi iar hăp!
Hărlăhăp, hăp, hăp!..”
( Costică Cismaru, 1968, Logreşti; fost vătaf 

de căluşari…)

Ursitoarele  nu vin de la sine, ele „sunt puse” 

după un anume ritual, iar sosirea lor e pregătită 

cum se cuvine pentru a îmblânzi ursita copilului. 

Bunăvoinţa lor e de bun augur pentru puiul de 

om „buricat” şi trimis pe această lume în care 

totul pare predestinat iar timpul de la sine curge 

implacabil, ducând în cârcă o altă vreme, timpul 

fiecăruia numit soartă.
Pentru omul arhaic de aici, timpul e socotit o 

păsărică, traseistă a destinului ( „aşa i-a cântat 

cucu” ), care plimbă firul vieţii prin labirintul 

existenţei: „Fiecare om are păsărica lui” e o con-

statare simbolică a omului simplu de la ţară.

Numai moaşa, care veghează noaptea când 

ursitorile sunt puse, încearcă probele ritualice ce 

înseamnă iniţiere în transcendenţă, căci moaşa 

vede şi aude în vis prezicerile magice. Nimeni 

nu se poate împotrivi ursitoarelor care alcătuiesc 

scrisa, aceasta presupune o încercare iniţiatică 

pe timpul întregii vieţi, căci „Ce ţi-e zis în frun-

te-i scris”, ceea ce înseamnă că ţăranul nostru 

crede în predestinare. Dar „soarta şi-o mai face 

şi omul”, după cum tot din bătrâni se zice, fapt 

ce duce cu gândul la ambivalenţa simbolică a 

destinului în valorizări opuse, dar complemen-

tare. Întâlnim şi aici o nouă dimensiune a spiri-

tualităţii noastre, iar această valorizare negativă 

a devenit marcă indelibilă a nereuşitelor, a ne-
norocului „scris în frunte..”.

În credinţa arhaică ursitoarea se face respon-

sabilă de ordinea lumii care e dată şi de neclintit, 

ca un blestem ancestral cu accente tragice.

Orice s-ar spune, ursita e un simbol precreş-

tin, personificată la greci de zeiţa Tyche, respon-

sabilă de norocul omului, cunoscută Fortuna la 
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romani, dar cu siguranţă trebuie să fi avut un 

corespondent geto-dac. Dar cine urzeşte oare fi-
rul vieţii?

Platon face precizarea că una dintre cele trei 

fiice ale Ananghiei se numea Clotho şi avea darul 

de a urzi firul vieţii, iar alta se numea Atropos cu 

sarcina de a tăia firul vieţii. Sora lor Laches ur-
zea norocul şi, dacă nu urzea nimic, urma neno-
rocul, respectiv, părăsirea soartei2.

Credinţa în soartă are legătură cu ursitorile în 

spaţiul tradiţional românesc. Aşa se face că în 

mitologia populară apare credinţa în ursitori. Ele 

sunt zâne care dau sens firului vieţii în deşirarea 

lui până la capăt. La necaz omul îşi blesteamă 

„ceasul în care s-a născut” şi aduce uneori injurii 

ursitoarelor. „S-a rupt firul vieţii” se zice când 

cineva moare. S-ar putea aduce în discuţie sim-

bolismul destinului pus pe seama regimului noc-

turn al imaginarului, căci „Moirele care torc des-

tinele sunt divinităţi lunare”3; firul vieţii se deşiră 

în timp şi este urzit dintru început de ursită.

„Când se împlineşte sorocul, orice-ai face, te 

duci!” este o concluzie tămăduitoare a suferinţei 

la gândul că vei muri; sorocul supraveghează or-

dinea umană şi cosmică şi este un fel de predes-

tinare. Viaţa e un ghem care se deşiră, pentru 

ţăranul din arealul de nord al Amaradiei şi sufle-
tul e un ghem care vine în gât, spun bolnavii 

înainte de a-şi da obştescul sfârşit. Iată principiul 

rotaţiei cosmice cu soarele care răsare şi apune, 

cu trimitere la roata vieţii, mosorul, cum spun 

ţărani.

Unii cercetători sunt de părere că în folclorul 

românesc, credinţa în ursitoare şi în ursire nu e 

alta decât cea latină, iar Haşdeu găsea corespon-

denţe în neogreacă, sârbă, rusă şi germană. 

Părerea noastră este că această credinţă este al-

toită pe un mit tracic care face trimitere la rostul 

omului pe pământ, căci nemurirea dacică are un 

alt sens, din moment ce naşterea aducea durere 

şi lacrimi, iar moartea veselie, în semn de elibe-

rare de cele pământeşti. Ceea ce urma să se în-

tâmple „dincolo”, adică în locul de obârşie al 

nemuririi, unde urma o altă continuare a marelui 

ghem, era tot o viaţă, de această dată veşnică.

Precum ielele, ursitorile vin în puterea nopţii 

pe cărări necunoscute nici chiar închipuirii ome-

neşti. Şi totuşi la masa unde se aşază arde toată 

noaptea o lumânare, iar moaşa abia dacă aţipeşte, 

îngrijorată de magie şi grija de a ţine minte visul. 

Tot la masă se pune un toiegel de alun crestat cu 

floricele, făcut de un copil cu părinţi, iar lângă 

el se aşază un ştergar alb. Oare câte straturi tre-

buie pătrunse astăzi de gândul omului modern 

pentru a afla simbolul originar al toiegelului?

Înclinăm să credem că obiectul acesta magic 

este un simbol păstoresc din vremea când oieritul 

era singura ocupaţie de nădejde, fiindcă acelaşi 

toiegel se află şi pe Lună, iar ciobanul de acolo 

2  Vezi Platon, Republica, p. 617

3  Mircea Eliade, op. cit., p.177
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stă rezemat în el şi cântă la fluier. Aşa se crede 

în zona Amaradiei despre „ciobanul care şi-a 

pierdut oile”, găsindu-le pe Lună. Iată în acelaşi 

timp simbolul luminişului lunar. 

Masa ursitoarelor, cu vin şi turtiţe unse cu 

miere, e aşezată de moaşă ( cea care taie buricul) 

în partea de răsărit a camerei unde doarme copi-

lul. La masă sunt puse trei scaune pentru ursitori. 

Nu cu mult timp în urmă moaşa spune o 

rugăciune:

„Ursitori, voi ursitori,
Zâne din grădini cu flori,
Bine aţi venit la noi în casă
Şi vă rugăm să staţi la masă
Şi să cinstiţi pe cel venit pe lume
Cu daruri frumoase şi bune,
Cu gânduri curate cum e mierea,
Să nu ştie ce este durerea,
Să aibă parte de soartă aleasă, 
Urzită din fir de mătasă!…”
(Culeasă de la Elisabeta Bodescu, din Valea 

Pojarului, în anul 1968)

Unii cercetători amintesc de datoria moaşelor 

în privinţa primirii ursitoarelor. Se produce con-

fuzie, căci moaşe nu poate fi decât una, de unde 

proverbul ironic, dar profund ca înţeles: „Copilul 

cu multe moaşe rămâne neburicat”.

În credinţele populare de aici este evidentă 

valorizarea destinului care urmează ambivalenţa 

temporală a zilelor bune şi rele, în care se deşiră 

miraculosul fir al vieţii până se sfârşeşte ghemul 

( rotundul ) timpului. Semnificaţia ştergarului alb 

este simbolul ospitalităţii, al curăţeniei casei pre-

gătită de sărbătoare pentru a primi oaspeţi de 

onoare. Trei fetiţe cu părinţi, închipuind cele trei 

ursitoare, servesc dimineaţa la aceeaşi masă tur-

tiţele unse cu miere. Se păstrează toiegelul, iar 

după trei ani se dă copilului să se joace cu el de-a 

calul cu călăreţul. Aşa, probabil, se iniţia pentru 

luptă Călăreţul trac.
În credinţele populare din această zonă tinerii, 

prin magie neagră, îşi caută ursita. Vrăjitoarele 

cunosc o modalitate magică, încât necuratul prin 

dezordine se preface că stabileşte ordinea.

Omul îşi înţelege destinul raportându-se la 

ursitori ca la nişte fiinţe metafizice şi prin aceasta 

existenţa lui este plasată în universul simbolic al 

societăţii tradiţionale româneşti în care imagina-

rul îşi creează propria-i lume cu conceptele ei 

specifice. De aceea transcendentalul propune 

prin fantasticitate existenţa unei alte realităţi a 

imaginarului simbolic. Gilbert Durand studiază 

funcţia imaginară a fantasticului şi propune dez-

voltarea unei filosofii a imaginarului simbolic iar 

Mircea Eliade lansează hierofaniile ca manifes-

tări ale sacrului în care omul arhaic este un homo 
religiosus. Dar savantul consideră  că sacrul re-

prezintă Centrul în fluiditatea spaţiului profan, 

ceea ce presupune o ruptură de nivel, căci acesta 

„implică o hierofanie, o izbucnire care duce la 

desprinderea unui teritoriu de mediu cosmic în-

conjurător şi la transformarea lui calitativă”4.

Prin urmare dacă ursitorile aduc un vis, acesta 

4  Vezi Mircea Eliade, Sacrul, p. 25

devine sacru, el înscriindu-se pe traseul ce des-

parte cele două lumi, cea văzută şi cea nevăzută, 

închipuită. Ionel Buşe consideră că „Visul e una 

din expresiile de dincolo de conştiinţa eului, în 

inconştientul colectiv cu valenţe restauratorii”5.

S-ar putea spune că în visele răstălmăcite 

există semnificaţii complementare  referitoare la 

simbolismul ascensiunii, căci există cazuri în 

care moaşa visează copilul zburând sau se visea-

ză împreună călătorind în locuri necunoscute 

unde întâlnesc o altă lume. Pe acest temei visele 

au fost cuprinse în simboluri, încât devin 

previziuni.

Dar percepţia intuitivă e asociată de Jung fan-
tasmelor,  care, aduse la suprafaţă, uşurează in-

conştientul şi reprezintă un material bogat în 
forme arhetipale. Visul, ca fantomă, nu trebuie 

confundat cu visarea trează, sintagmă oximoro-

nică ce oferă cheia decriptării sensului transcen-

dental. Omul arhaic reactivează memoria colec-
tivă a umanităţii şi aşa se naşte mitologia, pusă 

în discuţie de Antoine Compagnon care face dis-

tincţia între anamnesis, ca aducere aminte natu-

rală şi hypomnesis, ca acţiune organizată pentru 

strângerea de informaţii6.

La ursitori apare visul  oracular, care se asea-

mănă cumva cu visul legendarului Tiresias, adică 

un vis prevestitor pentru ceea ce se va întâmpla 

sau nu. Caracterul simbolic al visului rezidă din 

faptul că omul nu-l poate descifra fără 

interpretare…

(Subcapitol din volu-

mul Universul imaginar-

simbolic al folclorului 

din zona de nord a 

Amaradiei…)

5  Ionel Bușe, O hermeneutică simbolică a basmului 

românesc, Editura Alfa Press, Cluj-Napoca, p. 68

6  A se vedea Antoine Compagnon, citat în detalii în 

lucrarea De la mimesis la arhetip, autor Despina Petecel Teodoru, 

Editura  Vergiliu, București, 2006, pp. 190-210
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A scrie nu este, desi-
gur, inutil. Dar poate fi, 
în numeroase situaţii, in-
util. Mai ales din per-
spectivă auctorială. Și 
odinioară, dar și în splen-
didele noastre timpuri 
băltite. Literatura și scri-
itorul sunt asemenea mo-
torului celebru al omului 
din Tecuci, din poezia lui 
Mihai Ursachi: „Un om 
din Tecuci avea un mo-
tor/Dar nu i-a folosit la 
nimic”.

... A fost o vreme 
când Arghezi vindea cireșe, dacă nu mă înșeală memoria. Și 
a mai fost o vreme când, asemenea unul Klamm kafkian 
pogorât în plin regim sovietico – dejist, „celebrul” A. Toma 
pusese întrebarea ce va rămâne în istoria literaturii: „Se află 
aici unul, Tudor Arghezi?” Într-adevăr, acolo se afla unul 
Tudor Arghezi. Oricum, răspunsul lui Arghezi, la așa numi-
tele comandamente ale epocii, va fi fost mai degrabă unul 
evaziv. E adevărat că la un moment dat a cedat în faţa 
Puterilor și Domniilor epocii respective, așa cum am obser-
vat în cartea Două lecturi arheologice (Arghezi și Montale). 
Însă cedarea a fost una parţială. Nu a fost un răspuns, în sens 
profund etimologic. Nu și-a asumat explicit răspunderea. În 
sensul precizat de Jacques Derrida: „Ce înseamnă a răspun-
de? Înseamnă a jura credinţă: respondere, antworten, answer, 
swear (swaran): „faţă de got. swaran [care a dat schwören, 
beschwören, „a jura”, „a conjura”, „a implora” etc.], „a jura, a 
pronunţa cuvinte solemne: e aproape literal res-pondere”1.

Și chiar dacă uneori va fi acceptat indemnizaţia, prin 
premiile decernate de mai sus amintitul regim, își va fi păs-
trat mai departe un soi de distanţare ironică. E foarte cunos-
cută în acest sens, anecdota cu activistul care una spunea și 
alta fuma. Indemnizaţia... Să urmărim sensurile pe care le 
presupune termenul. În Petit Larousse, de pildă, „indemnisa-
tion n.f. Action d’indemniser; paiement d’une indemnité”. 
Legat  de verbul indemniser: „indemniser v.t. Dédommager 
qqn) de ses frais, de ses pertes, d’un préjudice”. Și de substan-
tivul indemnité: „indemnité n.f. Somme allouée pour dédom-
mager d’un préjudice. Indemnité pour cause d’expropriation. 
Indemnité journalière: somme versée à un assuré social ma-
lade, en congé de maternité ou victime d’un accident du 
travail, qui doit interrompre son activité professionnelle. 
Indemnité de licenciement, versée par, l’employeur à une sa-
larié licencié sans faute grave et comptant une certaine an-
cienneté. 2. Elément d’une rémunération ou d’un salaire 
destiné à compenser une augmentation du coût de la vie ou 
à  rembourser une dépense imputable à l’exercice de la pro-
fession. Indemnité parlementaire: émoluments des députés et 
des sénateurs”. Și în D.E.X.: „indemnizaţie, indemnizaţii, s.f.1. 
Sumă de bani care se acordă cuiva în afara retribuţiei, desti-
nată să acopere cheltuielile făcute de un angajat în scopul 
îndeplinirii unei sarcini de serviciu; indemnizare. 
Despăgubire pentru un prejudiciu, pentru o pagubă suferită 
etc.; indemnitate. Contravaloare în bani a unei plăţi în natu-
ră. 2. Retribuţie, remuneraţie care nu are caracter de salariu; 
sumă plătită salariaţilor pe timpul concediului (de odihnă 
sau medical). [Var.: indemnizaţie s.f. – Din fr. 
indemnisation].

Indemnă sau imună, vom vedea mai departe, nu poate fi 
decât o anumită sfinţenie a vieţii și darul ei ar putea fi tocmai 
pentru om, ca și pentru poet, tocmai șansa de a trăi. Marea 
vătămare, în sensul lui Derrida, sau cea mai mare violenţă, 
în sensul lui René Girard, este moartea. Tocmai șansa de a 
trăi este marea indemnizaţie pe care poetul ca om a primit-o, 
fiind cu totul conștient de ea. Căci nu există în niciun no-
menclator oficial meseria de poet. De aceea, el nu este remu-
nerat; în schimb, poate fi uneori indemnizat. Indemn fiind, 
adică teafăr. Să urmărim din nou Le Petit Larousse: „indemne 
[ĕdemn] adj. (lat. indemnis, de damnum, dommage). 1. Qui 
n’a pas subi de dommage moral ou physique. Sortir indemne 
d’un accident. 2. Qui n’est pas contaminé. Être indemne de 
toute contagion”. Apelez, pentru o mai bună înţelegere a de-
mersului meu, din nou, la glosele lui Derrida, care lămuresc 
ceea ce aș putea numi orizont al indemnizării, în care poetul 
nostru va fi circumscris: „Am putea, de asemenea, înscrie cu 
privire la cele «două surse» faptul remarcabil subliniat de 
Benveniste, că «aproape pretutindeni», «noţiunii de sacru» 
îi corespunde «nu numai un singur termen ci doi termeni 
distincţi». Benveniste îi analizează, îndeosebi în germanică, 
(goticul weihs «consacrat», și runicul hailag, germ. Heilig), 
în latină sacer și sanctus, în greacă hágios și hierós. La origi-
nea germanului heilig, adjectivul gotic hails traduce ideea de 
«salvare, sănătate, integritate fizică», traducere a grecului 
hygies hygianon, «în stare (sănătate) bună». Formele verbale 
corespunzătoare înseamnă «a însănătoși sau a se însănătoși, 
a vindeca”». (Aici am putea situa – Benveniste nu o face – 
necesitatea  oricărei religii sau oricărei sacralizări de a fi în 
egală măsură vindecare – heilen, healing  -, sănătate, salvare 
sau promisiune de cură – cura, Sorge, orizont de mântuire, 
de restaurare a ceea ce e nevătămat, de indemnizare. Tot 
astfel și pentru englezescul holy, învecinat cu whole („întreg”, 
„intact”), așadar „teafăr, salvat, nevătămat în integritatea sa, 
imun”»). Goticul hails, «în bună sănătate, care se bucură de 
integritatea sa fizică», comportă de asemenea urarea, la fel 
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ca grecul hhaîre, «salut!» Beneviste subliniază aici «valoarea 
religioasă»”: «Cel care deţine salvarea, altfel spus cine își 
menţine intactă calitatea corporală, este de asemenea capabil 
să confere salutul. A fi intact este șansa urată, prevestirea 
neașteptată. E firesc că s-a putut vedea în această integritate 
perfectă o graţie divină, o semnificaţie sacră. Divinitatea 
posedă prin natură acest dar care este integritate, salvare, 
șansă, și poate fă-l împartă oamenilor [...]. De-a lungul isto-
riei s-a produs o înlocuire a termenului primitiv got. Weihs 
prin hails, hailig»2.

Poate că în cultura română cel mai mare reprezentant al 
antropologiei sacrului este un poet: Tudor Arghezi. El știe 
că, atâta timp cât încă nu survine marea vătămare, cea mai 
mare violenţă, atâta timp cât rămâne indemn, teafăr, nevătă-
mat, cât timp se păstrează sfinţenia vieţii, sănătatea esenţială, 
se poate bucura de marea indemnitate. Aceasta este marea 
indemnizaţie a poetului. Textul pe care ni l-a lăsat, datat 30 
iunie 1967, corespondent cumva al poeziei Testament, inti-
tulat Moștenire (chiar așa!), mi se pare de la sine grăitor și 
doveditor: „Vă pizmuiesc, omeniri rămase după mine, că o 
să ascultaţi vântul, pe care nu-l voi mai auzi, că veţi călca 
pământul pe care eu nu-l voi mai călca, că veţi sorbi lumina, 
care pe mine nu mă va mai atinge, că veţi auzi fulgerele, 
apele, cântecul vântului, suspinul oamenilor, șoapta  și mi-
reasma porumbului, parfumul pământului, care va fi numai 
al vostru...

Voi veţi lupta înainte, veţi urca văzduhurile, și eu voi 
tăcea întins pe armele mele tăcute, pe arcul meu frânt, cu 
săgeţile triste. Voi veţi auzi mereu mugetul cirezilor întoarse 
din pășuni cu tidva vie a ugerilor plină. Aprindeţi măcar o 
candelă pentru mine, dar băgaţi de seamă să fie pusă la cap 
pe care-l veţi găsi ca o ceaţă în stihurile mele, murmurate de 
adierile de prin grâu, porumburi, a cărora pâine nu o mai 
gust.

Voi veţi urma să auziţi nechezul hergheliei. Veţi vedea 
zburând vulturii, mierlele. O să vedeţi fugind căprioarele. 
Nu mai trageţi în ele cu săgeata. E păcat!

Și puneţi să mă păzească Grivei”.
Vedem și aici, spre final, un apel non-sacrificial, sau an-

tisacrificial, un apel la menţinerea intactă, teafără, nevătă-
mată – în acest caz – a animalului. Un apel la respectarea 
vieţii, a sfinţeniei sale, la o neîncălcare a interdictului ucide-
rii. Un apel la un act de non-transgresiune. Păcatul, în sens 
creștin, presupune – observa Georges Bataille – tocmai sa-
crul (în sens păgân). Care presupunea tocmai sacrificiul, 
sacrificialul: „... în limitele creștinismului, ceea ce eu numesc 
transgresiune se numește păcat. Păcatul este o greșeală, este 
ceva  ce n-ar fi trebuit să aibă loc”3.

Putem considera într-un fel literatura – în sensul lui 
Bataille – ca „experienţă interioară”, ca „egologie”, în sensul 
lui Lévinas, ca un reproș făcut ontologiei, ca un soi de con-
știentizare a acelei „part maudite” – parte blestemată (tot 
Bataille), destinată focului, „conmsumării” (consumation – 
nu consommation!), (la part du feu – Blanchot); pe de o 
parte; ca asumare a culpei (tot Bataille). Da, dar... Nu i se 
rezervă nicio șansă? Nu este „șansa” ei tocmai aceea de a se 
deschide (vezi Lévinas) spre Chipul altuia, spre exterioritate, 
de a „schiţa” și o posibilă „experienţă exterioară”, de a-și 
„ghici” Cititorul Model (Umberto Eco), prin discursul – des-
pre a cărui esenţă – tot Lévinas zice că este rugăciune? Nu 
este ea, mai degrabă, situată, parcă Ion Barbu spunea – „la 
mijloc de rău și bun?” Mai aproape, totuși, de Efes decât de 
Nazaret, dar totuși...

Dacă ea, literatura, încearcă (și încearcă!) experienţa dis-
cursului care – în cazul sfinţeniei -, exprimă o predică, asta 
poate însemna că a reușit parţial să depășească „la part ma-
udite”, „experienţa interioară” care, cum același Bataille ne 
spune, nu poate duce decât la singurătate, izolare și tăcere.

Motive ale indemnizării – indemnităţii, înţeleasă – mai 
ales! – ca despăgubire, va fi avut poetul. Spaima și coșmarul, 
oroarea sacră care-i vor traversa nu o singură dată textele, 
pot depune mărturie în acest sens. Totuși: el va rămâne in-
demn, teafăr, nevătămat, intact, sănătos.

Fenomenul revenirii în forţă a religiilor (Derrida, dar și 
Girard în – bunăoară – Prăbușirea Satanei, ultima carte tra-
dusă la noi) va fi fost prevăzut de poet. Dar și cel al sacrului 
(tot Girard așa cum apare în Morgenstimmung, poezie pe 
care am analizat-o în cartea Două lecturi arheologice4. 
Derrida nu vrea să mai despartă știinţificul și religiosul, 
invocând – surpriză totală! – chiar Iluminismul: „De ce e 
atât de dificil de gândit acest fenomen numit în pripă «reîn-
toarcerea religiilor»? De ce ne surprinde? De ce îi uimește 
mai ales pe cei care credeau naiv că o anume alternativă 
opune pe de o parte Raţiunea, Luminile, Știinţa, Critica (cri-
tica marxistă, genealogia nietzscheană, psihanaliza freudiană 
și moștenirea lor), ca și cum una nu putea decât să o rupă 
cu cealaltă?”5 La rându-i, Rene Girard constată: „Revelaţia 
creștină elucidează nu doar tot ceea ce îi premerge, miturile 
și ritualurile, ci și tot ceea ce îi urmează, istoria pe care sun-
tem pe cale s-o făurim, descompunerea tot mai completă a 
sacrului arhaic, deschiderea către un viitor mondializat, din 
ce în ce mai eliberat de vechile servituţi, dar totodată lipsit 
de orice protecţie sacrificială”6. În aceeași carte mai consta-
tam și faptul că, dacă se pune problema lui Arghezi – poet 
religios, atunci el poate fi considerat religios în sensul mai 
degrabă al unui sacru precreștin și mai puţin în sensul unui 
sacru creștin. Pe traseul dintre Efes și Nazaret, Arghezi este 
mai aproape de Efes. Dar ce zic eu, Arghezi? Omul e mai 
aproape de Efes decât de Nazaret. Noi toţi. Adică incomplet 

eliberaţi de violenţă. Supuși servituţii acesteia. Necunoscând 
Adevărul. „Și atunci veţi cunoaște adevărul și adevărul vă 
va face liberi”. Aceasta ar fi adevărata suveranitate. Mă mir 
cum un Bataille n-a amintit în scrierile sale acest fapt.

Trei aspecte voi avea în vedere în continuarea acestui 
poticnit eseu. Primul ar fi dat de ideea lui Georges Bataille 
referitoare la spargerea sferei sacrului în creștinism. Și la 
consecinţele, urmările sale ţinând de poezia argheziană. 
Adică pericolele, daunele pentru care el trebuia cumva in-
demnizat în întreprinderea sa. Al doilea aspect va ţine de 
sfinţenia vieţii.

Al treilea, legat de al doilea, de ceea ce Derrida numea 
cele două „surse religioase”. Pe de o parte sacrul, nevătăma-
tul, pe de alta fiduciarul și aspectele sale în poezia arghezi-
ană. Îndoielile, deficitul, pierderea harului. Să urmărim 
acum glosele lui Bataille: „Sacrul pur sau fast a dominat încă 
din Antichitatea păgână. Dar chiar dacă el s-ar fi redus la 
preludiul unei depășiri, tot sacrul impur sau nefast îi era 
temeiul. Creștinismul n-avea cum să elimine până la capăt 
impuritatea, n-avea cum elimina necurăţenia. Dar el a defi-
nit în felul său limitele lumii sacre: în această nouă definire, 
impuritatea, necurăţenia, culpabilitatea erau zvârlite în afara 
acestor limite. Sacrul impur a fost de-atunci încolo aruncat 
în lumea profană”7. Or, poetul tocmai în această lume pro-
fană, a muncii, a bătrânilor al căror „grai cu-ndemnuri pen-
tru vite” l-a deprins, tocmai aici lucrează. „Cel care și-a pier-
dut harul” e în lumea profană. Aici lucrează el. Așa cum ne-o 
spune, prin transgresiune care pare a fi și un soi de alchimie 
proprie: „Din bube, mucegaiuri și noroi/Iscat-am frumuseţi 
și preţuri noi”, Viziunea din poezia „Prigoană” pare a con-
firma textul gânditorului francez: „Din negură fulgerul sare./ 
L-astupă un munte ce trece/ Și-apoi se despică în zece./ Pe 
culmi zboară spume și valuri de sare,/ Cu monștrii de mână 
aleargă zmintite/ Femeile slute, cu muget de vite,/ Subt biciul 
din haos ce șerpuie-n zare,/ Mânat de gigantul Satan gol, 
cărare”. În această situaţie, poetul are o condiţie asemănă-
toare acelui yoghin „de mâna stângă” pe care-l aminteau 
Julia Kristeva și Catherine Clément în corespondenţa lor. E 
o acţiune asemănătoare transgresiunii, ba chiar o transgre-
siune – aș zice – estetico – esenţială. Și care generează Florile 
de mucigai. Scrise – cum altfel în pierderea de har? – fără 
niciun ajutor: „Le-am scris cu unghia pe tencuială/ Pe un 
părete de firidă goală,/ Pe întuneric, în singurătate,/ Cu pu-
terile neajutate/ Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul/ 
Care au lucrat împrejurul, /Lui Luca, lui Marcu și lui Ioan”. 
E tocmai răul azvârlit în profan și de aici o anumită disperare 
a pierderii. Normală în aceste condiţii: „Sunt stihuri fără an,/ 
Stihuri de groapă,/ De sete de apă/ Și de foame de scrum./ 
Stihurile de-acum./ Când mi s-a tocit unghia îngerească/ 
Am lăsat-o să crească/ Și nu a mai crescut-/ Sau nu o mai 
am cunoscut”. Altminteri, chiar poetul confirmă asemănarea 
dintre el și yoghinul de mână stângă. Pentru că, o spune 
chiar el, se silește să scrie, de data aceasta, cu stânga: „Era 
întuneric. Ploaia bătea departe, afară./ Și mă durea mâna ca 
o ghiară/ Neputincioasă să se strângă./ Și m-am silit să scriu 
cu unghiile de la mâna stângă”. După ce analizează, printre 
altele, poezia lui Baudelaire, Bataille poate afirma cu certi-
tudine: „Scriitorul știe că este vinovat. Și-ar putea recunoaște 
vina. El poate revendica plăcerea unei febre, care este un 
semn de elecţiune”8. În ipostază de mare transgresor, Arghezi 
își recunoaște vina. Vina de a fi râvnit în taină la toate bu-
nurile, vina de a fi încercat de îndoieli.

Ceaţa și bezna vor acoperi acum lumea și intrăm într-un 
univers al violenţei. Al furtului și al crimei: „În ceaţa groasă/ 
Carul se-ntorcea acasă. Întuneric beznă./ Nu se vedea până 
la gleznă”. O lume sordidă a condamnaţilor, dar și-cum am 
scris în Două lecturi arheologice – a pharmakos-ului multi-
plu: „În frig și noroi/ Trec hoţii-n convoi, câte doi,/ Cu lan-
ţuri târâș de picioare,/ Muncindu-se parcă-n mocirli de 
sudoare”. Excluderea se petrece, vedem, pe două planuri: cel 
social și cel fiziologic (expulzarea din societate prin întem-
niţare și transpiraţia. Murdară, cum altfel?). Ca la Kafka 
parcă, omul și-a pierdut identitatea. Nu mai există decât 
repere legate de dimensiunile anatomice: „Scurtul îi sfâșiase 
buza celui lung”. O pierdere uneori maximă a integrităţii, a 
acelui sacru, indemn, integru, nevătămat, holy, heilig. Vedem 
aici numai vătămări. O parte a sacrului, cel impur, s-a aliat 
cu profanul. „Je vois Satan tomber comme l’éclair”. Vedem 
aici numai vătămări. Viaţa își pierde sfinţenia, rivalităţile 
mimetice și violenţa pornind tocmai de la erotism. Căci po-
etul nu uită să precizeze. „Și toată pricina/ Fusese Gherghina”. 
Și nu întâmplător în luptele dintre personajele fără identitate 
vor fi vizate chiar organele de reproducere, „blestemate” în 
sensul lui Bataille, legate chiar și de interdictul numirii: „Dar 
lungul nu are noroc,/ Căci scurtul, jerpelit și rămas în că-
mașe,/ Îl rupe de boașe”. Și sunt situaţii în care, deși a avut 
identitate, personajul se prăbușește în violenţa maximă, în 
marea vătămare care e moartea: „Când cioclu-l ridică-n spi-
nare,/ Ion parc-ar fi de pământ./ De-l pui poate sta în pi-
cioare./ Dar braţul e moale și frânt”. Pe drept cuvânt, va fi 
observat Bataille că omul este acel animal care rămâne in-
terzis în faţa a două fenomene: actul sexual și moartea: „... 
omul este un animal care rămâne «interzis» în faţa morţii și 
în faţa unirii sexuale”10. Și, așa cum constata mai târziu și 
René Girard, sexualitatea este considerată impură nu pentru 
că este sexualitate, ci pentru că este legată de violenţă. 
Constatare care apare și la Bataille: „... fie că-i vorba de se-
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xualitate, fie de moarte, întotdeauna violenţa este cea vizată, 
violenţa care înspăimântă, dar care fascinează”11. Această „des-
census ad inferos” argheziană cu toate pericolele și vătămările 
pe care le presupune, nu ca act de cunoaștere, ci ca (mai de-
grabă) probă iniţiatică, va fi cerut cumva o anumită indemni-
tate, indemnizare... care fascinează”11. Această „descensus ad 
inferos” argheziană cu toate pericolele și vătămările pe care le 
presupune, nu ca act de cunoaștere, ci ca (mai degrabă) probă 
iniţiatică, va fi cerut cumva o anumită indemnitate, indemni-
zare... Spun nu ca act de cunoaștere pentru că ea, cunoașterea, 
aparţine lumii profane a muncii și utilului, se leagă de raţio-
nalitate. Ori vocabulele sacru și profan ţin, cum același autor 
francez o spune, de lexicul iraţionalului. Cunoașterea nu poa-
te, nu are cum să fie suverană: „A cunoaște înseamnă întot-
deauna a se strădui, a munci, înseamnă o operaţie servilă, 
indefinit reluată, indefinit repetată. Cunoașterea nu este nici-
odată suverană: pentru a fi suverană, ea ar trebui să aibă loc 
în clipă. Dar clipa rămâne în afară, dincoace și dincolo de 
orice cunoaștere”12. Cunoașterea este, cred, în istorie, or, clipa, 
așa cum spunea Kierkegaard, transcende istoria... De aceea 
cred că se înșeală acei critici care vorbesc despre o dramă a 
cunoașterii la Arghezi. E vorba, mai degrabă, de o dramă a 
metacunoașterii. În fine... aceasta va provoca, în opinia lui 
Derrida, tocmai cutremurul fiinţei conștiente. Teama: „Ispita 
de a cunoaște, ispita cunoașterii înseamnă a crede că știm nu 
doar ceea ce știm (ceea ce nu e foarte grav), ci și ce este cu-
noașterea, și faptul că s-a dezlegat, în mod structural, de actul 
de a crede sau de CREDINŢĂ – de fiduciar sau de credibili-
tate. Ispita de a crede în cunoaștere, aflată aici sub înalta oblă-
duire a lui Benveniste, nu ar putea să nu trezească o anumită 
teamă și o anumită cutremurare”13.

De la bun început, personajul feminin pare a deveni obiect 
al erotismului, al dorinţei violente. În mod ciudat, Tinca e 
însoţită de o anumită lumină violentă: „Coșul ei cu soare,/ 
Proptit în șold, pe cingătoare./ Ducea znopi de ochi galbeni, 
cu gene de lapte/ Și garoafe de noapte./ În sânul ei ca mura/ 
Își pironeau căutătura/ Domnii zvelţi din jurul mesii”. Și pe 
măsura derulării textului, aspectele violenţei devin din ce în 
ce mai intense: „Cine ţi-a frământat carnea de abanos/ Și ţi-a 
băut oftatul mincinos?/ Cui i-ai dat, fă, să ţi-o cunoască/ 
Făptura ta împărătească”. E necesar, se pare, să mă opresc aici 
pentru a semnala un aspect al suveranităţii: făptura împără-
tească a acestei femei. Reiau: „Cine ţi-a frământat carnea de 
abanos/ Și ţi-a băut oftatul mincinos/ Cui i-ai dat, fă, să ţi-o 
cunoască/ Făptura ta împărătească?/ Cine ţi-a dezlegat părul 
cu miros de tutun?/ Cine ţi-a scos cămașa, ciorapul?/ Cine ţi-a 
îngropat capul/ Nebun,/ În braţele lui noduroase, păroase,/ Și 
te-a-nfrigurat fierbinte, până-n oase?” Violenţa atinge imediat 
apogeul său lexical. „Tu n-ai voit să spui/ Nimănui/ Unde 
înnoptai,/ Curvă dulce, cu mărgăritărel de mai!” Oximoronic 
parcă. Or, erotismul presupune destrămarea: „Amantul nu-și 
dezagregă mai puţin femeia iubită decât sacrificatorul sânge-
ros omul sau animalul ucis. În mâinile celui care o asaltează, 
femeia e deposedată de fiinţa ei. Odată cu pudoarea, ea își 
pierde și acea barieră fermă care, separând-o de ceilalţi, o 
făcea impenetrabilă: brusc, ea se deschide către violenţa jocu-
lui sexual dezlănţuit în organele de reproducere, se deschide 
către violenţa impersonală ce o năpădește din afară”14. Iar în 
aceste condiţii nu-i deloc de mirare că, în urma destrămării 
(Bataille), vine marea vătămare (Derrida). Omorul: „Vezi, 
Năstase osânditul/ Nu te-a pătruns decât o dată:/ Și atuncea 
toată,/ Cu tot cuţitul”. Mecanisme ascunse ale sacrificialului, 
va fi spus Girard. Aspecte care, de obicei, sunt trecute sub 
tăcere, constata și Bataille: „Cine recunoaște fără înconjur că 
vanitatea și carnea îl rod?”15 Există în această lipsă de ipocrizie 
a poetului, ca și în curajul intelectual al lui Bataille, tendinţa 
girardiană de dezvăluire. A celor ascunse de la întemeierea 
lumii, cum spune (și scrie) profesorul de la Stanford. Cum 
constată și scrie și Bataille, la rândul său: „În ceea ce mă pri-
vește, eu vorbesc: vorbesc de iubire, de moarte, de 
glorie...”16.

Marea vătămare, moartea în serie argheziană se spune în 
versuri: „Bezna rece, zidul rece,/ Mai muriră paisprezece”.

Da-sein, fiinţa aici, este marcat(ă) de impuritate și violen-
ţă. Interdictele sunt încălcate în mod frecvent. În acest sens, 
Tinca este o ilustrare a erotismului ca experienţă interioară, 
ca afirmare a vieţii până și în moarte. Îndrăznelile poetice sunt 
pe măsura personajului: „Și-a dezvelit sărind/ Bujorul negru 
și fetia./ Parcă s-a deschis și s-a închis cutia/ Unui giuvaer, de 
sânge./ Aș pune gura și aș strânge”. Rândurile acestea ale lui 
Bataille par a fi fost scrise pentru ea. „O fată drăguţă dezgolită 
este uneori imaginea erotismului. Obiectul dorinţei e diferit 
de erotism, nu e erotismul întreg, dar erotismul trece prin 
el”17.

Am în vedere acum celălalt aspect anunţat mai înainte, cel 
legat de sfinţenia vieţii. Altfel spus, de marea indemnizare pe 
care poetul, ca om, va fi primit-o. Mă opresc mai întâi asupra 
unei poezii cum este Vânt de toamnă care, cel puţin parţial, 
se constituie ca un soi de glosă argheziană privitoare la lumi-
nă: „E pardosită lumea cu lumină,/ Ca o biserică de fum și de 
rășină./ Și oamenii de ceruri beţi,/ Se leagă-n stihare de pro-
feţi”. Voi face aici (totuși!) distincţia între sacer (sacru) și sanc-
tus (sfânt) în ideea amintită mai înainte, preluată de la Bataille, 
conform căreia creștinismul a spart în două sfera sacrului. 
Înţelegând așadar aici, prin sanctus, sacrul pur. Există – în 
versurile acestea argheziene – prezentă, mi se pare mie, o teză 
ex-pusă de Derrida. Conform căreia lumina are loc (lumea e 
pardosită de lumină): „Lumina are loc. La fel și ziua. Nu vom 
putea niciodată separa co-incidenţa razei de soare și a inscrip-
ţiei topografice: fenomenologie a religiei, religia ca fenome-
nologie, enigmă a Orientului, a Răsăritului și a Mediteranei 
în geografia apariţiei.  Lumina (phos), pretutindeni unde arată 
arkhé poruncește și începe discursul și are iniţiativa în general 
(phos, phainestai, phantasma, așadar spectru etc.), atât în dis-
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– sau ale revelabilităţii, ale unei posibilităţi mai originare de 
manifestare”18. E o lumină învăluitoare și - într-o bună măsură 
– ocrotitoare, una care nu doar că generează dar și influen-
ţează frumuseţea viului, a vieţii indemnizate. Prietenoasă 
chiar și pe firul memoriei, al amintirii: „Rece, fragilă, nouă, 
virginală,/ Lumina duce omenirea-n poală,/ Și pipăitu-i  ne-
ted, de atlaz/ Pune găteli la suflet și grumaz./ Pietrișul roșu, 
boabe, al grădinii,/ Îi sunt bătuţi și risipiţi, ciorchinii./  Plocate 
grele se urzesc treptat/ În care frunzele s-au îngropat./ Din 
învierea sufletului, de izvor,/ Beau caprele-amintirilor,/ Și-n 
fluierul de sticlă al cintezii/ Se joacă mâţele cu iezii”. Treptat, 
pare a-și face loc o dorinţă de retragere din lume; undeva, la 
ţară, într-o casă, unde poţi urmări zborul păsărilor sfinte: 
„Din prispa ta vreau să-mi aduc aminte,/ Din geamul tău 
gândi-voi la trecut,/ Privind în  sus, la păsările sfinte,/ Ce-n 
streașini cuib de-argilă și-au făcut”. În alte situaţii peisajul 
depune mărturie pentru o anumită însufleţire și toate vieţui-
toarele, firea întreagă, sunt pregătite pentru cântec ca pentru 
un imn de slavă. Bunăoară în poezia Icoană: „În faţa lumii, 
dreaptă, șoseaua-n vărgi cu plopii/ S-a pardosit cu ţoale din 
Jii și Mehedinţi,/ Și-n umbra fiecărui copac așteaptă popii,/ 
Strângând în mâini tăcute cădelniţe fierbinţi./ Ivirea se va 
face, pesemne, din câmpie,/ Prin albele cătune, pitite sub că-
ciuli. La moara adormită cu roata-n apa vie/ S-au și sculat 
dulăii, molatici și ciufuli./ Căci iar Ierusalimul se-arată după 
ploaie,/ Cum l-au știut întocmai, pe vremuri, curioșii./ Ce 
vezi? Sobolii-nalţă biserici, mușuroaie./ Ce-auzi? Văzduhul 
cântă întreg cu toţi cocoșii”. Lumina însă, așa cum am arătat, 
deţine un rol aparte în aceste situaţii: „Pe câmpul palid, în 
sulfină,/ Vitele pasc și rumegă lumină./ Ramurile, poamele/ 
Fac mierea, smirna și toate aroamele”. Ceva mai târziu, când 
se afla deja în amurgul vieţii, îl vedem pe poet scriind: 
„Fereastra mi-este plină/ De iederi împletite cu vine de glici-
nă./ Beteala și-o desface la mine și mi-o lasă./ Când soarele 
rămâne să-l găzduiesc în casă./ O prospeţime nouă surâde și 
învie/ Ca de botez, de nuntă și ca de feciorie”. E adevărat, 
Derrida spune: „Nu orice sacralitate și nu orice sfinţenie sunt 
în mod necesar religioase, în sensul strict al acestui cuvânt, 
dacă există un astfel de sens”19. Da. Însă – parafrazându-l pe 
poet – aș putea răspunde cumva. Și totuși nu acesta… este 
sentimentul marii indemnizaţii, chiar și pătruns cumva de 
tristeţea perisabilului? A posibilităţii vătămării? Ceva, totuși, 
este, ceva, totuși, rămâne: „Nu mi-e clădită casa de șiţă peste 
Trotuș,/ În pajiștea cu crânguri?” Iată: viaţa ca recompensă. 
Și cred că nu este deloc întâmplătoare prezenţa în versurile 
lui Arghezi tocmai a cuvântului teafăr. Ușor de asociat cu 
integru, întreg, sănătos, îndemn, sacru, holy, heilig. Chiar în 
versuri ce trimit la Eminescu: „Cel mai chemat s-aline, din 
toţi, și cel mai teafăr/ Și-a înmuiat condeiul de-a dreptul în 
luceafăr”. Chiar așa!

Până acum am urmărit ceea ce Derrida numește una din-
tre „șanse”, adică nevătămatul, teafărul. Cele două surse ale 
religiei fiind, în opinia sa, experienţa sacralităţii și experienţa 
credinţei. Teafărul și nevătămatul se leagă de sacru. A doua 
sursă, cea a credinţei e exprimată de fiduciar: „Dincolo de 
cultura, semantica sau istoria dreptului – de altfel împletite 
– care determină acest cuvânt sau acest concept, experienţa 
MĂRTURIEI marchează o confluenţă a acestor două surse: 
nevătămatul (teafărul, sacrul sau sfântul) și fiduciarul (credi-
bilitatea, fidelitatea, creditul, crezarea sau credinţa, «buna – 
credinţă» implicată până și în cea mai gravă „rea-credinţă”)”20. 
Or, după violenţa și rivalitatea mimetică, ambele analizate în 
cartea mea Două  lecturi arheologice, în capitolul Dropia de 
beznă, tocmai aspectul fiduciarului va veni să producă marile 
tensiuni ale poeziei argheziene. Pentru că mari sunt. Asupra 
aspectelor violenţei și rivalităţii mimetice nu mai insist aici. 
Dacă cititorul va avea răbdare și curiozitate, le va descoperi 
în cartea amintită.

Deocamdată îl vedem pe protagonistul liric stând „singur 
și pieziș”; pieziș ca fumul jertfei neprimite a lui Cain. Se simte 
părăsit și uitat. E chinuit, „muncit”, sângeră și simte deja un 
deficit de credinţă. Care însă nu l-a părăsit definitiv, căci, 
asemenea poporului evreu, în vechime, cere și el un semn. Fie 
chiar și semnul depărtării: „Trimite, Doamne, semnul depăr-
tării,/ Din când în când, câte un pui de înger”. Și tocmai pen-
tru a fi sfătuit. Sfat care este și el cumva o indemnizare, o 
despăgubire pentru chinul îndurat și pentru sângerarea din 
rădăcini: „Să bată alb din aripă la lună./ Să-mi dea din nou 
povaţa ta mai bună”. Poate că eroarea sa este – surprinzător! 
– una aflată în proximitatea lui Nietzsche, căci, deși la el, 
Dumnezeu nu a murit, ci doar tace mereu și nu se mai dez-
văluie, omul arghezian se vrea mai mult decât om, chiar dacă 
nu apare nicăieri supraomul. Oricum, aceste aspecte vin să 
tulbure fiduciarul, credinţa, sunt - dacă nu obstacole – cel 
puţin sinuozităţi, ba chiar deficite. E și acesta un aspect al 
recunoașterii transgresiunii. Păcatului. Căci, deși asemenea 
iniţiatului isihast, ruga sa e fără cuvinte, rugăciunea e totuși 
ameninţată, nu mai e rugăciune. Tocmai pentru că s-a înde-
părtat de omenesc, de uman, de om. Sau de prea omenesc – 
„alzu menschliches”, cum scria Nietzsche. Oricum, el moc-
nește, arde lent. Se consumă sau consumă, arde în el poate 
tocmai „partea blestemată”: „Nici rugăciunea, poate, nu mi-e 
rugăciune,/ Nu omul meu nu-i, poate, omenesc./ Ard către 
tine-ncet, ca un tăciune,/ Te caut mut, te-nchipui, te 
gândesc”.

El are totuși, asemănător cumva cu profeţii, tăria de a se 
„certa” cu Domnul, de a-i cere uneori posibilitatea dialogului. 
E prea mult timp de când acesta nu se mai arată: „Nu-ţi cer 
un lucru prea cu neputinţă/ În recea mea-ncruntată suferinţă./ 
Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghes,/ Vreau să vorbești cu 
robul rău mai des./ De când s-a întocmit Sfânta Scriptură/ Tu 
n-ai mai pus picioru-n bătătură/ Și anii mor și veacurile pier/ 
Aci sub tine, dedesubt, sub cer”. Îndoielile tot mai dese, ţepo-
șenia și îndârjirea îmbracă uneori aspecte ale violenţei și ri-
valităţii mimetice, deficitul de credinţă, precaritatea fiducia-

rului determinând tocmai dorinţa de a atinge ceea ce este de 
neatins: „Ca-n oglindirea unui drum de apă,/ Pari când a fi, 
pari când că nu mai ești/ Te-ntrezării în stele, printre pești,/ 
Ca taurul sălbatec când se-adapă./ Singuri, acum, în marea ta 
poveste,/ Rămân cu tine să mă mai măsor./ Fără să vreau să 
ies biruitor./ Vreau să te pipăi și să urlu: «Este!»”. Chiar și în 
situaţia în care dispare deficitul de credinţă, când apare o 
compensare, un echilibru momentan, liniștea este ușor de 
tulburat. După versuri imnice, apare brusc îndoiala imposibil 
de stăvilit: „Doamne, izvorul meu și cântecele mele!/ Nădejdea 
mea și truda mea!/ Din ale cărui miezuri vii de stele/ Cerc 
să-mi îngheţ o boabă de mărgea./ Tu ești și-ai fost mai mult 
decât în fire/ Era să fii, să stai, să vieţuiești./ Eștica un gând, 
și ești și nici nu ești,/ Între putinţă și-ntre amintire”. Or, tocmai 
deficienţa fiduciarului produce și sentimentul de părăsire și 
pe cel de închidere. Îl proiectează pe poet în „zarea stepei”, 
într-un infinit regres sau – în altă ipostază, cea a celor două 
stepe când totul e pe punctul de a fi sugrumat, de a fi supus 
marii vătămări: „Sunt prins din patru laturi  deodată,/ Și-
oricât m-aș măguli biruitor,/ Cunosc ce răni și-anume unde 
dor/ Și suferinţa mea necăutată”.

În alte situaţii, cedarea sau oboseala pot direcţiona omul 
spre rugăciune, însă ele sunt și rămân o expresie a unui deficit 
al fiduciarului: „M-aș umili acum și m-aș ruga:/ Întoarce-mă, 
de sus, din calea mea./ Mută-mi din ceaţă mâna ce-au strivit-o 
munţii/ Și, adunată du-mi-o-n dreptul frunţii”. Căutarea ne-
încetată a „urmei” (Derrida) Domnului sau a „signaturii” ori 
„mărcii” Sale (Foucault) dă uneori la iveală versuri de o fru-
museţe deosebită. Iar ceea ce este ciudat cumva e faptul că, 
deși despărţit de sfinţenia vieţii și conștient de asta, despărţit 
tocmai prin deficit fiduciar, pierdere de credit și credibilitate, 
deși caută și iar caută, poetul reușește acum s-o exprime poate 
mai bine ca niciodată. Sunt cu adevărat versuri de o rară fru-
museţe ale literaturii române: „Mă uit la flori, mă uit la stele:/ 
Ești chinul dulce al tristeţii mele./ Mă uit în mine, ca într-o 
chilie./ Mă uit în ceruri, în împărăţie,/ Mă uit în gol, mă uit 
în vizuini./ Te caut printre spinii din grădini,/ Dau buruienile 
deoparte, de otravă,/ Și pipăi locul urmei tale cu zăbavă./ 
Străbat călare șesul, cucuruzul:/ Te caut cu vederea, cu auzul./ 
Mă plec la trandafiri și le miros/ Bobocii din tulpinele de jos./ 
Fuseși în toate și te-ai dat în lături./ Încerc sulfina: tu trecuși 
alături./ Întreb plăpândele verbine./ Ele răspund că știe patla-
gina mai bine./ Zisei șopârlei: «A trecut pe aici?»/ Ea m-a 
trimis la șerpi și licurici./ Și neprimind răspuns nici de la 
stupi,/ Mă iau după vulturi și lupi”. Finalul acestei poezii su-
perbe, intitulată Mă uit la flori, are parcă, o anumită nuanţă 
apofatică: „Cu jurământul morţii, cel fără iertăciune,/ Toate îl 
știu pe Domnul: niciuna nu mi-l spune”. Compensarea, liniș-
tirea, sporul de fiduciar se datorează tocmai ingenuităţii, ba 
parcă și non-cunoașterii, simplităţii și, oricum, renunţării la 
hybris-ul metacunoașterii: „Izvor îmbelșubat a toate,/ Tu nu 
dai niciun bun pe jumătate./ Sau nu-l dai nicidecum/ Aceluia 
ce toarce și împânzește fum./ Când l-am pierdut, n-apuc să 
ţi-l arăt/ Că mi l-ai pus adaos îndărăt./ Stau ca-ntre sălcii, 
noaptea, călătorul/ Și nu știu cine-i binefăcătorul”.

Există și alte situaţii, în poezia argheziană, în care esteticul 
se îmbină în chip fericit cu fiduciarul în versuri memorabile: 
„Ne-am așteptat un înger să-aducă-ne isop./ Am așteptat din 
ceruri un semn, o-mbărbătare,/ De vreme ce-nţeleptul a fost 
trimis cu scop,/ Să moară printre oameni vândut prin săruta-
re./ Și se făcu-ntuneric, tăcere și răcoare”.

Însă deficitul fiduciar este chiar fondul Psalmilor, fiind mai 
întotdeauna dominant. Deși supus, omul este ros de îndoieli, 
vrea să știe din nou mai mult decât poate ști: „Îmi dăruiseși 
un crâmpei de har/ Și-mi dovedeai că harul fusese în zadar./ 
Îngenunchiat nainte-ţi cu frică și sfială/ Mă încerca mereu și 
câte-o îndoială./ Și tulburat de taine și murmure cerești/ Te-
am întrebat odată, cine ești?” Decompensarea fiduciarului 
atrage după sine pierderea harului, a talentului ca indemniza-
ţie în contra precarităţii condiţiei umane.

„Sunt în mine niște doi” observa poetul la un moment dat. 
Să fie aceasta nu doar o ipostază a celebrelor dubluri arghezi-
ene și a conflictului lor despre care am mai scris în cartea pe 
care am amintit-o, ci și o cauză a pribegiei și cutării neînceta-
te? Se pare că la Arghezi credinţa și cunoașterea ce tinde spre 
metacunoaștere nu pot sta împreună fără a produce tulburări 
dramatice. La acest capitol, glosele lui Derrida, atât de inge-
nioase și de interesante, nu ne mai pot folosi: „Pribeag prin 
noaptea lunii, neliniștea mă fură./ M-am întâlnit cu mine la 
câte-o cotitură”, scrie poetul. Restul e neputinţă și tăcere.
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Cea de-a 28 a ediţie a Festivalului Naţional 

de Literatură “Tudor Arghezi “ şi-a închis porţi-

le. Desfăşurată la Tg-Jiu şi Tg Cărbuneşti acţiu-

nea organizată de Consiliul Judeţean Gorj, 

Centrul Judeţean pentru Promovarea şi 

Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj, 

Biblioteca Judeţeană „ Christian Tell” , 

Primăria şi Consiliul Local Târgu Cărbuneşti, 

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, Universitatea 

”Constantin Brâncuşi„, Liceul de Arte 

“Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu , Centrul 

Cultural şi Biblioteca Orăşenească “Tudor 

Arghezi “ Tg-Cărbuneşti în colaborare cu 

Uniunea Scriitorilor din România a oferit 

participanţilor un complex de activităţi cul-

tural –artistice desfăşurat pe durata mai mul-

tor zile .

Acestea au debutat cu vizita la Fostul 

Lagăr de Deţinuţi Politici Tg-Jiu ocazie cu 

care a fost lansată revista „ Orpheus” şi ver-

nisate 2 expoziţii, una de ilustraţie de carte 

„ Ce-ai cu mine vântule” a graficianului 

Grigore Haidău şi cealaltă de fotodocumente 

„ Imagini din lagăr” realizată de Teodor  

Dădălău iar la final un spectacol de excepţie 

cuprinzând muzică şi lirică argheziană sus-

ţinut de elevii Liceului de Arte „ Constantin 

Brăiloiu” Tg-Jiu. A urmat Simpozionul „ Tudor 

Arghezi” desfăşurat la sala de lectură „Mihai 

Eminescu” din cadrul Bibliotecii Judeţene „ 

Christian Tell” unde au susţinut comunicări de 

specialitate Ion Popescu Brădiceni , Lazăr 

Popescu, Zenovie Cârlugea, Adina Paicu, 

Haralambie Bodescu, Ştefan Melancu şi Ion 

Trancău. Activităţile din programul manifestări-

lor celei de-a 28 a ediţii a Festivalului Naţional 

de Literatură au continuat prin vernisarea expzi-

ţiei fotodocumentare „Tudor Arghezi”desfăşurată 

în foayerul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” 

urmată de un moment în memoriam Marius 

Tulpan. Au urmat lansări de reviste de cultură 

(Portal Măiastra, Bilete de Papagal şi Caietele 

Columna) precum şi de carte ale cunoscuţilor 

autori Mihai Cimpoi (Rep Moldova), Vasile 

Tărâţeanu (Ucraina), Adam Puslovici ( Serbia), 

Gaston Herbreteau (Franţa), Ilie Constantin, Paul 

Aretzu , Nicolae Dragoş, Zenovie Cârlugea, Ion 

Popescu Brădiceni, Ion Cepoi şi George 

Drăghescu. Pentru ultima zi a festivalului direc-

torii de program  Alexandra Andrei, Constantin 

Popescu, Teodor Dădălău şi Zenovie Cârlugea 

împreună cu Ion Cepoi directorul festivalului au 

pregătit participanţilor o suită de activităţi ce au 

debutat cu deplasarea la Târgu Cărbuneşti unde 

Festivalul Naţional de Literatură 
“Tudor Arghezi” - 2008 

în prezenţa unui sobor de preoţi a fost sfinţită 

Fântâna lui Arghezi , a fost vizitat Muzeului 

Tudor Arghezi, lansat volumul „ Carmina” cu-

prinzând versuri argheziene traduse în limba ro-

mână de Traian Diaconescu în cadrul editurii Ars 

Longa Iaşi precum şi punctul principal din pro-

gram Gala Laureaţilor celei de-a 28 a ediţii a 

Festivalului Naţional de Literatură Tudor Arghezi 

şi a celei de-a 4-a ediţii a Concursului literar pen-

tru elevi „ Moştenirea Arghezi” moderate de Ion 

Cepoi şi Gheorghe Grigurcu. Manifestarea a fost 

transmisă în direct de Radio Oltenia Craiova prin 

intermediul doamnei Ioana Dinulescu. 

 În urma analizării lucrărilor prezentate 

Juriului Naţional alcătuit din Gheorghe Grigurcu- 

preşedinte executiv, Ilie Constantin, Horia 

Gârbea, Paul Aretzu, Valentin Taşcu, Ioana 

Dinulescu, Nicolae Dragoş, 

Nicolae Tone, Ion Cepoi , 

Alexandra Andrei, Ion Popescu 

Brădiceni, Spiridon Popescu, 

Gelu Birău şi Constantin 

Popescu- secretar palmaresul ce-

lei de-a 28 a ediţii a festivalului 

a fost : 

-Premiul naţional Tudor 

Arghezi pentru OPERA OMNIA 

şi titlul de CETĂŢEAN DE 
ONOARE al oraşului Tg-
Cărbuneşti = MARTA PETREU 

(Cluj). 

-Titlul de CETĂŢEAN DE 

ONOARE al oraşului Tg-Cărbuneşti = acade-

mician MIHAI CIMPOI (Rep Moldova ). 

-Premiul pentru OPERA PRIMA volum de 
debut în poezie =IONUŢ RADU ( pentru vol. 

„Secvenţe ale intrării în viaţă” ed. Junimea Iaşi 

2007). 

-Premiul special MARIUS TULPAN ofe-
rit de poetul Andrei Novac = CAMIL 

TĂNĂSESCU (Bucureşti) .

-Premiul pentru volum în manuscris (po-

ezie) = ADRIAN DIMIS (Bucureşti). 

-Premiul special NICOLAE DIACONU 

oferit de Iulian Cămui = GHEORGHE 

UNGUREANU (Ucraina). 

-Secţiunea grupaj de poezie: 
Premiul 1-GABRIELA IVAŞCU (Argeş) 

Premiul 2- ANDREEA DESPINA 

POPOVICI (Suceava) 

Premiul 3- ex equo ALEXAN-DRA 

EMILIA BUCUR( Bucureşti) şi BOGDAN 

FEDEREAC (Botoşani). 

-Secţiunea Arghezologie 

SIMONA CONSTANTINOVICI (Timişoara 

)

ZENOVIE CÂRLUGEA(Tg-Jiu) 

-Secţiunea pentru promo-varea operei ar-
gheziene prin traduceri 

-GASTON HERBRETEAU (Franţa) 

-MIHAI CIMPOI (Rep Moldova) 

-VASILE TARATEANU (Ucraina) 

-Concursul literar pentru elevi „Moştenirea 

Arghezi”

Locul 1- Rebeca Maria (CNTA Cărbuneşti)

Locul 2- Radu Raluca ( CNTA Cărbuneşti)

Locul 3-  Uleanu Mariana (CNTA 

Cărbuneşti)

MUGUREL PETRESCU

Festivalul Naţional de Literatură 
“Tudor Arghezi” - 2008 
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Cartea lui Alexandru Buican, român stabilit în America, apare 
la o jumătate de secol de la moartea sculptorului Constantin 
Brâncuşi. Cercetarea nu e o simplă biografie ci o lucrare 
monografică ce reliefează viaţa artistică şi istorico-socială a 
epocii.

Motivele care l-am condus pe Alexandru Buican spre această 
abordare, su fost următoarele:

- mărturiile contradictorii ale celor care l-au cunoscut pe 
artist;

- opera plastică se ânţelege mai bine pornind de la biografi e;
- documentele despre brâncuşi trebuie cititte în trei limbii: 

românî, franceză şi engleză (ceea ce a şi făcut autorul);
- evocarea mediului trebuie introdusă în biografi e.
Între biografi a rece, erudită şi cea vie, artistică, autorul o alege 

pe cea din urmă: “Noi punem mare preţ pe noţiunea de prezenţă 
şi am încercat să-l aducem pe Brâncuşi înapoi ân lume desprin-
zând, din noianul documentelor, acele fl ash-uri în care omul a fost 
sustras neantului de memoria scrisă a unuia sau altuia dintre 
contemporanii săi.” Şi documentele cercetate au fost foarte multe 
şi e meritoriu pentru Alexandru Buican că a reuşit să facă ordine 
între ele, sortându-le după credibilitate, sincronizându-le după 
date calendaristice şi structurându-le într-o sinteză unitară, 
semnifi cativă. Scopul ultim al unei biografi i este creionarea unui 
portret psihologic, ceea ce autorul realizează în ultimul capitol al 
cărţii. Aforismele şi textele atribuite lui Brâncuşi pot fi  încadrate 
într-o biografi e oarecum exterioară şi abia coroborând aceste date 
cu cele biografi ce putem contura personalitatea artistului: “Odată 
biografi a aceasta exterioară scrisă, abia acum, după acest drum 
ocolit, şansa biografului de a citi psihologia omului a crescut 
considerabil. Ne trebuia mai întâi trupul acesta de carne şi oase, 
dar numai pentru ca mai apoi să-l însufl eţim cu psihologie. 
Materia de expunere a materiei este cea cronologică.”

Ce rezultă din această importantă biografi e: “Am spus mai sus 
că există un mister Brâncuşi. Am încercat să risipim acest mister, 
ţesut în jurul sculptorului legendar, plecând de la documente. Am 
reuşit? Sperăm că am reuşit măcar în parte şi nu suntem modeşti. 
Legenda lui Brâncuşi va continua să ne scape pentru că, în zona 
rarefi ată în care şi-a trăit viaţa, s-a învăluit pentru eternitate în 
misterul geniului.” 

Aşadar să urmărim succint biografi a unui geniu în momentele 
ei cele mai spectaculoase, chiar dacă cele mai multe sunt 
cunoscute.

După Cuvântul introductiv, autorul ne oferă un Prolog capti-
vant, trecând în revistă momentele senzaţionale din viaţa lui 
Brâncuşi: scandalurile produse de sculpturile sale la diverse 
expoziţii (Principesa X, considerată simbol falic, la salonul 
Independenţilor în 1920, D-şoara Pogany, catalogată domnişoara 
ou la prima expoziţie a artistului peste ocean, la Armory Show, în 
1913) şi mai ales procesul lui Brâncuşi cu vama Statelor Unite, în 
perioada 1926 – 1928, (din cauza unei Păsări în spaţiu, vămuită 
ca obiect industrial). Acest Prolog sopectaculos, menit să atragă 
atenţia cititorilor îmi pare un fel de reclamă inteligentă, tipic 
americană.

Cartea este structurată în două părţi. Partea întâia VIOARA 
cuprinde patru capitole sintetizând datele biografi ce şi realizările 
lui Brâncuşi în România.

În capitolul 1. HOBIŢA (1876–1888), pe lângă datele biogra-
fi ce ale familiei, se încearcă reliefarea temperamentului olteanului 
ceea ce ne permite să ne facem o primă impresie asupra portretu-
lui psihologic al viitorului sculptor. Aceste caracteristici ar fi : spi-
ritul de independenţă, mândria de ţăran – “boier de la facerea 
lumii”, neîncrederea în oameni, dorinţa de a face totul singur. Şi 
într-adevăr, Brâncuşi fuge de mai multe ori de acasă până îşi alege 
drumul propriu de la care nu-l poate abate nimeni, îşi sculptează 
şi fi nisează singur lucrările şi se autocaracterizează astfel: “eu sult 
un prince paysan”. 

Capitolul 2. CRAIOVA (1889–1894) marchează plecarea 
defi nitivă de acasă a adolescentului Brâncuşi. Lucrează la mai 
mulţi patroni până ajunge la Ion Zamfi rescu, unde execută celebra 
vioară care-i va schimba destinul. În urma acestei realizări, patro-
nii săi de sufl et apelează la consilierul judeţean şi efor al bisericii 
Madona Dudu, George Perieru, care rezolvă admiterea lui Brâncuşi 
la Şcoala de Arte şi Meserii Craiova.

Capitolul 3. “LA CRAIOVA M-AM NĂSCUT A DOUA 
OARĂ” (1894–1989) descrie realizările lui Brâncuşi la această 
şcoală şi excursia la Viena cu sprijinul breslei meşteşugarilor în 
lemn (“Frăţia” din Craiova, care era probabil o organizaţie 
masonică). “Frăţia” în va ajuta şi în drumul artistului spre Paris. 
Chiar dacă a avut relaţii în această societate sau cu alţi 
reprezentanţoi ai unor societăţi secrete la Paris, a citit pe Milarepa 
şi Platon, Brâncuşi nu a fost un iniţiat şi lucrările sale, chiar dacă 
se pretează unor interpretări esoterice, nu acestea constiruie 
semnifi caţiile lor principale. Ca orice artist de geniu, Brâncuşi nu 
a fost un ilustrator de concepţii esoterice (cum încearcă să de-
monstreze unii exegeţi), pentru că el reprezenta mult mai mult, o 
viziune proprie asupra lumii, pornind de la tradiţia patriarhală 
românească.

Capitolul 4 BUCUREŞTI (1898 – 1904) ne prezintă activitatea 
lui Brâncuşi la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, lucruri 
destul de bine cunoscute. Enumerarea sculpturilor realizate consti-
tuie un argumen puternic de infi rmare a ideii că Brâncuşi ar fi  
creat în acea perioadă sute de lucrări rămase necunoscute. 
Important este, pentru evoluţia sa ulterioară că profesorii săi de 
aici (Ion Georgescu şi apoi Vladimir Hegel) promovau academis-
mul ceea ce-i va produce o mare repulsie dar îl va ajuta să deprindă 
tehnica fi nisări materialelor. 

Partea a doua, DRUMUL CEL LUNG începe cu capitolul 5. 

Alexandru Buican

„BRÂNCUŞI - o biografi e”
(ED. ARTEMIS, BUCUREŞTI, 2007)

PARIS, FRANCE ( 1904 – 1905) care descrie drumul lui Brâncuşi 
la Paris. De aici afl ăm că a părăsit ţara prin vama Vârciorova şi a 
pătruns în imperiul austro-ungar, urmând traseul Budapesta, 
Viena, Műnchen, Paris. A mers mai puţin pe jos decât se credea 
în legendarizarea vieţii sale. Ajunge la Paris tocmai de ziua 
naţională a Franţei, 14 iulie, ceea ce i se pare şi se va dovedi de 
bun augur.

Capitolul 6. ÉCOLE NATIONAL DES BEAUX-ARTS. (1905 
– 1906)

La Paris se înscrie la clasa lui Antonin Mercié, academist şi 
imitator al lui Rodin. Spală vase în restaurante, se descurcă foarte 
greu cu bursa insignifi antă. Îl mai ajută fostul său profesor de la 
Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, doctorul Gerota (care îl 
mai ajutase pe Brâncuşi în momente de criză fi nanciară, vânzând 
Ecorşeul realizat de sculptor la iniţiativa doctorului). 

Capitolul 7. UMBRA LUI RODIN (1907)
În 1906, depăşind 30 de ani, nu mai poate continua École 

National des Beaux-Arts. Otilia Cosmuţă (pictoriţă şi secretara 
romancierului Anatole France) şi Hortensia Bengescu, obţin 
intervenţia Reginei Elisabeta a României pe lângă Rodin ca să-l 
primească pe Brâncuşi ca ucenic. După două luni, Brâncuşi îşi dă 
seama că trebuie să-şi urmeze calea proprie şi renunţă la a mai 
lucra cu Rodin.

Începe schimbarea stilistică prin cioplirea directă a unui Cap 
de fată şi a Sărutului. În acest an primeşte ultima subvenţie de la 
Ministerul Cultelor, de acum înainte trebuie să se descurce 
singur.

Partea a treia UN LUNG ŞIR DE MINUNI 
Capitolul 8. PRIETENII. (1908 – 1912)
Prietenii lui Brâncuşi, la Paris, vizitatori ai ateleirului, sunt 

cunoscuţi. Doina Lemny, cercetătoare la MNAM Paris, cercetând 
documentele atelierului, a dedicat şi ea un mare capitol al cărţii 
sale, acestui aspect /1/.

În plus, Alexandru Buican, urmăreşte aspecte biografi ce ale 
prietenilor lui Brâncuşi, care l-au afectat pe artisul român, cum ar 
fi : succesele artistice, căsătoriile, participarea lor la războaie, de-
cesele. Desigur, aceste probleme se vor menţine pănă la sfărşitul 
cărţii. Datorită prietenilor, vinde unele lucrări în ţară: Repaosul 
- Simu, Cuminţenia pământului - Gheorghe Romaşcanu. Primeşte 
comanda pentru mormântul Tatianei Rachewsky, refuză comanda 
pentru portretul poetului Traian Demetrescu pentru Craiova.

Perioada 1907 – 1910 reprezintă schimbarea stilistică majoră 
în statuara brâncuşiană.

În 1909 vizitează ţara şi la întoarcere se îmbolnăveşte de tifos. 
În ţară, primeşte premiul II, împreună cu Paciurea la Salonul 
ofi cial prezidat de Spiru Haret. În Franţa e refuzat la Salonul ofi cial 
(1910) şi de atunci nu va mai participa decât la Salonul 
independenţilor.

Îl cunoaşte pe Modigliani care îi va deveni ucenic.  Realizează 
prima Măiastră (1912).

Capitolul 9. FAIMA (1913 – 1914)
Faima lui Brîncuşi izbucneşe în America cu ocazia Expoziţiei 

Internaţionale de Artă Modernă (cunoscută ca Armory Show New 
York), în 1913, datorită portretului D-şoara Pogany, recepţionat 
drept ou. Marcel Duchamp a fost hulit prentru tabloul său Nud 
coborând o scară. 

În acelaşi an Brâncuşi ciopleşte piatra de mormânt a pictorului 
Henri Rousseau (Vameşul). 

Începe să vândă în America, cel mai important cumpărător 
fi ind colecţionarul John Quinn.

Brâncuşi expune la Londra, München. În 1914 vine în ţară, 

pentru a monta ansamblul funerar în cimitirul Dumbrava din 
Buzău,  prin Budapesta dar nu o întâlneşte pe Margit Pogany. 

Capitolul 10. RĂZBOIUL (1914-1918)
Prima expoziţie personală Brâncuşi în SUA va fi  organizată 

de Stieglitz la Photo Secession Galery în anul 1914.
În atelierul cumpărat în strada Impasse Ronsin 8, îşi 

confecţionează propria-i mobilă. În 1917 participă la expoziţia 
colectivă organizată la Grand Central Palace New York.

În 1916 are loc cea de-a doua expoziţie personală a lui 
Brâncuşi în SUA, la Modern Gallery, condusă de Marius de 
Zays.

Capitolul descrie avatariile războiului, activitatea atrtistică 
trecând pe linie moartă.

Frontul se apropie de Paris, Brâncuşi se refugiază la Chasse in 
Gard la vila Odettei de saint-Paul, unde îşi rupe piciorul, încer-
când să repare o bârnă a tavanului (care se prăbuşeşte). Osul nu 
se va mai suda corect.

Partea a patra – COPACUL SMULS DIN RĂDĂCINĂ
Capitolul 1.
AMERICANI LA PARIS (1919 – 1925)
Înaintea primului război mondial, americanii, profi tând de 

cursul favorabil de schimb valutar o duceau boiereşte în Europa 
şi erau o mană cerească pentru artişti. De altfel şi mulţi artişti de 
peste ocean vin să studieze arta modernă în oraşul luminilor 
(centrul vieţii artistice în aceea vreme). Ezra Paund publică în 
revista Little Review din septembrie 1921 primul studiu despre 
Brâncuşi (o paralelă cu Gaudier Breska, ceea ce-l deranjează pe 
sculptorul nostru). În 1919 moare mama lui Brâncuşi, căreia se 
gândeşte să-i realizeze un monument funerar.

Alexandru Buican descrie captivant manifestaţiile grupării 
Dada la care, publicul arunca iritat cu roşii, ouă, cartofi  etc. în 
protagonişti. Cu cât scandalul era mai mare, cu atât Tristan Tzara 
şi ai săi erau mai mulţumiţi.

Brâncuşi se hotărăşte să-şi fotografi eze singur sculpturile şi 
Man Ray îl iniţiază şi îl sfătuieşte ce tip de aparat foto să cumpere. 
Brâncuşi va face sculpturi surprinzătoare, din unnghiuri şi pers-
pective spectaculoase care să accentueze conotaţiile semantice 
urmărite de artist.  

Cunoaşte pe surorile Codreanu (Irina – sculptoriţă, Lizica – 
dansatoare). Irina Codreanu, Sanda Kessel şi Margareta 
Cosănceanu devin ucenicele lui şi le apelează cu porecle băieţeşti.. 
Cunoaşte pe Marcel Mihalovici pe care voia să-l folosească să-i 
scrie biografi a pe care i-o dictează câteva săptămâni, apoi proiec-
tul cade. În 1922 vine cu Eileen Lane în România, propune un 
monument pentru Peştişani dar nu se va realiza pentru că, aşa 
cum este specifi cul românesc, cele două comitete de iniţiativă nu 
se înţeleg. La 07.06.1920 are loc premiera “Moartea lui Socrate” 
scrisă de prietenul său, compozitorul Eric Satie, la care Brâncuşi 
ţinea foarte mult. În 1921 călătoreşte în Romînia, apoi revine în 
1922 cu Eileen Lane.

În anul 1922 participă la o expoziţie colectivă în USA. În 1923 
este decorat de regele Ferdinant I cu Staua României.  În 1924 
moare colecţionarul Quinn.

La Saint-Raphael Brâncuşi e pe cale să se înece într-un torent 
care se deversa în mare. Se agaţă de un buştean în formă de cro-
codil, pentru care va improviza pe plajă un “Templu al crocodi-
lului”. Apoi buşteanul va fi  dus în atelier.

Romul Ladea, care a lucraat puţin timp în atelier, îl dă în 
judecată pe B pentru că nu l-a plătit şi trebuie să plătească 200 de 
franci. B nu şi-a plătit ucenicii, convenţia fi ind ca în schimb să-i 
înveţe meserie. 

În 1925 participă la o expoziţie colectivă intinerantă Paris – 
Londra, organizată de Zayas. Moare compozitorul Satie, ceea ce-l 
afectează mult pe Brâncuşi. Apare Le poèt thibetain Milarepa , ses 
crimes, ses epreuves, ses illumination – carte care va deveni de 
căpătâi pentru Brâncuşi.

Capitolul 12. “HOW THEY KNOW IT’S <A BIRD> and are 
sure it is <ART>? (1926 – 1929)

În 1926 Brâncuşi participă la expoziţia internaţională de la 
Waldenstein Galleries, apoi are loc a treia sa expoziţie individuală 
la Brummer Galleries (proprietarul fi ind un evreu născut în 
România), ocazie cu care artistul călătoreşte în America. O 
frumoasă poveste de dragoste, pe care voia s-o transforme într-un 
roman epistolar  are loc între Brâncuşi şi Marthe Lebhertz (Tonton 
şi Tantan). O Măiastră va fi  instalată pe o coloană în parcul vilei 
lui Steichen la Voulangis (lângă Paris).

În 1927, vicontele Charles de Noailles îi comandă o Pasăre de 
oţel uriaşă care să fi e amplasată pe o culme ope proprietatea sa de 
la Hyeres, pe Coasta de Azur. Din păcate proiectul nu se va realiza. 
În 1927 participă la o expoziţie colectivă la Art Club of Chicago.

În perioada 1926-1928 se desfăşoară  celebrul proces cu vama 
SUA care se încheie cu succesul răsunător al lui Brâncuşi şi al artei 
moderne. Isamu Noguchi devine ucenicul lui Brâncuşi. În 1928 e 
invitat la un dineu de diplomatul Nicolae Titulescu, care încearcă 
să se edifi ce asupra artei lui Brâncuşi. Sculptorul român refuză să 
participe la Bienala de la Veneţia şi la un concurs în ţară pentru 
monumentul regelui Ferdinant I. În 1928 închiriază încă un atelier 
pe strada Impasse Ronsin nr. 11.

În 1929 execută mai multe portretele ale lui James Joys pentru 
ilustrarea volumului scriitorului (între care spirala abstarctă va 
deveni celebră). Cunoaşte pe Carola Giedion-Welcker, viitoarea 
sa biografă.

Capitolul 13. ATELIERUL (1930-1934)
În 1930 se prăbuşeşte din SUA. Americanii încep să plece, nu 

 Pag. 35



Pag. 35  Portal ~ Măiastra - nr. 3(16)/2008

Urmare din pag. 34

mai au bani, comunitatea artistică suferă. Criza se va extinde şi 
în Europa, în 1933. Brâncuşi vizitează România, propune prima-
rului Dem. I. Dobrescu o Coloană de 50 m pentru Bucureşti dar 
e refuzat (1930). Artistul refuză comanda pentru pictorul 
Constantin Lecca. I se propune, prin vechii prieteni: Tomescu şi 
Croitoru, un monument (Fântâna lui Caragiale) pentru Ploieşti, 
Brâncuşi acceptă, cere o schiţă a locului, aşa cum îi era obiceiul, 
pentru a putea integra lucrarea în ambianţa locului, dar proiectul 
nu se realizează.

În 1929 lui Brâncuşi i se  montează telefon şi vizitele la el 
trebuiau de acum încolo anunţate. Atelierul din Impasse Ronsin 
11 devine loc de pelerinaj. Mulţii vizitatori îl descriu fascinant şi 
fascinaţi. Despre ambianţa atelieruluii a scis o lucrare de referinţă 
Roxana Marcoci şi care ar fi  util de folosit pentru o eventuală 
ediţie adăugită. /2/.

În 1930 călătoreşte în România.
În 1930 Roché îl aduce pe prinţul indian Rao Holkar Yeshwant 

Bahadur (maharadjah de Indor) care cumpără trei Păsări în 
văzduh pentru un templu la Indor (în 1931). După căderea proiec-
tului, atelierul devine operă de artă în sine (templu, atelier, 
locuinţă), Brâncuşi schimbând mereu poziţia sculpturiilor şi a 
soclurilor, unele sculpturi fi ind montate pe socluri rotitoare, altele 
refl ectîndu-se în discuri polisate etc. Artistul făcea câte o copie în 
ghips a sculpturilor vândute pentru a păstra integritatea ansam-
blului. Brâncuşi se purta ciudat cu necunoscuţii, până îi evalua. 
Când îl vizitează criticul de artă Johnson Sweenwy cu soţia sa, 
Brâncuşi îi ignoră total. Pe Eugen Ionecu în atacă ştiind că e 
dramaturg: “Detest teatrul”. La replica inspirată a acestuia: ”Şi eu, 
tocmai de aceea scriu”, sculptorul se destinde şi destupă o sticlă 
cu şampanie.

În 1933 are loc a patra expoziţie personală Brâncuşi la 
Brummer Gallery, iar în 1934 participă la expoziţie colective în 
SUA.

Se îndrăgosteştre de pianista Vera Moore.
Serbează Sf. Ion la Paris cu St. Georgescu-Gorjan cu al cărui 

tată, Ion fusese prieten în tinereţe şi discută posibilitatea realizării 
unei Coloane înalte la Târgu-Jiu, comandată de Liga femeilor 
gorjene condusă de Aretia Tătărescu (prin intermediul Miliţei 
Pătraşcu, fosta lui ucenică). Brâncuşi acceptă comanda. La 
15.09.1934 se naşte fi ul său şi al Verei, John, pe care sculptorul 
nu-l va recunoaşe.

Capitolul 14. COLOANA FARĂ SFÂRŞIT (1935-1939)
În ianuarie 1935 primeşte scrisoare de la Miliţa Pătraşcu care 

îl recomanda-se Aretiei Tătărescu pentru realizarea monumentu-
lui ostaşilor căzuţi în primul război mondial la podul Jiului.

Moare maharana Sanyogita la Paris şi Brâncuşi se gândeşte 
concomitent la două monumente funerare: Târgu-Jiu şi Indor. 
Vine în ţară, locuieşte la Poiana Mărului (conacul familiei 
Tătărescu), apoi Casa Bălănescu din Târgu-Jiu, apoi la Petroşani 
la inginerul Ştefan Georgescu Gorjan. Se ajunge la concluzia ca 
monumentul (Coloana) să aibă ½+15+1/2 module. 

În 1937 Brâncuşi se decide să adauge la Ansamblul monumen-
tal de la Tîrgu-Jiu, Poarta Sărutului şi  Masa Tăcerii. Artistul 
sculptează modului Coloanei, după care, în decembrie 1037 pleacă 
în India, la Indor, dar maharadjahul nu mai discută realizarea 
proiectului, ceea ce-l va afecta enorm pe sculptor.

În legătură cu forma templului: ou sau Coloana sărutului cu 
dublu capitel cum e macheta a cărei fotografi i o încredinţează spre 
publicare Carolei G-Welcker, părerile exegeţilor au fost împărţite. 
Cartea P Hulten, A Istrati, N Dumitrescu /3/ elucidează cazul, 
corespondeenţa dintre prinţul indian şi artist arătând că era vorba 
de Coloana sărutului, dublul capitel urmând a deveni camera de 
meditaţie.  Pentru acest templu, Brâncuşi a conceput şi realizat 
Regele regilor (Spiritul lui Buda).

În 1938 artistul defi nitivează Ansamblul sculptural de la 
Târgu-Jiu, dar nu va participa la inaugurare. În această ultimă 
călătorie în ţară se întâlneşte cu Petru Comarnescu şi Ionel Jianu, 
iar Veturia Goga doreşte să-i facă un monument funerar în amin-
tirea soţul ei. Proiectul e prea îndrăzneţ pentru ea şi-l va încredinţa 
sculptorului George M. Cantacuzino. Tot în 1938 apare prima 
monografie consacrată sculptorului de Vasile Georgescu 
Paleolog.

În 1939 efectuează ultima călătorie în SUA, cu ocazia expoziţiei 
internaţionale de la Museum of Modern Art.

În acelaşi an participă la o expoziţie colectivă la Paris.
Izbucneşte al II-a război mondial.

PARTEA A CINCEA: “NU POT SĂ-MI DAU SUFLETUL ÎN 
ŢARA MEA” 

Capitolul 15. DIN NOU RĂZBOIUL (1940-1945)
Alexandru Buican afi rmă că ultima idilă a lui Brâncuşi, a fost 

Peggy Guggenheim care şi-a pierdut tatăl (colecţionarul de artă 
Solomon Guggenheim),  în tragedia Titanicului şi că, de aseme-
neai Marghit Pogany i-a fost amanată. Dar în legătură cu femeile 
din viaţa lui B, Doina Lemny nu aminteşte despre Peggy şi susţine, 
pe baza corespondenţei dintre protagonişti, că Margit Poggany l-a 
respins pe Brâncuşi datorită diferenţei mari de vârstă dintre ei.

Basarabia şi Nordul Bucovinei, Ardealul de Nord sunt cedate 
ruşilor şi ungurilor, bulgarii primesc şi ei Cadrilaterul. La 14 iulie 
19440, de ziua naţională a Franţei,  nemţii intră în Paris. Artiştii 
fug în sudul Franţei şi America.

Brâncuşi participă la expoziţie colectivă în SUA. La întoarcere, 
începe tema Ţestoasa, cântecul său de lebădă.

În 1942 are loc, la New York, expoziţia  De la Rodin la 
Brâncuşi.

După ce armele tac începe războiul rece, Brâncuşi nu-şi va 
mai revedea ţara.

Capitolul 16. CETĂŢEAN FRANCEZ (1946-1951) 
Expo colective SUA.
Realizează Piatra de hotar pentru cele două ţări surori sepa-

rate: România şi Basarabia.
Execută piatra de mormânt pentru Robert Delaunay.
Pe măsură ce îmbătrâneşte şi îi scad puterile, artistul devine 

tot mai preocupat de soarta atelierului după moartea sa. Ar dori 
să-l lase Franţei sau SUA unde a cunoscut succesul. Cunoaşte pe 

sculptorii români: G. Teodorescu şi C. Antonovici. Primul îi aduce 
pe pictorii Natalia Dumitrescu şi Alexandru Istrati (veniţi cu burse 
la Paris) şi care vor rămâne lângă el, devenind legatarii săi testa-
mentari. Participă la expoziţii colective în  SUA, la Bienala Veneţia 
(în colecţia Peggi Guggenheim), Amsterdam, Londra.

În România socialistă arta lui Brâncuşi e atacată de A. Toma, 
G. Oprescu, G. Călinescu, Iorgu Iordan, Alex. Graur şi apărată 
timid de  Geo Bogza, Camil Petrescu, colecţionarul Zambaccian 
şi sculptorul Jalea.

Brâncuşi cere cetăţenia franceză.
Colecţia soţilor Arensberg, cuprinzând şi lucrări ale lui 

Brâncuşi este donată Muzeului din Philadelphia în 1950.
În 1951 participă la expoziţii colective la Paris, Bruxel, 

Zürich.

Capitolul 17. “NU MAI AŞTEPT PE NIMENI” (1952-1957)
În 1952 Adam şi Eva e prezentată la expoziţia din Melbourne. 

Brâncuşi trebuie să elibereze atelierul, cartierul urmând să fi e 
demolat. Sculptorul primeşte cetăţenia franceză. Prin Jean. Cassou, 
intenţia lui B de a dona atelierul Franţei ajunge la Georges Salles, 
directorul muzeelor Franţei.

Participă la expoziţii colective în SUA şi Franţa. Abundă 
solicitări de proiecte colosale, dar ele vin prea târziu din cauza 
sănătăţii şubrezite a sculptorului şi a vârstei. Proiectul pentru o 
Coloană uriaşă din oţel inoxidabil la Philadelphia e refuzat de 
Brâncuşi care consideră varianta de execuţie propusă drept obiect 
industrial.

Phyllis Lambert discută cu artistul posibilitatea ridicării unui 
monument uriaş (Cocoş, Pasăre sau Coloană) în faţa clădirii 
Seagram din New York. Brâncuşi este interesat dar proiectul nu 
se va realiza. Părintele Couturier vrea o Pasăre în văzduh în faţa 
grotei Magdalenei din Sainte-Baume (Provence) dar nici acest 
proiect nu prinde viaţă. Avocatul Barnet Hodes îi propune ridica-
rea unei Coloane pe malul lacului Michigan, la Chicago. Nu a fosts 
ă se împlinească nici acest proiect.

În 1955 Brâncuşi îşi rupe piciorul împiedicându-se în baston. 
Montează un gong în care bate când doreşte să i se aducă ceva.

Are loc expoziţiea retrospectică Constantin Brâncuşi la 
Solomon Guggenheim Museum din New York (1955).

Comunică lui Cassou că donează atelierul la MNAM Paris cu 
condiţia reconstruirii sale.

La data de 12.04.1956 îşi face testamentul, executor Pascu 
Atanasiu, moştenitori şi legatari universali Alexandru Istrati şi 
Natalia Dumitrescu. În luna mai 1956 îşi cumpără loc de veci în 
cimitirul Montparnasse.

Poetul Eugen Jebeleanu descrie foarte interesant vizita sa la 
Brâncuşi /4/. Îl vizitează şi ambasadorul româniei Mircea 
Bălănescu. Brâncuşi nu vrea să stea de vorbă cu reprezentantul 
regimului comunist care a vândut ţara ruşilor. Simţindu-şi sfârşitul, 
cere să i se aşeze patul jos în atelier. Ultimele cuvinte pe care le-a 
rostit au fost: “Haide bă, haide bă!”

DESTIN POSTUM
“NU ŞTIŢI VOI CE VĂ LAS EU AICI”
Lui B nu i se face mască mortuară, voia să fi e înmormântat gol 

dar e aşezat încoşciug. I se aduc coroane din partea muzeului 
Franţei, USA, când apare de la Ambasada României e primită cu 
huiduieli. Apar primele monografi i: 1957 Cristian zervos o prefaţă 
la o culegere de articole şi amintiri, David Lewis – C Brâncuşi, în 
1958 G. Uscătescu – Brâncuşi ey el arte del sigla, iar în 1959, 
Carola G-Welcker – Constantin Brâncuşi.

Atelirtul e reconstituit întâi la Palais de Tokyo la MNAM, apoi 
într-o nouă construcţie care respectă originalul, realizată de arh. 
Renzo Piano în colaborare cu arh. Bernard Platner şi Ronie Self. 
Se fac multe expo retrospective. După ce mor Alex. Istrati şi N. 
Dumitrescu sunt înmormântaţi alături de Brâncuşi. În 1998 moare 
Vera Moore la 101 ani.

PORTRET “EU SUNT UN <PRINCE PAYSAN>
Aluatul sufl etesc din care s-a plămădit sufl etul lui Brâncuşi 

este al ţăranului român cu tradiţii  milenare. A fost considerat de 
intelectuali drept un om simplu dar el a depăşit cu geniul său 
această condiţie. Ţăranii nu se miră de el pentru că şi ei au sculptat 
porţi şi stâlpi funerari. Caracterul său oltenesc, independent, re-
fractar, ambiţios, e vădit. E un fel de “genius loci”. Urmărea ca 
sculpturile sale să fi e abordate ideatic, în profunzime, dincolo de 
aparenţe.

Brâncuşi este singurul român care a contribuit la structurarea 
unei conştiinţe noi în lume. Din codul său genetic revin forme ale 
tradiţiei de două ori milenare: “Eu, cu noul meu, vin din ceva 
foarte vechi” – mărturisea sculptorul. Autorul monografiei, 
Alexandru Buican încheie: “El transcende sculptura, care devine 
numai un mijloc în vederea unei realizări mai înalte. Şi am mai 
spusdespre el că este un mare trezitor la realitate, realitatea 
adevărată, cea care se găseşte în spatele aparenţelor şi pe care noi 
suntem condamnaţi să o desluşim de-a pururi imperfectă.”

CONCLUZII
Cartea scrisă de Alexandru Buican este o carte de referinţă în 

brâncuşiologie. Abordarea este monografi că, având meritul de a 
integrea biografi a în epocă.

De asemenea, datarea sculpturilor realizate de artist şi preci-
zarea participării lor la expoziţii reprezintă o contribuţie 
importantă în favoarea cercetătorilor  şi pentru cei care încearcă 
să-şi imagineze ce impresie făceau ansamblurile sculpturale aso-
ciate cu aceste ocazii.

Un alt merit al cercetării constă în prezintarea artiştii cu care 
sculptorul nostru a avut contacte, prietenii cei mai importanţi, 
data şi împrejurările când i-a cunoscut, cum şi când au murit, cum 
l-au impresionat aceste aspecte pe Brâncuşi.

În fi nalul cărţii, Elexandru Buican încearcă să realizeze un 
portret psihologic al sculptorului Constantin Brâncuşi, întreprin-
dere care cred că ar trebui dezvoltată de un specialist. Am încercat 
să schiţez  acest lucru folosind tipologia lui Gustav Jung /5/.

În acest scop am studiat mărturiile vizitatorilor privind: 
ambianţa atelierului, aspectul fi zic şi comportarea artistului. 

Am remarcat:
a). Uimirea vizitatorilor la vederea formelor supraşlefuite şi 

stilizate, contrastând cu blocuri de piatră, bârne neprelucrate şi 
unelete risipite;

b). Personalitatea puternică a artistului ( aspectul fi zic şi moral, 
comportamentul bizar al sculptorului, voinţa puternică, descurca-
rea  prin propriile-i forţe);

c). Suspiciunea, superstiţiozitatea artistului (îi era frică de 
infl uenţe malefi ce şi de bombele atomice); 

d). Strategia dezvăluirii noilor sale opere (după ce îşi plimba 
multă vreme vizitatorii în jurul sculpturii vizate, acoperită cu 
pânză albă, aţâţând curiozitatea acestora la maximum, amfi trionul, 
cu un gest larg, teatral, smulgea acoperământul, fără 
comentarii); 

e). Scandalurile provocate de noutatea operei sale;
f ). Atenţia deosebită acordată sensului exact al cuvintelor, 

preocupare care provine la Brâncuşi din talentul său manifestat în 
exprimarea aforistică şi gnomică. 

g). Sacrifi carea familiei în favoarea artei
Sculptorului îi plăcea să fi e înconjurat de femei frumoase, dar 

era convins că datorită preocupărilor sale artisice nu se va putea 
dedica în întregime unei familii. 

h). Aerul de sacralitate degajat atât de ambient cât şi de 
personaj

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

                                           *
                                    *          *
Cărui tip psihic i se portivesc aceste caracteristici? Să încercăm 

să aplicăm teoria jungiană la personalitatea şi statuara lui 
Constantin Brâncuşi.

Din punct de vedere al atitudinii general - umane în concepţia 
lui Jung /6/ există două tipuri psihologice fundamentale:

- extravertitul, care îşi orientează trăirile spre obiect şi 
- introvertitul care percepe obiectul prin factori subiectivi.
Din punct de vedere al predominanţei funcţiilor psihologice, 

fi ecare dintre cele două tipuri fundamentale pot fi  dominate de:
- gândire;
- sentiment;
- senzaţie şi
- intuiţie.
Tipurile de funcţii psihologice: gândire şi sentiment sunt su-

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

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

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

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

Acest tip uman nu încearcă să convingă pe nimeni, crezând că 
adevărurile sale se vor impune de la sine. Nu se pricepe să intre 
în graţii, se exprimă greoi, posedă o gândire mitologizantă. Are 
nevoie de o capacitate neobişnuită de a-şi exprima sentimentele, 
verbal sau artistic, pentru a-şi exterioriza bogăţia/comoara sa de 
arhetipuri.Intuiţia introvertită brâncuşiană are caracter arhaic, ea 
adulmecă toate dedesupturile îndoielnice, necunoscute, necurate, 
care pot deveni primejdioase. Intuiţia sa sondează adâncurile şi 
scoate la iveală arhetipurile. Cele mai importante dintre ele sunt 
legate de: naştere, nuntă şi  moarte.

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

Nu ne propunem să discutăm acum arhetipurile brâncuşiene. 
Am făcut-o cu alte ocazii. Subiectul merită o tratare mult mai 
vastă. Important este că prin opera sa genială, introvertitul 
Brâncuşi s-a extravertit.

În concluzie, cartea lui Alexandru Buican este într-adevăr cea 
mai completă biografi e despre Brâncuşi scrisă până acum.

Note:
1. Doina Lemny – CONSTANTIN BRÂNCUŞI (Ed. Junimea, Iaşi, 

2005);
2. Roxana Marcoci – POLITICA SPAŢIULUI. Privelişti inedite şi 

oglinzi capcană în Atelierul lui Brâncuşi (revista “Brâncuşi” nr.4/1997) ;
3. Pontus Hulten, Natalia Dumitresco, Alexandre Istrati – BRÂNCUSI 

(Ed. Flamarion, Paris, 1986);
4. Eugen Jebeleanu – LA BRÂNCUŞI ÎN 1956, în MEMORIALUL 

BRÂNCUŞI  PAŞI PE NISIPUL ETERNITĂŢII SAU CAZNA 
LEGĂMÂNTULUI CU DEMIURGUL (Editurile ALMA şi LITERATORUL, 
Craiova, 2001);

  5. Lucian Gruia – PORTRETUL PSIHOLOGIC AL SCULPTORULUI 
CONSTANTIN BRÂNCUŞI ( Revista Brâncuşi, Tîrgu-Jiu, 2006); 

  6. Carl Gustav Jung – ÎN LUMEA ARHETIPURILOR (Ed. “Jurnalul 
literar”,  Bucureşti1994);

 7. Constantin Zărnescu – AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI 
(Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1980).

Lucian GRUIA
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  I. Istati tră-

ieşte într-o epocă 

„dedicată probleme-

lor de asuprire şi în-

fometare”. Întreg 

progresul uman, cre-

de el, se datoreşte 

unei infime, dar fe-

cunde minorităţi, 

care are de luptat în 

numele idealului de 

ameliorare socială. 

Mulţi dintre semenii 

noştri cad în această 

decisivă bătălie, alţii 

se zbat în întuneric, 

puţini ies la liman. 

Puhoiul ori se lasă 

târât, ori pune beţe 

în roate. „Eu însumi 

vin din acest puhoi”, 

zice el, „fie-mi îngă-

duit să mă înnumăr şi eu printre luptătorii 

pentru dreptate”.

 Oricât ar fi de nesfârşită întinderea 

egoismului omenesc, există totuşi acele „in-

suliţe ale spiritului generos”, oazele de gene-

rozitate. E supremul „strop de sublim” ple-

dând cauza vieţii, „stropul de eternitate” care 

salvează pe om. Istrati se vrea unul din ade-

văraţii revoltaţi ai secolului, luptând cu pre-

judecăţile mentalităţii tradiţionale. Frumosul 
e suprema lege morală, adevărată religie: 

„Iubesc frumosul, religia mea, - frumosul 

care cuprinde toate valorile morale şi care 

avea să dea un sens vieţii mele, susţinându-

mă în nenumăratele mele ceasuri de grea 

cumpănă…” El are conştiinţa valorii de sine 

şi, dacă n-ar fi simţit în sine „chemarea gân-

dirii generoase”, atunci n-ar fi plecat nicio-

dată din cătunul Baldovineştilor. Acestui im-

puls generos şi profund i se dedică cu pasiune, 

cu fervoare, cu altruism, astfel că el se defi-

neşte la un moment dat „credinciosul total”, 

conştient că „minunea destinului meu nu se 

repetă de două ori într-un secol şi nici 

atât!”

 Istrati ajunge la revoltă prin dragos-

te. El care fusese alungat din Egipt, arestat în 

India, recunoscut în Apus cu preţul unei ten-

tative de sinucidere, ajunge în propria sa ţară 

căzut în dizgraţie şi urmărit cu degetul pe 

trăgaci, cum îi promitea Nichifor Crainic. 

Vagabondajul său e, într-un fel, o prigonire, 

o hăituială continuă. Iată-l în Alexandria 

Egiptului, în primăvara lui 1907, într-una din 

cele mai cenuşii zile ale acestui sejur. 

Cumpărând, cu ultimii bani, Învierea lui 

Tolsoi din mâinile unui om „cumsecade”, că-

PANAIT ISTRATI

UCENICIA VAGANTA ŞI BIRUINŢA SCRISULUI
ruia îi va astâmpăra în acest fel foamea, 

Istrati îşi petrece noaptea captivat de lectură 

sub lumina felinarelor stradale. Dar reperat 

de ceauşii de noapte şi temându-se a nu fi 

înhăţat de vagabondaj, el se ascunde prin 

ganguri şi pe sub balcoane. E „o goană de 
animal hăituit”, notează el, într-o noapte bă-

tută de ploaie măruntă, care durează până în 

zori, când se află deja afară din oraş, pe unul 

din braţele Deltei Nilului. Conştiinţa fiinţei 
hăituite nu-l părăseşte nici mai târziu. 

Bunăoară, în vara lui 1924, când apare Chira 
Chiralina, întâia lui carte, întreaga intelectu-

alitate franceză, de la Romain Rolland până 

la Leon Daudet, îl salută „cu umană, cu caldă 

dragoste, care mi-a dezmorţit oasele înghe-

ţate de gerul siberian al vieţii mele de câine 
hăituit”, în ciuda faptului că el venea în ce-

tatea literelor europene cu o „franţuzească de 

contrabandă” ori cu „o sintaxă barbară”:

 „Occidentul, deşi are atâtea aziluri 

de noapte, este mult mai nemilos cu vaga-

bonzii decât Orientul, unde nu găseşti aşa 

ceva”. 

Iată-l, bunăoară, petrecând 2 zile la 

Azilul de noapte din Lausanne, unde i se 

pune pe paşaport fatala ştampilă rectangula-

ră, care îl denunţa în acest fel ca „vagabond 

de profesie”, din care cauză nu se va mai 

putea angaja, luându-i-se pâinea de la gură: 

„Tot mai bine e la noi! N-avem aziluri civi-

lizate, dar cine îţi dă un codru de mămăligă 

şi un culcuş de noapte nu-ţi pune a doua zi 

ştampila infamiei…”

2. A înfrunta lumea cu mâinile goale 

şi cu inima fierbinte este, într-un fel, un ego-

ism, căci cel ce nu pune preţ pe „traiul tihnit 

şi îndobitocitor” îşi asumă, odată cu riscurile, 

toate consecinţele lor. Libertatea este „costi-

sitoare”. Băiatul de prăvălie a simţit de tim-

puriu că viaţa de slugă, aspră şi plină de tot 

felul de servituţi şi privaţiuni face dintr-un 

om normal o fiinţă îndobitocită, o vită. -  

„Dintr-un vagabond, ea face un răzvrătit.”

 Vagabondul e omul libertăţii totale, 

„omul civilizat al existenţei absolute”. 

Nomadismul lor spiritual vine din incapaci-

tatea structurală de a se adapta oricăror îm-

prejurări, un fel de inadaptabilitate care este 

în fond autonomie spirituală, libertate descă-

tuşată. Închipuind existenţa absolută „ca pe 

un strălucit echipaj care galopează nebuneşte 

pe drumurile universului, vagabonzii ar fi 

gonacii care îi fac alai şi cad istoviţi, cântân-

du-i imnuri de slavă!” Astfel de „gonaci” 

însufleţiţi sunt cei doi, Istrati şi Mihail, în 

Egiptul unor promisiuni itinerante, unde vi-

sul de a deveni „negustori ambulanţi de sticlă 

colorată” în Abisinia rămâne irealizabil, ne-

renunţând, desigur, la acea libertate absolută, 

oricând pregătit a o plăti „cu preţul pâinii”. 

El se defineşte, la un moment dat, „un jăratic 

de dorinţe”, „o cârtiţă incandescentă”, liber-

tatea fiind pentru el condiţia căutărilor, ca-

drul inamovibil al împlinirilor esenţiale. Şi 

totodată „şcoala” adevărată unde a învăţat că 

Frumosul şi Josnicia sunt cele două părţi ce 

alcătuiesc viaţa. Acum se simte inundat de 

noua lumină a „Frumosului” şi „Binelui”: 

„Ea avea să-mi ţină loc de dumnezeire.”
 În acest fel, vagabondajul istratian 

e un pelerinaj etic, o peregrinare de condiţie 

spirituală (Sadoveanu va lua apărarea „pri-

beagului” Istrati – „Lumea”, 20 sept.1925), 

dacă nu un apostolat îndurat cu stoicism, o 

mucenicie vagantă. Pribeagul mănâncă şi 

rabdă, doarme pe unde poate, fumează chiş-

toace, iar când îşi priveşte chipul în vitrine 

se sperie de propria-i înfăţişare, ca la 

Neapole. Dar Italia îi oferă muzee, Vezuviul 

- Pompei şi Herculanum, grădini, şosele, mo-

numente, pe scurt zis patria lui Dante îi răs-

cumpără cu asupra de măsură mizeria 

fizică…

 După douăzeci de ani „de hoinărea-

lă nebună, de trudă, de mizerie şi nopţi pe-

trecute fără adăpost”, ca la Alexandria, 

Neapole, Beirut ori Damasc, unde flămând 

şi udat de ploi, fugea de paznicii de noapte 

(„hăituindu-mă de parcă aş fi fost o fiară”), 

Istrati vrea să-şi încropească o „fermă”, unde 

să mă retrag departe de învălmăşeală şi să mă 

uit puţin prin însemnările mele”. Întemeiază 

o Asociaţie a zugravilor şi cu un împrumut 

de la C.Dobrogeanu- Ghera speră să izbu-

tească într-o afacere. Face o căsătorie „de 

formă” cu văduva Janeta Gheorghiu, pentru 

a căpăta o stare civilă, care să-l pună oare-

cum la adăpost de urmărirea poliţienească 

pentru activitate revoluţionară. Dar, totul du-

rează un an, căci, în plin război, pleacă în 

Elveţia, „insulă cruţată de oceanul de flăcări” 

(1916), unde încearcă să-şi caute sănătatea 

la Leysin. Ani de provizorat material, încer-

care nereuşită de a lua legătura cu Romain 

Rolland. La Geneva, în 1919, citind pe 

Anatole France, îşi simte încălzindu-i-se „oa-

sele-mi rebegite”.

 Acest apostol al ideii morale are vie 

în inimă şi conştiinţă „lunga şi dureroasa is-

torie a martiriului omenesc”. Într-un moment 

de deznădejde morală, încearcă să se sinuci-

dă, la 3 ianuarie 1921, nu înainte de a lansa 

un apel către idolul său: Romain Rolland. 

„Destinul a fost mai tare decât lovitura de 

brici”, glosează el, căci i se va acorda o oa-

recare „asistenţă morală”. Autorul lui Jeane 
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Christophe îi simte „flacăra divină a 
Sufletului” şi îl încurajează. Această întâlnire 
va fi pentru Istrati decisivă, însă el era deja 
„pregătit” pentru a-i primi aceluia 
recomandările.

 Înţeleptul de la Villeneuve („singu-
rul punct cardinal către care se rotesc neînce-
tat gândurile mele” – 1921) e, în anii debutu-
lui, instanţa supremă, mirajul ideal. El se 
simte împovărat de o mare experienţă de via-
ţă, are „ceva de spus”   şi-şi stabileşte deviza 
în termeni categorici, ca Brâncuşi: „Totul sau 
nimic!”

 „Cu preţul suferinţelor (glosează 
Istrati la 37 de ani), ştiu astăzi că arta este o 
minciună, câtă vreme artistul nu-i un apostol, 
un preot ce slujeşte în faţa unui altar, - apos-
tol şi preot modern…”

 3. Dar eu am un dor nebun de-a um-
bla în zdrenţe, de-a fi plouat şi bătut de vân-
turi” (Geneva, mai 1920). În aceeaşi primă-
vară debarcă la Paris, oraşul-lumină, „căminul 
civilizaţiei occidentale”, iar în toamnă se sta-
bileşte la Nisa (Nisa încercării sale de a se 
sinucide!). Pretutindeni supus aceloraşi pri-
vaţiuni şi vexaţiuni morale, el rămâne „cre-
dincios idealului”, netrădându-şi vocaţia, ne-
forţându-şi destinul, convins pentru totdeauna 
că marea artă izvorăşte din suferinţă şi hotă-
rât mai mult decât oricând a-i îndura aposto-
latul! Versus indignatio fecit!

 Spirit vizionar, Istrati are intuiţia 
acelui măreţ Templu al Artei şi previziunea 
artistului ca „apostol modern şi creator răz-
vrătit”. Pe nimeni nu sperie mizeria, zice el, 
câtă vreme nutreşte un ţel în viaţă, pierderea 
prietenilor îl va duce la acea deznădejde mo-
rală pe care nu i-au cauzat-o niciodată, bună-
oară, „lipsurile băneşti”.

 Aventura istratiană trebuie înţeleasă 
ca un apostolat, întrucât ea are un ţel, merge 
către ideal, exprimă un mesaj profund uma-
nitar, agită – în sfârşit – acea religie a valo-
rilor morale. Un apostolat care e şi calvar al 
propriei întemeieri spirituale: „Ca să ajung la 
această convingere (ea est : religia Frumosului 
şi a Binelui, care „avea să-mi ţină loc de 
dumnezeire”, n.n. Z.C.) drumul calvarului 
meu a fost presărat la tot pasul, în chip aproa-
pe egal, de zdrelitoare cioburi, ca şi de stră-
lucitoare cristale, pe care eu le-am luat drept 
autentice diamante”. Sau în altă parte: „Pe 
toate drumurile am lăsat picături de sânge, 
fâşii din carnea şi mai ales din demnitatea 
mea…”

 Iată şi spovedania propriei înteme-
ieri spirituale şi morale: „Dar nimeni nu-şi 
poate schimba firea uşor. Pasiunea de a vedea 
şi învăţa mi-a fost mai puternică decât teama 
de foame. Şi mai târziu, la picioarele pirami-
delor sau printre coloanele răsturnate ale 
Acropolei, la Memphis care păstrează încă 
atâtea taine ale faraonilor, ca şi ruinele tea-
trelor lui Bachus şi Dionisos, cu nume sculp-
tate pe fotolii de marmură care evocă amintiri 
strălucitoare ale unor vremuri trecute, - peste 
tot a fost nevoie să las încă şi încă alte pică-
turi de sânge şi fâşii de demnitate, să crăp de 

foame sau să trag pe dracul de coadă, ajun-
gând în cele din urmă, cu preţul unor lipsuri 
nemaipomenite şi a unei sănătăţi distruse 
pentru totdeauna, să smulg egoismului ome-
nesc dreptul nevinovat de-a admira frumosul 
şi a-mi cultiva spiritul.”

 Istrati este, aşadar, un misionar, lo-
vindu-se peste tot de „granitul refractar al 
firii umane” şi chiar dacă previziunile sale nu 
sunt îmbucurătoare („Eu nu văd nici o schim-
bare, în afară de aceea din rău în mai rău”), 
el nu abdică de la crezul său umanitar. La 
început credea într-o „imensă omenire liberă 
şi dreaptă”, apoi şi-a  redus această omenire 
la o „Internaţională a spiritului” şi la o largă 
comunitate da prieteni, după care „imensita-
tea răului” îi apare înfiorătoare. E starea de 
spirit care-l va domina un timp, după atâtea 
„măciuci morale” îndurate după moartea unor 
buni prieteni şi a Mamei: „Un ocean dezlăn-
ţuit, de egoism şi banalitate, cu câteva faruri 
pierdute în insule minuscule şi împotriva că-
rora se înverşunează valurile de prostie şi 
beznele inconştienţei, stingherite de lumină, 
iată ce-mi pare a fi lumea!”

 4. Este impresionant efortul de a 
ieşi din inerţia zădărniciei vagante, dedicân-
du-se cu îndârjire scrisului, la insistenţele 
repetate ale lui Romain Rolland, războindu-se 
cu el din ianuarie 1921 până în mai 1922 „ca 
să mă hotărască a scrie”; „Atunci când ai 
ceva de spus şi darul de a-l înfăptui, a renun-
ţa este o crimă, iar lenea o ruşine!”. Un im-
perativ care-i mişcă resorturile intime ale fi-
inţei. „Apucă-te de scris!” e porunca 
omniprezentă a conştiinţei.

 Cu toate că existaseră unele încer-
cări, Istrati nu avusese răbdarea de a le duce 
până la capăt. Nu putem trece niciodată de 
treizeci de ori patruzeci de pagini şi în inter-
vale de câţiva ani. Se complăcea într-un dolce 
farniente, mărturisind pe şleau că nu-i plăcea 
acest efort. Fotografia ambulantă şi desigur 
meseria de zugrav nu i-ar fi asigurat tocmai 
mijloacele şi timpul necesar măcar pe o săp-
tămână, „creaţia artistică nu poate fi decât 
înveninată de grija zilei de mâine”. Căci 
„când frica foamei intră pe uşă, inspiraţia 
fuge pe fereastră”. Dar iată că prilejul se iveş-
te. Ajutat materialiceşte de amicul său pari-
sian cismarul Gheoghe Ionescu, Istrati se 
stabileşte pentru scurt timp la Hautil, unde 
scrie o carte, iar pe cea de-a doua în subsolul 
prăvăliei aceluiaşi Ionescu generos. Sunt şase 
luni de muncă asiduă, pus la adăpost de ori-
care griji.  În sfârşit, toiagul artistului lovise 
stânca, iar şuvoiul începuse să izvorască in-
contenent. Istrati se simte „înşfăcat de un to-
rent necunoscut, nebănuit şi de nebiruit”. Va 
nota apoi că acea răscolire a vieţii şi trecutu-
lui său era „groaznică”. Lucrurile se compli-
că, întrucât nici limba  în care scria nu-i era 
atât de accesibilă: „Îmi simţeam pieptul ca un 
furnal plin cu metale în fuziune, care căutau 
să năvălească afară şi nu găseau tipare gata 
să le primească. De zece ori într-o zi aruncam 
stiloul, „plângând de furie, gata să mă las 
păgubaş…” La fiecare pas întâmpina dificul-
tăţi de limbă, de la accente până la probleme 
de morfologie şi sintaxă (dificultăţi învinse 

mai tot timpul cu dicţionarul, întrucât de gra-
matici, mărturiseşte undeva, avea oroare!), 
timp în care „materia incandescentă” era lă-
sată deoparte, iar ideea mult dorită se ducea 
pe apa sâmbetei!

 „Condamnat să scriu! Iată erois-
mul meu întors pe dos” va nota Istrati, învin-
gându-şi inerţia boemă şi angajând un destin 
literar prin sacrificiu şi, mai ales, în ideea 
unei spirituale şi morale răscumpărări. 
„Orele mele de lucru sunt ore de penitenţă.” 
Va preciza cel convins că nu s-a născut să-i 
înveselească pe oameni, ci să-i instruiască 
„fiindcă experienţa vieţii mele este dintre 
cele mai generoase”. Artistul trebuie să fie 
„un factor de progres”, „un poet voluptuos 
al bucuriilor de mâine” şi nu o „zbârnâitoare 
sentimentală”. Aşa şi l-a închipuit pe Adrian 
Zograffi: idealist, autodidact, talentat şi, mai 
ales, independent într-o epocă de „totală ab-
dicare a personalităţii”. Talentul şi inteligen-
ţa au o morală, care obligă pe artist la o artă 
cu simţul responsabilităţii sociale. „Nu există 
artă fără morală, nici artă fără caracter”, fru-
mosul în sine este un „basm”. Artistul revo-
luţionar e un „cetăţean al lumii”, frate al 
celor asupriţi, sensibil la nedreptate şi la fru-
mos. El are, pe deasupra, „simţul responsa-
bilităţii”, la care-l obligă morala talentului şi 
a inteligenţei. În crezul său umanitarist, 
Istrati preferă să meargă cu învinşii, nu cu 
căpătuiţii…

 Îndemnat, aşadar, să lase la o parte 
„toate acele probleme se sintaxă şi ortogra-
fie” – difficilles nuage -, întrucât „ o mână 
franceză” se va găsi oricând, Istrati se dedică 
tumultului zăgăzuit în sine, care-şi vrea im-
perios dreptul la libertate şi descătuşări. E 
ceea ce îl opresează – „forţa demonică” a 
geniului. Şi despovărarea se produce lăsân-
du-se în grija unui singur instinct de orien-
tare.    12 000 de exemplare din revista 
„Europe” vor anunţa un mare nume în lite-
ratura franceză, textul Kyrei Kyralina fiind 
prefaţat pe două pagini din fruntea revistei 
(1923). „Un Gorki balcanic”  fusese decretat 
de marele scriitor umanist R. Rolland.

 Mai târziu, în scrisoarea din 7 no-
iembrie 1929, Villneuve, Rolland i se mărtu-
riseşte lui Istrati în clipe de indestructibilă 
emoţie electivă. El scrie, zice, din dezgustul 
faţă de lume, simţit la tot pasul, şi din singu-
rătate (Cine scrie nu e niciodată singur, cre-
dea şi contemporanul său Paul Valery). Simte 
că scrisul îi „despresurează” viaţa „de o 
strânsoare ce mă sufocă”. Împovărat de un 
EU care îl opresează, el simte nevoia să se 
elibereze prin scris. În asta ar sta întreaga 
raţiune a scrisului său. E o confesiune aproa-
pe şoptită („îţi spun acestea numai d-tale. 
Nu le-am destăinuit nimănui.”), mărturie a 
unei profunde amiciţii care îi leagă. Istrati 
îşi apreciază, acum, fără rezerve, magistrul. 
Recunoştinţa lui e declarată şi de o confesi-
vitate total-emoţională. Rolland înseamnă 
pentru el momentul în care destinul său face 
decisiva cotitură. E întâmplarea cea mare, 
salvarea augurală: „Întâmplarea a vrut să fiu 
pescuit în apele profunde ale oceanului so-
cial de pescuitorul de oameni de la 
Villeneuve. Sunt opera lui.”

Mircea IERUBA
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Noaptea constituie o temă privilegiată în viziunea poeţilor datorită mul-

tiplelor ei deschideri: mediu ontologic al originilor; rezervor nemărginit al tainei; 

generatore primordială a uimirii, a sublimului; eliberatoarea din finitudine; izvor 

al miticului; al povestei; templu al misterului dragostei; și mai presus de toate, 

deschiderea către vis, absoluta libertate de idealitate, de fantezie și joc, așa cum 

are loc, de exemplu, în spumoasa poezie din comedia shakespeareană Visul unei 

nopţi de vară. Precum se știe, în perioada romantismului noaptea a constituit prin 

excelenţă sursa de încântare și poetizare. Subiectul fiind foarte vast, în cele ce 

urmează ne vom limita la unele viziuni semnificative.

Novalis – Imnurile către Noapte

Pentru Novalis, noaptea constituie spaţiul tainei care să dispară ziua ce 

închide văzul spre lumea de dincolo de real, pentru ca în acel transorizont eliberat 

din temniţa luminii, să apară spiritului dezrobit al poetului chipul etern al 

iubitei:

Sositu-mi-a o rază de amurg

Și dintr-odată s-au frînt lanţurile luminii...

Locul pe care stam s-a înălţat ușor, 

Deasupra lui plutește

Spiritul meu eliberat, nou născut.

În norul în care se preschimbase mormântul Sophiei, poetul a putut 

vedea chipul transfigurat al fiinţei dragi ”în ai cărei ochi se oglindea veșnicia.” De 

aici nestrămutata credinţă în lumina cerului nocturn. Căci flacăra de jertfă a iubirii 

arde noaptea. Și Novalis se întreabă revoltat pe ”zilnica obidă pămîntească”:

Mereu se va întoarce dimineaţa ?

Puterea pământească nu mai are sfârșit ?

De ce o ticăloasă frământare 

Frânge mereu cerescul avânt al nopţii ?

Niciodată nu va arde veșnic

Ascunsa jertfă a dragostei ?

Al doilea imn către Noapte se închide cu lauda somnului – somn înţeles 

nu ca abolire a conștienţei, ci ca maximă deschidere către nebănuitele taine, către 

”idealismul magic” despre care vorbește Novalis. ”Mireasa” – Sophie – din primele 

patru Imnuri către noapte va fi asociată în următoarele două imnuri lui Iisus, și 

astfel, ”Un vis ne sfarmă lanţurile/ Și ne coboară în sînul Tatălui.”

Puţini poeţi au investit noaptea cu atît de sublime virtuţi cum a făcut-o 

Novalis. Pentru el noaptea constituie orizontul zborului său spiritual unde se află 

o astfel, mai pură lumină – ”un duh de lumină, în locul sterpei, brutalei lumini 

fizice”, interpretează Al. Philippide. Noaptea deschide spaţiul poeziei, aceasta fiind 

pentru Novalis ”realitatea absolută”. Iar realitatea absolută are onticitatea visului 

care ”ne arată în chip ciudat ușurinţa cu care sufletul pătrunde în orice lucru și 

se transformă nemijlocit în orice lucru.”

Leopardi, Musset – Noaptea martoră a dramei omului

În poezia Cântecul nocturn al unui păstor nomad al Asiei, Giacomo 

Leopardi face un sever rechizitoriu al vieţii umane. Poemul constituie expresia 

unei lucide și amare meditaţii metafizice. Peregrinând solitar cu turma sa, păstorul 

se adresează lunii, fericind-o pentru faptul că, deși străbate în fiecare noapte ace-

eași cursă și vede mereu aceleași priveliști, nu o învige urâtul, spre deosebire de 

el, pe care monotonia zilelor sale îl face să se întrebe: ce sens are viaţa sa și cine 

este el ? Care este scopul peregrinării lui grăbite și a peregrinării eterne a lunii ? 

El aseamănă viaţă cu un bătrân neputincios, infirm și zdrenţos care, purtând grea 

povară, străbate munţi și văi – pe vânt și furtună, pe arșiţă și ger, pentru ca, în-

sângerat, la urmă să se prăbușească în abis.

Atunci ”la ce mai bun atâta lumină, la ce servește văzduhul infinit și adân-

curile fără margini ale cerului, cui folosește mișcarea astrală pururea aceeași și 

aceeași ?... Ce vrea să însemne această imensă singurătate ?” Poate că luna are 

cheia misterului, dar pentru el, păstorul viaţa este dureroasă și goală. Generalizând 

la întreg universul destinul său, păstorul își încheie meditaţia : ”Poate că, oricare 

ar fi forma și starea sa,/ În staul sau în leagăn, pentru toată fiinţa/ Ziua ei de naș-

tere este funestră” – E funesto a chi nasce il di natale: acest ultim vers rezumă fi-

lozofia tragică a lui Leopardi. Astfel că el va scrie în poezia – Sie-însuși, adresân-

du-se inimii:

             Destul ai palpitat.

             Oprește-te pentru totdeauna.

             Nimic nu merită bătăile tale... 

Nopţile poeţilor
 ”Doar nopţile’s de-un farmec sfânt

Ce nu-l mai pot pricepe.”

             Amărăciune și urât e viaţa

             Nimic altceva; și noroi este lumea.

             Omului destinul nu i-a dat decât moartea.

             Acum dispreţuiește natura și bruta putere

             Care din umbră comandă

             Mizeria noastră comună

             Și nesfârșita zădărnicie a tot ce există.

”Cel mai romantic dintre romantici”, prin marea vulnerabilitate a sensi-

bilităţii, prin dificultatea de a exista, prin experienţa dramatică a iubirii, prin 

bogăţia lacrimilor, Alfred de Musset, își va realiza capodopera creaţiei sale în 

Nopţile, spaţiu al meditaţiei asupra nefericitului său destin. Cele patru nopţi sunt 

martorele amare și dezabuzate ale chinurilor de dragoste provocate de relaţia cu 

frivola George Sand. Multe versuri din aceste poezii reflectă sufletul romantic în 

exprimarea cea mai densă, mai directă, mai autentică:

   Nimic nu ne face mai mari decât o mare durere... 

   Cântecele cele mai disperate sunt cele mai frumoase...

   Omul este un ucenic, durerea îi e stăpânul...

   Pentru a trăi, pentru a simţi, omul are nevoie de lacrimi...

                 Fără îndoială mânia zeilor

                 Avea nevoie de o victimă;

                 Căci ea m-a pedepsit ca de o crimă

                 Pentru că am încercat să fiu fericit.

Și consolarea finală a poetului trădat: ”Răul de care am suferit s-a risipit ca 

un vis... Era un rău vulgar și destul de cunoscut tuturora.”

Bacovia, Arghezi – Noaptea tragică

        

În lirica lui George Bacovia noaptea se află la polul dramatic. Înfrăţită 

de obicei cu ploaia, cu umezeala, cu moina, cu globul, cu putreziciunile, noaptea 

constituie orizontul tristeţii, al deprimării, al unei vieţi dureroase, inutile, mala-

dive, vecină cu nebunia. O cucuvaie sau undeva, în depărtare, urletul lupilor fac 

să răsune și mai lugubru zgomotul nocturn al șuvoaielor de ploaie. Alteori o mu-

zică stridentă, nevrozantă, sunând ca un marș funebru, sfâșie pustiul noroios a 

nopţii. Miezul de noapte este un moment satanic vegheat de luna care apare la 

geamuri ca un oftat. Poetul rătăcește năuc prin beznă neștiind încotro să se în-

drepte, neavând pe nimeni care să-și aducă aminte de existenţa sa: ”În noaptea 

grozavă – alcoolizat, scheletic – la cine voi bate ?” Astfel totul se petrece agonic 

într-o eternă noapte ”murdară și goală”, în care ”Plouă și ninge / și ninge și plouă”, 

încât ”un gând te cupride / Cu cei din morminte.” Căci ”Tare-i târziu/ Și n-am mai 

murit”.

O altă viziune dramatică a nopţii o întâlnim la Tudor Arghezi în două poeme 

cu deschidere metafizică, din volumul Cuvinte potrivite. Este vorba de 

Duhovnicească și Între două nopţi. ”Graiul nopţii”, scrie Arghezi, este cel al cucu-

vaei, o pasăre care ”nu știe să râdă” și nu are drept menire să sune ”lepădarea de 

sine / Și-mpărăţia nopţii ce vine.” În Duhovnicească, noaptea devine generatoare 

a spaimei de moarte, de acel ”Cine-știe Cine”, în haine întunecate, căruia poetul, 

”fugind de pe Cruce”, îi va deschide ca unui vecin, dăruindu-i contradictoria sa 

fiinţă, contradictoriul sau avut: ”Deschide, vecine./ Uite sânge, uite slavă./ Uite 

mană, uite otravă./ Ia-mă în braţe și-ascunde-mă bine.”

În poezia Între două nopţi, apare neliniștea solitudinii existenţiale. Simţindu-

se singur, fiindu-i ”urât”, iar exteriorul ostil (”afară era ploaie, afară era vânt”), 

poetul se închide în odaia sa, adică în sine însuși și sapă către începuturi, în pro-

pria-i ţărână, nădăjduind că acolo, în profunzimea lutului, va ajunge la ziua întîia, 

unde să dea de Dumnezeu.

Mi-am împlântat lopata tăioasă în odaie.

Afară bătea vântul. Afară era ploaie.

Și mi-am săpat odaia departe sub pământ.

Afară bătea ploaia. Afară era vânt.

Am aruncat pământul din groapă pe fereastră,

Pământul era negru: perdeaua lui albastră.

S-a ridicat pământul la geamuri până sus.

Cât lumea era piscul, și-n pisc era Isus.

Săpând s-a rupt lopata. Cel ce-o știrbise, iată-l,
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Urmare din pag. 38 Nopţile poeţilor
Cu moaștele-i de piatră, fusese însuși Tatăl.

Și m-am întors prin timpuri, pe unde-am 

scoborât,

Și în odaia goală din nou mi-a fost urât.

Și am voit atuncea să sui și-n pisc să fiu.

O stea era pe ceruri. Pe ce era târziu. 

Aruncînd pe fereastră lutul din care este al-

cătuită lumea noastră, pe muntele de pământ zvârlit 

afară, sus, în pisc apare Iisus ”plângând”, simbol al 

celui care, și el singur, părăsit de Dumnezeu pe Dealul 

Golgotei, a strigat cuprins de spaimă:

”Eli, Eli, Lama Sabactani?” – Dumnezeule, 

Dumnezeule, de ce m-ai părăsit?

Dar acolo la capăt, în noaptea din ajunul pri-

mei dimineţi, poetul dă peste moaștele pietrificate ale 

Celui ce a zidit lumea – Dumnezeu Tatăl, care s-a 

preschimbat, asemenea lemnului cel foarte vechi ce 

și-a pierdut orice sevă de viaţă, - în piatră. Dezamăgit, 

poetul face drumul întors din zorile Facerii, unde a 

căutat o antisingurătate, dar nu a găsit decât pe 

Dumnezeu mortificat, iar acum îi este din nou urât.

Căci, în adevăr, dacă mintea noastră nu are vreo 

știrbire, ne este urât fără Dumnezeu. Atunci poetul 

încearcă să se apropie de Iisus, urcând în piscul mun-

telui crescut din pămîntul aruncat afară. Dar la limita 

extremă a Înaltului nu mai găsește pe nimeni. Vremea 

lui Iisus fusese, între timp, de mult depășită. În lume 

”era târziu”. Doar o stea se afla pe creste, simbol al 

singurătăţii omului care se zbate în noianul întrebări-

lor fără răspuns. Poezia se petrece și se termină între 

două nopţi – noaptea lăuntrică a insului de carne, de 

materie, și noaptea cunoașterii interzise, din afară. 

Rămâne doar ceea ce fusese la începutul acelei căutări 

înfigurate: incertitudinea – incertitudinea noastră de 

toate zilele, care constituie și tema diverșilor Psalmi 

arghezieni, în care poetul manifestă o revoltă crescân-

dă împotriva nopţii necunoașterii, revoltă culminând 

cu versurile ”Vreau să te pipăi și să urlu: Este !” De 

aici concluzia negatoare: ”Tu ești și-ai fost mai mult 

decât în fire / Era să fii, să stai să vieţuiești./ Ești ca 

un gând, și ești și nici nu ești/ Între putinţă și-amin-

tire.” Pentru ca în ultimul Psalm (1959), poetul să pro-

clame ideea că distrugerea tuturor ”lacătelor, belciu-

gilor”, trebuie să înceapă cu însuși Dumnezeu. Astfel, 

acest psalm semnează ieșirea din fiorul cosmic, apos-

tazia din mysterium fascinans. Căderea în ireversibila 

noapte apofatică.

Nietzsche – Nachtlied

În Cântecul de noapte din Așa vorbit-a 

Zarathustra, de mare frumuseţe lirică și înalt elan me-

tafizic, Nietzsche face elogiul nopţii drept contrast la 

faptul că el nu este decât lumină, nesfârșită dorinţă de 

iubire; este cel care dăruiește neîncetat, lipsit de bu-

curia de a primi:

”Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden 

Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender 

Brunnen.

Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieder der 

Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines 

Liebenden.”

”E noapte; acum se aude mai tare glasul fântâ-

nilor săltătoare. Și sufletul meu este o iubire 

săltătoare.

E noapte; iată se trezesc toate cântecele îndră-

gostiţilor. Și sufletul meu este un cânt al 

îndrăgostiţilor.

O sete este în mine, nepotolită, de neistovit, care 

încearcă să-și înalţe glasul.

Un dor de iubire se află în mine, un dor care 

vorbește el însuși graiul iubirii.

Sunt lumină: vai ! de-ași fi beznă ! Dar singu-

rătatea mea este de a fi încins cu lumină.

... E noapte; vai de ce nu sunt decât lumină ! 

Și sete de tenebre ! Și singurătate !

E noapte: iată că din mine tâșnește ca o fântâ-

nă dorinţa mea de a înălţa glasul. ...Căci și sufletul 

meu este o fântână săltătoare.”

Destinul de a dărui, și de a numi, de a dă-

rui lumină, evocat de Nietzsche, are drept motivaţie 

faptul că ”Tu este mai vechi decât Eu; Tu trece drept 

sfânt, Eu încă nu”; din acest motiv, ”omul se grăbește 

către aproapele.” Căci Zarathustra, ca toţi cei aleși, 

are sete de prietenie și de înălţimi. Nachtlied conţine 

menirea pe care și-a ales-o Nietzsche. Altădată omul 

era Dumnezeu, apoi s-a făcut om, iar în prezent s-a 

făcut ”canalie”. Această noapte a decăderii omului, 

lumina zarathustriană vrea să o vindece prin darul 

său suprem, acela de a ridica spiritul uman la 

Supraom.

Nocturna unificare cosmică

Cerul înstelat se află la originea sublimu-

lui, lumea astrală va fi întâia și mereu reluata uimire 

a omului, astfel încât Kant afirma că bolta înstelată 

îl umple de ”veșnic reînnoită uimire.” Sunt acele ”ste-

le făclii” ale sublimităţii nocturne care încheie balada 

eroului moldovean.

În Mioriţa noaptea constituie fundalul și cata-

lizatorul acelei taumaturgii poetice împlinind tota-

lizarea universală, totalizarea la care participă pe de 

o parte, natura, viaţa, iar pe de altă parte, moartea 

preschimbată în neoexistenţa eternă, miresă a omu-

lui. Prin această nuntire cosmică, spaţiul viului și al 

transvieţii, orizontul fizic și metafizic, spaţiul reali-

tăţii și al suprarealităţii mitice, al legendarului se 

armonizează și se contopesc într-o integralitate con-

cepută ca absolută.

Giuseppe Ungaretti laudă acele ”stele care re-

vin mereu în înălţimi pentru ca să aprindă mituri”, 

iar în poemul Frumoasa noapte, stelele apar ”ţesute 

pe boltă de cristalinul cânt al inimii”. O sărbătoare a 

luminii infinit multiplicată a luat astfel naștere din 

logodna inimii cu cerul. Hrănindu-se la sânul ne-

mărginitului spaţiu al nopţii – ”mordo cum un bam-

bino la mammella de lo spazio” -, poetul devine ”beat 

de univers”. Căci, scrie Ungaretti în altă parte, taina 

poetului constă în faptul că singura sa prietenă este 

noaptea, înţeleasă ca o astfel de lumină pe care po-

etul o restituie ”gesturilor nemuritoare ale iubitei.”

Rainer Maria Rilke – Poemele către noapte 

Poemele către noapte constituie un ciclu 

nepublicat de Rilke în cursul vieţii, o culegere secre-

tă închinată prietenului său, poetul Rudolf 

Kassner.

Trei constante apar aici: ”spaţiu”, îngerul, chi-

pul – totul pe fondul nopţii și al bolţii înstelate. 

Legătura dintre ansamblul acestor elemente o face 

conceptul ”raportului”, temă fundamentală în 

Sonetele către Orfeu: nimic nu există pe sine însuși, 

ci totul fiinţează printr-un raport – comuniune, - cu 

o alteritate. Astfel, toate sunt deschise unele în cele-

lalte, Deschisul fiind ideea directoare a Elegiilor du-

ineze. Poemele către noapte apar ca un adaos al 

Elegiilor (sunt contemporane a treia Elegie).

Un prim raport este cel dintre spaţiu și înger. 

Spaţiul rilkeean nu este văzut de om, ci de înger. 

Rilke opune acest spaţiu angelic timpului heracli-

tean. Lucrurile sunt captive în timp, sunt efemere. 

Arta le scoate din temporalitate și le proiectează în-

veșnicite în ”spaţiu îngerului”.

Un alt raport solidarizează chipul uman, înge-

rul și spaţiul. Condamnată la singurătate, un provi-

zorat, o potenţialitate faţă în faţă cu neștiuta sa taină, 

fiinţa umană se deschide către celălalt, mai cu seamă 

către înger, pentru a-și întemeia propria sa fiinţare. 

Numai așa căpătăm chip și numai așa chipul nostru 

se păstrează în spaţiile lumii, spaţii cu caracter afectiv 

și, prin aceasta, creator. Pentru Rilke, în această 

”sminteală”, care este tărâmul nostru, de unde ”nu 

avem nici o ieșire”, și unde poetul se simte atât de 

nedesăvârșit ontologic, îngerul este conceput ca alter-

ego-ul său ideal. Iar noaptea este înţeleasă ca marea 

dăruitoare de nemărginire, satisfăcând imensa sete de 

spaţiu a chipului său și risipindu-i totodată 

singurătatea.

Nopţile instituie un raport de echilibru între cer 

și chipul care se înalţă către el. Ceea ce este lăuntric 

și ceea ce este în afară se întrepătrund, noaptea fiind 

metafora și mediul atât al inferiorităţii, al propriului 

mister, cât și al exteriorităţii, al nelimitatei taine stră-

ine. Revelaţia pe care ne-o dă comunicarea cu altul, 

cu îngerul este a conștiinţei misterului. Ne naștem și 

vibrăm la interferenţa tainei din noi cu cea a nemăr-

ginirii: numai așa existăm. Fiorul tainei, emoţia pură 

a insondabilului, aceasta suntem până la urmă.

Culminaţia amintitelor raporturi înlesnite de 

noapte o aflăm în poemul de mai jos, în care poetul 

imploră Divinitatea să realizeze din îmbinarea dintre 

fiinţa sa și diversele lucruri din afară – nour, stea, cer, 

lună, munţi, lumină, râuri, lăcașuri umane, străinii, 

copiii, bătrânii ospiciilor – un singur lucru înaripat, 

totul cântărind doar elanul zborului, atingerea 

Supremei Unităţi. 

Cu acest nour, iată, ce-ascunde așa de sălbatec

steaua tocmai născută – (și cu mine),

cu munţii de-acolo, care-acum poartă noaptea

și pentr-un timp adierile nopţii – (și cu mine),

cu râul acesta de jos, ce răsfrânge sclipirea 

unui luminiș sfâșiind cerul – (și cu mine);

cu mine și cu toate acestea, să faci

unul și același lucru, Doamne: cu mine 

... și cu fiecare lumină

din inimă sumbră a atâtor lăcașuri, Doamne:

să faci un singur lucru; cu străinii, căci

nu este cineva pe care să-l cunosc, Doamne, 

și cu  mine

să faci un singur lucru; ... cu toate acestea

care nu sunt prea sigure, și mereu cu mine,

... să faci acest singur lucru, Doamne, Doamne,

 Doamne

- acest singur lucru.

Rilke a dedicat nopţii numeroase alte poe-

me. În ele apare aceeași idee a unificat universale pe 

care noaptea o poate înfăptui. Întunericul se unește 

cu nopţile-surori lăuntrice ale poetului, în care se 

revarsă noaptea venind din neștiute timpuri:

Noaptea din mine se zămislește

în mari hăuri de beznă și cu alte nopţi 

se îmbină

din adânci, necunoscute vremi.

Și, iată, noaptea din vechime

nemărginită se înclină

spre sora ei ce-n mine se-ascunde.

 

Marea realitate este întunericul. În poemul 

Imn nocturn, poemul imploră noaptea, această ”mare 

albastră” care șterge conturele, anuleză finitudinea, 

să-l poarte spre ultimele lumi, pentru ca din ”epoca 

dragostei desăvârșite” să lunece vertiginos spre veșni-

cie, căzând în genunchi în faţa acestor stele care ”deja 

m-au uitat ... dar eu le recunosc”, - pentru că poetul 

a existat din totdeauna.
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Noaptea în lirica lui Lucian Blaga       

În volunul apofatic Lauda somnului, cu 

reverberaţii și în La cumpăna apelor, Lucian Blaga 

invocă noaptea în repetate rânduri simbolizând și 

petrecând sfârșitul cosmic. Mișcarea orelor se face 

îndemn, în miez de noapte arătătoarele se opresc. 

Semnele mari de altă dată scânteiază doar fulgurant 

și se sting, înaltul turn își socotește înfrângerile, 

sfântul de piatră își stinge aureola (Oraș vechi).

Noaptea pustiește totul, până și potecile go-

nesc către peșteri, beznă rămâne golită, fără martori, 

astfel că sângele poetului se întoarce înapoi, în pă-

rinţi (Somn). Extatica nopţii este o fugă în adâncuri, 

spre începuturi, și rămân doar stelele care ne spală 

lutul vinovat :

                      Adânc sub bătrânele

                      verzile zodii – 

                      se trag zăvoarele,

                      se-nchid fântânile.

                     Așează-ţi în cruce

                 gândul și mâinile.

                Stele curgând

                ne spală ţărânele.

Totul se retrage în sine însuși, condensân-

du-se în monade ale durerii universale – lacrimile 

– a căror mișcare este refuzul luminii. Stranietatea, 

fapte de neînţeles, spaima sunt stihii, fiice ale nopţii, 

-lumina devine fără sens, fântânile jefuiesc stelele, 

ouăle păsărilor – începuturile – ard, se sfarmă, 

Făptura poetului se transformă într-o umbră prăvă-

lită pe zid :

Pe creasta nopţii moara seacă

macină lumina-n gol.

Lopeţi se-nalţă și s-apleacă.

În satul vechi de lângă lună

uși se-nchid, uși se deschid.

Umbra mea cade pe zid.

Și totuși, deși în întuneric, în sânul mamei 

a luat naștere, poetului îi este acum teamă să pără-

sească lumina, pentru că bezna însemnase neantul 

:

Mamă, - nimicul – marele ! Spaima de marele 

îmi cutremură noapte de noapte grădina.

Mamă, tu ai fost odat’ mormântul meu.

De ce îmi este așa de teamă – mamă,

Să părăsesc lumina ?

Dar mai apoi în lirica lui Blaga se face lu-

mină totală, noaptea însăși devine lumină. Și poetul 

cere ispășire divinităţii pentru îndoita, arzătoarea 

sete de noapte și zi :

Capăt al osiei lumii !

Rogu-te nu osândi !

Vine cândva și odihna

Ce ispășire va fi !

Vine cândva și odihna

Ce ispășire va fi

Anilor, aprigei setei,

Febrei de noapte și zi.

Nopţile eminesciene

Majoritatea poeziilor antume, culminând 

cu Luceafărul și Scrisorile I și IV, dar și unele postu-

me, precum vastele poeme Povestea magului călător 

în stele și Mureșeanu, se petrece în nocturnă selenară 

și stelară.

Noaptea genezei – Rig-Veda, Scrisoarea I, 
Luceafărul

Diversele cosmogonii pun noaptea ca pre-

ludiu al Creaţiei. Astfel, Imnul Creaţiei din RigVeda, 

așază Începutul în marea noapte cosmică :”Atunci nu 

era nefiinţă, nici fiinţă;/ Nu era nici văzduh, nici cerul 

deasupra. / Ce se mișca în sine ? Și unde ? În ce? / 

Unde se ascundea ascunsul ?/ În noian de ape, în 

genune ? / Nici moarte nici nemurirea nu era atunci. 

Nu se despărţise întunecata noapte de luminoasa zi.// 

Numai Unul răsuflă fără suflu în sine însuși. / Și-afară 

de aceasta nimic nu era pe atuncea / Și-atât de’ntunerec 

era, un ocean de beznă, - / și totul era ascuns în 

început.”

În Scrisoarea I, geneza din noaptea primordială 

se desfășoară în amplitudine cosmică:

La ‘nceput, pe când fiinţă nu era, nici 

nefiinţă

...Când pătruns de sine însuși odihnea cel 

nepătruns,

...N’a fost lume pricepută și nici minte s’o 

priceapă,

Căci era un întuneric ca o mare fără rază.

Umbra celor nefăcute nu’ncepuse-a se 

desface.

Impulsionat de puterea iubirii, cu gesturi 

michelangelice, Unul sfâșie întunericul:

   

Dar deodat-un punct se mișcă... cel dintâi și 

singur. Iată-l

Cum din chaos face mumă, iar el devine 

Tatăl...

De-atunci negura eternă se desface în fâșii,

De atunci răsare lumea, lună, soare știi 

stihii...

De atunci și până astăzi colonii de lumi 

pierdute

Vin din sure văi de chaos pe cărări 

necunoscute

Și din roiuri luminoase izvorând din infinit, 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.

Dar noaptea este cea atotputernică. Ciclul 

creaţiei poartă în el propria moarte, ca tot ce este 

onticitate. Noaptea eternă, prezentă mereu în miezul 

vieţii, va absorbi iarăși totul:

Astfel, în a veciniciei noapte pururea 

adâncă,

Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine 

încă...

Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră’n 

întuneric,

Căci e vis al nefiinţei universul cel 

himeric...

Luceafărul se petrece în orizontul nopţii. 

Este spaţiul infinit deschis multiplului posibil : visul, 

povestea, misterul. Noaptea – miracolul devine aie-

vea. Dorul și chemarea astrului de către fata de îm-

părat au loc în taina nopţii, pentru că, în contrast cu 

pustiul zilnic, ”Nopţile-s de-un farmec sfânt / Ce nu-l 

mai pot pricepe”. Noaptea, astrul devine accesibil vă-

zului, el renaște mereu și mereu, noaptea fiind izvorul 

originilor. În sfera ontogenezei nocturne, aici a unei 

neoontogeneze – se petrec și cele două întruchipări 

pământești ale lui Hyperion – la prima coborâre în 

culori luminoase, festive, complementare – galben/

albastru – ”Părea un tânăr voevod / Cu părul de aur 

moale, / Un vânăt giulgi se’ncheie nod / Pe umere goa-

le,”- iar la a doua coborâre, în culori grave – ”Din 

negru giulgi se desfășor/ Marmoreele braţe/ El vine trist 

și gânditor/ Și palid e la faţă.”

Și finalul fericit al celor doi pământeni are loc 

în feeria nocturnă a codrului. Noaptea reușește acum 

cele trei personeje, luceafărul urmând să se distanţeze 

polar, fără întoarcere, de cuplu chipurilor de lut. În 

desfășurarea poemului, lumina apare în două rânduri: 

odată când are loc lecţia de dragoste proferată de paj, 

în puternic contrast cu întâlnirile nocturne dintre 

Cătălina și luceafăr, - iar a doua oară, într-un dincolo 

al ”formelor de’ntâi”, depășind timp și spaţiu, acea 

revărsare oceanică de lumini în izvorâre necurmată, 

Hyperion devenind, în drumul către Demiurg, un 

fulger neîntrerupt, metaforă absolută a dorului 

astrului.

Noaptea, sanctuar al dragostei

În lirica iubirii simbolistica și metafora nop-

ţii capătă cele mai felurite hipostaze, începând cu 

definirea antichităţii elene ca o lume ideală pe fondul 

nocturn al apusului ireversibil: ”Ideal pierdut în noap-

te unei lumi ce nu mai este/ Lume ce gândea în basme 

și vorbea în poezii”; drama și împăcarea sub veghea 

nopţii dintre înger și demon, din poezia cu același 

nume; trecând apoi la nopţile de basm ale visului și 

ale iubirii transfigurătoare (Noaptea, Înger de pază, 

Crăiasa din povești, Făt Frumos din tei, Sara pe deal, 

La steaua, Diana ș.a.), continuând cu clipa prezentu-

lui etern al miezului de noapte care ţine în cumpănă 

viaţa și moartea (Se bate miezul nopţii), trecând prin 

noaptea  mediu de transformare a lumii din afară în 

orizont lăuntric (Peste vârfuri) și ajungând la nopţile 

dramatice din Melancolie, Strigoii,Povestea magului 

călător în stele, - Eminescu parcurge evantaiul larg al 

deschiderilor ontice pe care le poate înfăptui magia 

nopţii. Ne vom opri succint la câteva poezii.

Somnoroase păsărele este o nocturnă de mare 

suavitate. Precum am mai relevat, este vorba aici de 

instalarea, după o subtilă gradaţie – inclusiv euforică 

– a păcii nocturne. Iubirea este cea care întemeiază 

integralizarea cosmică – faună, floră, pământ, cer – în 

scopul de a face să se contopească și iubita în armonia 

totalizatoare, pentru a le transfera împreună apoi din-

colo, în suprarealitatea visului. 

În Peste vârfuri mișcarea lunii, alături de sune-

tul de corn, înfăptuiesc acea dublă fenomenologie 

eminesciană: cea a convertirii universului exterior în 

mișcare pur lăuntrică, și iniţierea de către muzică a 

tensiunii dorului până la a deveni moarte iniţiatică, 

beatitudine nesăţioasă crescând fără hotare. Acest 

simbol al eternităţii iubirii este reluat de poezia La 

steaua, prin persistenţa indefinită pe cerul nocturn a 

luminii stelei apuse. Noaptea din Sara pe deal, își tra-

ge ”bogăţia” din filmul simplităţii vieţii de fiecare zi 

– turmele, fântânile, oameni întorcându-se de la câmp 

– transfiguraţi de vibraţia cîntului: sunetul de bu-

cium, de fluier, de clopot; totul vegheat de astrul nop-

ţii și proiectat către înălţimi.

Cele mai frumoase descrieri ale naturii au loc 

în lumina selenară care potenţează cu mister fiorul, 

clipa dragostei, așa cum are loc, între altele, în 

Scrisoarea IV, Diana, Crăiasa din povești: 

Neguri albe, strălucite

Naște luna argintie,

Ea le scoate peste ape,

Le întinde pe câmpie.

S-adun flori în șezătoare

De păienjen tort să rumpă

Și anină-n haina nopţii

Boabe mari de piatră scumpă.

În acest peisaj selenar are loc un eveniment 

magic: aruncând trandafiri în undele lacului, - aure-

olat de fondul auriu al părului – în azurul ochilor 

fetei lumina lunii face să ia naștere mirificul univers 

mitic: ”Ea se uită... Părul galben,/ Faţa ei lucesc în 

lună,/ Iar în ochii ei albaștri/ Toate basmele s-adună.” 

Și iată, în Scrisoarea IV, intrepotenţarea dintre natura 

și iubire sub vraja nopţii:
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... O, ascultă numai ’ncoace,

Cum la vorbă mii de valuri stau cu stele proroace

Codrii negri aiurează și izvoarele albastre

Povestesc ele ’n de ele numai dragostele noastre

Și luceferii ce tremur’ așa reci prin negre cetini,

Tot pământul, lacul, cerul..., toate ni-s prietini.

... Pretutindeni fericire... de-i viaţă, de e moarte.

Nopţii aparţine farmecul iubirii:

O vis, ferice de iubire,

Mireasă blândă din povești,

Nu mai zâmbi ? A ta zâmbire

Mi-arată cât de dulce ești,

Cât poţi cu-a farmecului noapte

Să întuneci ochii mei pe veci,

Cu-a gurii tale calde șoapte,

Cu ’mbrăţișări de braţe reci.

(Atât de fragedă)

Din adâncul al basmelor nocturne ale 

Șeherezadei ia naștere iubita: ”Să mi se pară cum că 

crești/ De cum răsare luna,/ În umbra dulcilor po-

vești/ Din nopţi o mie una.”

Amintirile îl cheamă pe poet în trecut : aminti-

rea iubitei revine noaptea la invocarea luminii astrale, 

sub farmecul lunii aveau loc îmbrăţișările: ”Și dacă 

norii deși se duc/ De iese ’n luciu luna,/ E ca aminte 

să-mi aduc/ De tine ’ntotdeauna.” În Mureșanu noap-

tea, sub metafora Regelui Somn, exorciteză revolta 

poetului împotriva unei lumi a răului, pentru că, afir-

mă regele, ”Nu poţi să ștergi viaţa cu-a gândului bure-

te”. Dimpotrivă, trebuie să-ţi faci din vis viaţă. Astfel, 

luna este invocată să înfăptuiască un miracolul: ”Apari, 

tu, lună ’n cer/ Și fă din vis viaţă, din umbre adevăr !” 

Pentru că ”Din crengi de gânduri negre o floare se 

desprinde”, iar ”lumea e o feerie” – unde ”Dumnezeu 

adie” sub forma iubirii (excepţională imagine).

În Pe lângă plopii fără soţ, noaptea este spaţiul 

tainic de sacralizare a iubirii, comandament de impli-

caţie cosmică: ”Tu trebuia să te cuprinzi/ De acel far-

mec sfânt/ Și noaptea candela s’aprinzi/ Iubirii pe 

pământ.” Pe fondul întunericului nopţii devine mai 

dramatică veșnica trecere, așa cum are loc în Stelele-n 

cer: ”Stelele ’n cer,/ Deasupra mărilor/ Ard depărtări-

lor/ Până ce pier.//... Orice noroc/ Și ’ntinde-aripile/ 

Gonit de clipele/ Stării pe loc.”

Prin ”noaptea bătrână”, plină de încercări, de 

data aceasta simbol al necunoașterii, fiul de împărat 

din Povestea magului călător în stele, suie spre muntele 

unde se află magul care îi va descifra taina destinului 

său ales. Acela de a nu avea ”nici un înger și nici o 

stea.” Și în ”noaptea sufletească” are loc viziunea stelei 

care se preschimbă în înger petrecut de muzica 

sferelor:

Pe noaptea sufletească, tainică, rece, stinsă,

Căzu ploaie de raze cu cer senin și dalb...

Din cer alene cade o dulce stea desprinsă

Și se preface ’n înger, plâns e iubire, alb,

Și ’n inimă-i aude un dulce glas de-argint

Ca sunetu-unui clopot prin noapte aiurind.

Noaptea dă relief și accentuează traficul 

morţii unei cetăţi altădată foarte vie, Veneţia. În 

Strigoii noaptea este scena și martorul cosmic care 

participă afectiv, dureros la drama lui Arald și a 

Mariei, neputând să-i salveze de zorii care aduc sfâr-

șitul celor ce ”Frumoși erau și astfel de moarte 

logodiţi”.

Noapte și depersonalizare 

În Melancolie apare puterea nopţii de a de-

personaliza, de a scoate eul din el însuși, magie nea-

gră efectuată de acţiunea convergentă a unor factori 

și simboluri ale agoniei și stingerii- regina nopţii 

moartă, biserica în ruină, ţipătul cucuvaiei, vaietul 

clopotniţei atinsă de demonul morţii, - care aruncă 

pe poet dincolo de viaţă. De unde i se pare că aude 

propria-i poveste ca și când ar fi ”murit de mult.”

O interesantă fenomenologie dezvoltată de spi-

ritul nopţii are loc în postuma Vis.

... Pluteam pe-un râu. Sclipiri bolnave

Fantastic trec din val în val,

În urmă-mi noaptea de dumbrave

Nainte domul cel regal.

Căci pe o insulă de farmec

Se nalţă negre, sfinte bolţi

Și luna murii lungi albește,

Cu umbre umplute orice colţ.

Mă urc pe scări, intru ’n lăuntru,

Tăcerea-adâncă l’al meu pas.

Prin întuneric văd înalte

Chipuri de sfinţi ţ-iconostas.

Sub bolta mare doar strălucește

Un singur sâmbure de foc,

În dreptul lui s’arat’o cruce

Și ntunecime /n orice loc.

Acum de sus din chor apasă

Un cântec trist pe murii reci

Ca o cerșire tânguioasă

Pentru repaosul de veci.

Prin tristul zgomot se arată,

Încet, sub văl, un chip ca’n somn.

Cu o făclie ’n mână slabă –

În albă mantie de Domn.

Și ochii mei în cap îngheaţă

Și spaima-mi sacă glasul meu.

Eu îi rup vălul de pe faţă...

Tresar – încremenesc – sunt eu.

În puternic clar obscur rembrandtian, are 

loc un vis desfășurând un scenariu fantastic. Pe un 

întuneric profund, poetul plutește la lumina sclipiri-

lor ”bolnave” ale unor valuri care îl poartă spre o 

insulă unde se află un sanctuar. Prin urmare, ciudatul 

vis se petrece sub semnul solitudinii absolute și a unei 

stranii sacralităţi. În adevăr, pe pereţii înalţi ai dom-

nului se află chipuri prelungi, model bizantin, de sfin-

ţi. Iar sus pe boltă, doar un ”sâmbure de foc” în care 

arde lumina unei cruci, în puternic contrast cu bezna 

din jur.

Tabloul cromatic antitetic se completează acum 

cu un cântec ”cerșind” pacea eternă, de o intensitate 

ce pare a apăsa pe pereţii sanctuarului, punându-i și 

pe ei în vibraţie. Și dramatica atmosferă culminează 

cu apariţia unei figuri voevodale, tot cu trăsături pic-

turale proprii ortodoxismului, înveșmântată în alb și 

purtând o făclie, dar acoperită cu un văl. Totul este 

astfel pregătit pentru a ascunde și totodată a dezvălui 

un mister. Or acest mister constă în faptul că imagi-

nea domnească este cea a poetului.

Este vorba prin urmare, de o desindividualizare 

magică. Viziunea nocturnă scoate pe poet din propria 

sa identitate, acţiunea visului transferându-se apoi în 

realitatea zilnică, astfel că poetul nu se mai înţelege 

cu sine, rătăcește în propriile-i cuvinte, o stare incertă 

aflată la interferenţa dintre real și ireal, între viaţa și 

spaima de a nu a fi el însuși: ”De-atunci, ca ’n somn 

eu umblu ziua/ Și uit ce spun adeseori/ Șoptesc cuvinte 

neînţelese/ Și parc’ aștept ceva – să mor ?” Această 

faptă a nopţii din ce impuls subconștient a avut loc ? 

Care ar fi semnificaţia ei ? Izolarea totală pe o insulă 

necunoscută către care spiritul nopţii îl poartă pe 

poet la întâlnirea misterioasă cu un alt el însuși, un 

voevod singular și singuratic dintr-un sanctuar al 

sfinţeniei picturale bizantine – este oare revelarea 

adevăratului sine al poetului ? Nu este aici ”tânărul 

voevod”- luceafărul ?

Dacă atmosfera de înmormântare  a reginei 

nopţii, din Melancolie, scoate pe poet din realitatea 

empirică a eului intramundan, pentru a-l transmuta 

dincolo, sine transmundan, martor al lumii umane în 

asfinţire, - în poezia Vis dedublarea pare a-l pune faţă 

în faţă cu figura domnească a geniului său.

Finalmente, în poeziile testamentare, Mai 

am un singur dor, nopţii cosmice, în nemărginită des-

fășurare, îi va încredinţa poetul pe sora ei, noaptea 

somnului etern petrecut de o altă noapte, cea a amin-

tirilor, sub veghea luceferilor, unicii săi prieteni prin 

concordanţa singurătăţii: 

Cum n’oi mai fi pribeag

De-atunci înainte,

M’or troieni cu drag

Aduceri aminte.

Luceferi, ce răsar

Din umbră de cetini,

Fiindu-mi prietini

O să-mi zâmbească iar.

Va geme de patimi

Al mării aspru cânt...

Ci eu voi fi pământ

În singurătate-mi.

În lirica lui Eminescu evocarea nopţii nu a 

fost exploatarea unui simplu motiv al rechizitei ro-

mantice, ci așa cum rezultă din scurta prezentare, 

constituie expresia unui vizionarism cosmic pluriva-

lent. Lirica se desfășoară o amplă epopee metafizică a 

nopţii.

Un potrivit corespondent muzical al unor 

poezii precum Vis, Melancolie, Strigoii îl constituie 

poemul simfonic al lui Richard Strauss, Moarte și 

transfigurare, partitură străbătută de sonorităţi dra-

matic contrastante, fascinante și stranii totodată și 

sfârșind apoteotic transmundan, într-un alt, străin 

tărâm. Cât de mult ar câștiga lirica lui Eminescu dacă 

multe din poeziile sale ar fi transpuse în poeme sim-

fonice de o expresivitate și elevanţie pe înalta lor mă-

sură !    

Prof. univ. dr. George POPA
Iaşi      

                                    

Urmare din pag. 40



Pag. 42  Portal ~ Măiastra - nr. 3(16)/2008

Figură importantă a culturii române, scriitorul OVIDIU DRIMBA (n. 3 septembrie 1919, în loc. 
Marginea-Bihor) este autorul a zeci şi zeci de lucrări (cca 30), dintre care amintim impresionantele 
titluri: Istoria literaturii universale (2 vol.), Istoria teatrului universal (2 vol.), Incursiuni în civilizaţia 
omenirii (3 vol.), Studii de literatură universală, Eseişti spanioli, Geniul Spaniei; monografiile exce-
lente ca informaţie şi viziune culturală: Ovidiu, Leonardo da Vinci, Rabelais, F. Garcia Lorca…

O carte fundamentală rămâne însă ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI, aflată acum în librării 
în ediţie definitivă (Editura Saeculum I.O.). Pentru informarea exactă a cititorilor noştri detaliem 
conţinutul celor 11 volume masive:

Vol. 1 (Cultura şi civilizaţia epocilor preistorice, mesopotamiene, Egiptului antic, ebraică, per-
sană, indiană); vol. 2 (Cultura şi civilizaţia chineză, japoneză, aztecă, incaşă, mayaşă, cretană, 
etruscă), vol. 3 (Cultura şi civilizaţia greacă: miceniană, obscură, arhaică, clasică, elenistică; Cultura 
şi civilizaţia romană, Cultura şi civilizaţia daco-getică), vol. 4 (Cultura şi civilizaţia celţilor, popoa-
relor germanice, bizantină, arabă), vol. 5 (Cultura şi civilizaţia Evului Mediu: începuturile, structurile 
politice şi administrative, economia rurală, clasele şi categoriile sociale, societatea feudală, activi-
tatea comercială, meşteşugarii şi tehnologia – corporaţiile, organizarea militară, cruciadele, dreptul 
şi justiţia, viaţa cotidiană), vol. 6 (Cultura şi civilizaţia Evului Mediu: etapele culturale şi ambianţa 
intelectuală, educaţia şi învăţământul, universităţile, ştiinţa), vol. 7 (Cultura şi civilizaţia Evului 
Mediu: filosofia, arta), vol. 8 (Cultura şi civilizaţia Evului Mediu: literatura, muzica, teatrul, structuri 
şi atitudini mentale), vol. 9 (Civilizaţia Renaşterii: probleme şi crize ale perioadei anterioare, renaş-
terea politică, economică, dreptul şi justiţia, politica externă – diplomaţia - teoria statului, organizarea 
militară – războiul, călătorii şi descoperiri geografice, cuceriri şi colonizări), vol. 10 (Civilizaţia 
Renaşterii: Reforma şi Contrareforma, aspecte sumbre ale Renaşterii, viaţa cotidiană, oamenii 
Renaşterii, tipuri – profesiuni – mentalităţi), vol. 11 (Cultura Renaşterii: educaţia şi învăţământul, 
Umanismul, ştiinţa, literatura, teatrul, muzica).

Volumul al 12-lea (şi ultimul), dedicat tot Renaşterii, se află, după cum însuşi autorul ne mărtu-
riseşte, în faza finală a apariţiei.

Fostul asistent al lui Lucian Blaga la catedra de filosofia culturii de la Universitatea din Cluj (1946) 
a desfăşurat o rodnică activitate la Universitatea din Bucureşti, apoi vreme îndelungată la cele din 
Torino şi Milano, la Santarder-Spania, mai recent la Universităţile din Bucureşti: „Titu Maiorescu” , 
„Nicolae Titulescu”, „Ecologică” şi „Hyperion”.

Exemplu de cărturar universalist, dl Ovidiu Drimba exprimă acel spirit enciclopedic de belferie 
culturală atât de apreciat şi atât de rar…Cordial şi generos cu distincţie, scrupulos cu măsură şi plin 
de solicitudine, urmărind cu interes viaţa cultural-literară a momentului şi fiind mereu prezent în 
coloanele unor periodice de cultură din ţară şi străinătate, scriitorul Ovidiu Drimba a acceptat cu 
prietenie, încă din 2005, propunerea noastră de a fi preşedinte de onoare al colegiului redacţional al 
revistei Portal-MĂIASTRA. Îi rămânem recunoscători pentru îndemnurile, recomandările, sfaturile 
sincere, colaborarea, spiritul de solidaritate şi ajutorul efectiv în contactarea unor valoroşi colaboratori, 
ba chiar şi în difuzarea revistei la prestigioase adrese.

Cu prilejul dauritei aniversări din acest început de septembrie 2008, îi dorim Maestrului drag 
sănătatea cea mai de preţ şi satisfacţiile cele mai depline în viaţa personală şi în lumea culturală pe 
care a slujit-o fără preget, cu o pasiune exemplară, integră şi roditoare şi pentru generaţiile ce vor 
veni.

Toată preţuirea şi admiraţia noastră, iubite Domnule Profesor Drimba! 
Omagii minunatei Doamne Adrienne!

PORTAL-MĂIASTRA

OVIDIU DRIMBA:

„ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIE”
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În porturi deschise spre taina marilor ape 
am cântat cu pescarii, umbre înalte pe maluri, 
visând corabii încărcate
de miracol strain.
Alături de lucrătorii încinşi în zale cănite 
am ridicat poduri de otel
peste rauri albe, peste zborul pasărei curate, 
peste păduri adânci,
şi orice pod se arcuia
trecându-ne parcă pe un tărâm de legendă cu el.
 
Am zăbovit îndelung între stânci 
lângă sfinţi bătrâni ca ghicitorile ţării, 
şi-am aşteptat să se deschidă
o fereastră de scăpare
prin puternice spaţii de seară. 
Cu toţi si cu toate
m-am zvârcolit pe drumuri, pe ţărmuri, 
între maşini şi-n biserici.
Lângă fântâni fără fund
mi-am deschis ochiul cunoaşterii. 
M-am rugat cu muncitorii în zdrenţe, 
am visat lângă oi cu ciobanii
şi-am aşteptat în prăpăstii cu sfinţii. 
Acum mă aplec în lumină
şi plâng în târziile ramaşiţe 
ale stelei pe care umblăm. 
Cu toată creatura
mi-am ridicat în vânturi rănile 
şi-am aşteptat: oh, nici o minune nu se-

mplineşte.
Nu se-mplineşte, nu se-mplineşte!
Si totuşi cu cuvinte simple ca ale noastre 
s-au facut lumea, stihiile, ziua şi focul. 
Cu picioare ca ale noastre
Isus a umblat peste ape.
 
Nu întâmplător eul poetic se recunoaşte „cântând” 

în „taina marilor ape”. Opera dogmatică esenţială a 
Sfântului Ioan Damaschin, manualul clasic de doctri-
nă ortodoxă, se intitulează Izvorul cunoştinţei –, prin 
„gnoseos” înţelegând şi aspectul de taină, învăţătură 
ascunsă, în ogaşele căreia instanţa lirică adastă ală-
turi, ori călăuzită fiind, de „pescarii”- „umbre înalte 
pe maluri”. Metaforic, „râurile albe” se înscriu în 
acelaşi registru acvatic, cu trimitere hieratică şi gno-
seologică, unde viziunea pnevmatologică sugerată 
prin „zborul pasărei curate” în conjunctura apelor, 
vine să întărească încă o dată universul onto-poetic 
„fabulativ”, în fapt, o construcţie lirică de un puternic 
caracter confesiv.

În conformitate cu terminologia şi accepţia biblică, 
semnificatului „pescar” îi corespunde un semnificant 
„clerical”, „teologal”, instictiv şi şablonard: „Şi a zis 
Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi 
pescar de oameni.” (Luca 5, 10), „Şi le-a zis Iisus: 
Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oa-
meni.” (Marcu 1, 17; Matei 4, 19). Şi de aceea, fără 
doar şi poate, poezia se adresează, sau mai mult, îi 
este dedicată, profesorului de telogie  - amicul poe-
tului - Nichifor Crainic...

„Pescarii” contemporaneităţii sunt „umbre” apos-
tolice, alăturate confraţilor misionari, înveşmântaţi, 
cum altfel, decât în „zale cănite”, semnul vizibil dis-
tinctiv al ţinutei sacerdotale. Accesul în „tărâm(ul) de 
legendă” se face pe „poduri de oţel” a căror durare 
este condiţionată de stăruinţa pe axa „pescari-lucră-
tori-sfinţi”, tot atâtea garanţii ale sacralităţii, luminii, 
statorniciei şi validităţii credinţei.

Intervine însă, cum era de aşteptat, „criza în 
obiect”, „scindarea în criptic şi fanic”, care produce, 
l-am putea numi, „dezechilibrul misteriosului blagi-
an”. Prin forţa „luciferică” a visului, vântul suflă în-
şelător în pupa, spre „corăbii încărcate de miracol 
străin”, previzibilă metaforă revelatorie pentru învă-
ţături de-aiurea, ce exercită asupra spiritului, fascina-
ţii pe cât de irepresibile, pe atât de deviante.

Dinamica poematică a „metafizicei tristeţi”, para-
doxal, este ţesută în întregime în jurul unui „spes, 
ultima dea”, motiv, vom vedea, obsedant, în lirica de 
care ne ocupăm. Greutatea în profunzime a spiritului 

Tristeţe metafizică
lui Nichifor Crainic

scufundat în moment vesperal („spaţii de seară”), 
dar şi sugestia muzicală a verbului „a cânta”, pre-
cum şi peisajul râpos, de asprimea pietrei („stânci”, 
„prăpăstii”), situat în vecinătatea mării („ţărmuri”, 
„vânturi”), trimite la un cadru de vecernie atonită, 
unde sufletul fracţionat între maşinism (versus mun-
dan) şi ecclesia, umblă însetat după adevăr şi 
„minune”.

„Ochiul cunoaşterii” este o consfinţire prin re-
flectare a ideii poetice din supra, unde „taina mari-
lor ape”, cum spuneam, se tâlcuieşte patristic „izvo-
rul cunoştinţei”. Nu o dată în discursul cultural de 
ansamblu al lui Lucian Blaga Un om se-apleacă 
peste margine ori se tânguie În mănăstire de munte. 
Adus de spate, ochiul uman se oglindeşte şi tremură 
în întrebările lumii („Lângă fântâni fără fund/ mi-am 
deschis ochiul cunoaşterii...”), reverberând în lumină 
printr-un izomorfism nu mai puţin primejdios, îm-
prumutând prin contaminare atributul cognitiv, de-
venit instrument între palmele unei raţiuni pervertite 
prin vină: „Izvorul cunoştinţei” – „ochiul cunoaşte-
rii”. De aici plângerea, „rănile”, aşteptarea şi subzis-
tenţa sufletului în limitele unei suficienţe restante 
autoinduse: 

„Acum mă aplec in lumină
şi plâng în târziile ramaşiţe 
ale stelei pe care umblăm.”
Et verbum caro factum est! Şi „Domnul 

Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele 
câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam 
, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii 
să se numească precum le va numi Adam. Şi a pus 
Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor 
cerului şi tuturor fiarelor sălbatice” (Facere 2, 19-
20) sau, spune Blaga:

„cu cuvinte simple ca ale noastre 
s-au facut lumea, stihiile, ziua şi focul.”
Se vede aici cum, în tocmai libertatea de expresie 

pe care contextul liric i-o îngăduie, afirmată cu con-
vingere încă din ineditele note la volumul de poezii 
din 1967[1] (şi în Luntrea...), Lucian Blaga păstrea-
ză intact şi plurivalent ansamblul semasiologic bi-
blic. Este o antinomie aceasta. Dar câte nu sunt în 
complexul Blaga, care nu e atât unul al lui 
Empedocle, cât unul al antinomiei! Sub specie ge-
nesis, asupra condiţiei adamice se abate un transfer 
de demiurgie cu functie logopoietica: „Să facem om 
după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stă-
pânească peştii mării, păsările cerului, animalele 
domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi 
tot pământul!” Şi a făcut Dumnezeu pe om după 
chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a 
făcut bărbat şi femeie.” (Facere 1, 26-27). Bunăoara, 
omul devine părtaş la creaţie, antrenat în numirea 
fiinţelor vii. Desprindem astfel, o prefigurare a uni-
unii divino-umane ideal desăvârşită în persoana lui 
Iisus, cu diferenţa că Adam este îndumnezeit, iar 
Hristos se lasa pe Sine, pentru anularea vinei 
ontologice,- „înumanizat”.

Afirmarea sobornicităţii şi implicit, a spaţialităţii 
(printr-o panoplie tipologică vastă: „pescarii, lucră-
torii încinşi în zale cănite, sfinţii bătrâni, muncitorii 
în zdrenţe, ciobanii” pe de o parte, şi relativul „toţi” 
cu sugestia colectivă „umblăm” pe de alta) nu face 
obiectul hazardului, ci relevă „modul general comu-
nitar al practicării învăţăturii” („cântării”), conver-
genţa, sinodalitatea redată prin ideea de comuniune, 
care presupune pe aceea de complementaritate. Şi 
asta nu printr-o simplă alăturare ori contopire a tu-
turor într-un tot in form. Ci „sobornicitatea implică 
sensul Bisericii ca întreg organic-spiritual, ca într-
un corp deplin, spiritual, o plenitudine care are to-
tul, prezentă şi eficientă în fiecare din mădularele, 
actele şi părţile ei.”[2]

Ne referim desigur, la o accepţie paulină de care 
Blaga nu este străin: „Şi toate le-a supus sub picioa-
rele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap 
Bisericii, Care este trupul Lui, plinirea Celui ce pli-
neşte toate întru toţi” (Efeseni 1, 22-23), în condiţi-
ile în care înţelesul acesta al Bisericii precizează 
valoarea ei de Corpus Christi. 

Este fundamental să subliniem natura deschisă a 
tonalităţii în care poemul se încheie, în strânsă legă-
tură, de altfel, cu raţionamentul anterior, altgoritm 
nealeatoriu în situaţia lui Lucian Blaga, reamintindu-
ne cu acest prilej de aserţiunea mărturisită prietenului 
I.P.S. Valeriu Anania: „în poezie, eu plec de la o idee, 
o limpezesc, o structurez mintal şi apoi o scriu.”[3] 
Aşadar:

„Cu picioare ca ale noastre
Isus a umblat peste ape.”
Musteşte ascunsă între aceste versuri dogma unirii 

ipostatice, în privinţa căreia Sinodul al IV-lea ecume-
nic decla ră că Hristos este “Unul şi Acelaşi Dumnezeu 
cu adevărat şi om cu adevărat, din suflet raţional şi 
trup, de o fiinţă cu Tatăl după dumnezeire şi de o fi-
inţă cu noi după omenitate; întru toate asemenea 
nouă afară de păcat; înainte de veci născut din Tatăl, 
după dumnezeire, iar în zilele de pe urmă din 
Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, după 
omenitate; cunoscut în două firi în chip neamestecat, 
neschim bat, neîmpârţit, nedespărţit, deosebirea firi-
lor nefiind desfiinţată nicidecum din cauza unirii, ci 
pâstrându-se mai degrabă însuşirea fiecărei firi şi 
concurgând într-o persoană şi într-un ipostas”.[4] 
Prin urmare, Hristos, Dumnezeu şi om, îndeplineşte 
minunile şi cu firea sa umană, care se dovedeşte a nu 
fi incorigibil pierdută. Deci, deşi „nici o minune nu 
se împlineşte”, semn al unei credinţe care lasă de 
dorit, speranţă încă mai există în virtutea miracolelor 
specifice istoriei mântuirii.

Analizând aglomerarea elementelor dinamice, po-
ezia poate fi interpretată şi ca o clamare în spiritul 
voces Dei, sau mai exact, voces Christi, în sensul în 
care eul poetic, în punctele cheie, face să răsune ar-
haic timbrul divinităţii. Are loc o reificare a parcur-
sului hristic: „am cântat cu pescarii”, „am ridicat 
poduri” (sugerând în termenii principiului soteriolo-
gic, restabilirea comuniunii dintre Dumnezeu şi om), 
„am zăbovit între stânci / lângă sfinţi bătrâni” („Şi 
Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi 
zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” 
(Matei 16, 18), stâncile simbolizând, de aşa manieră, 
personalităţile celor întăriţi în credinţă), „am aşteptat 
să se deschidă o fereastră de scăpare...” (analogie a 
momentului jertfei), „m-am zvârcolit pe drumuri, ţăr-
muri”, „mi-am deschis ochiul cunoaşterii” („Când El 
privea până la marginile pământului şi îmbrăţişa cu 
ochii tot ce se află sub ceruri” (Iov, 28, 24); „Cel ce 
a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, 
oare, nu priveşte?”), „m-am rugat cu muncitorii (uce-
nicii)”, „am visat... cu ciobanii” (invocare a sorocului 
bethlehemic), „am aşteptat în prăpăstii cu sfinţii” 
(am adăuga – ai Vechiului Testament), „mă aplec în 
lumină” (iniţiatiativă aparent antinomică, dar pe de-
plin justificată dacă înţelegem prin asta pogorârea la 
iad care implică deopotrivă iluminarea lumii...), 
„plâng” (Dominus flevit – Luca 19, 37-43), „cu toată 
creatura / mi-am ridicat în vânturi rănile” (Elevatio 
crucis et hostiae, cuprinzând deopotrivă ideea de 
Corpus Dei ca axis mundi...).

Cineva ar putea califica gestul poematic blagian 
drept ultraj sau sperjur fata cu divinitatea. Însă privite 
din unghi ortodox doctrinar, lucrurile nu mai stau în 
picioare. La temelia ortodoxiei stă faptul euharistic, 
care însusi presupune recapitularea la infinit a istoriei 
mântuirii în general, şi a jertfei hristice în  special. 
Substituirea în cazul de faţă nu poate însemna decât 
o participare, prin solidarizare atat cu creaţia, cât şi 
cu creatorul („umblăm”, „cu toată creatura”) la opera 
de salvare. Astfel, reluarea verbului „a aştepta” ne 
inspiră neaşteptate valenţe, precum aceea că Iisus, cel 
care umblă pe ape cu picioare ca ale noastre, adastă 
veşnic întru îndumnezeirea omului. Eul poetic aşteap-
tă deopotrivă câştigarea propriei asemănari după chip, 
şi nu pierde „totuşi”, nădejdea, daca încă, „nicio mi-
nune nu se împlineşte

[1] Apud Mariana Şora, Cunoaştere poetică şi mit în opera 
lui Lucian Blaga, Ed. Minerva, 1970, p. 95

[2] Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă 2, Ed. 
Inst. Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1997, p.p. 186-
187

[3] Valeriu Anania, Lucian Blaga, în Rotonda plopilor aprinşi, 
Ed. Cartea Românească, 1983, p. 174

[4] Apud Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă 2, 
Ed. Inst. Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1997, p. 25
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Comentarii blagiene
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Încheiere (Lauda 
somnului)

 
Frate, o boalã învinsã ţi se pare orice carte.
Dar cel ce ţi-a vorbit e în pãmânt.
E în apã. E în vânt.
Sau mai departe.
 
Cu foaia aceastã închid porţile şi trag cheile.
Sunt …
 
Din atâtea versuri de puţine, pe cât de puţine, pe 

atât de copleşite de „greutatea aripelor”..., cel mai 
adânc coboarã în bolgiile sufletului încercat de 
lecturã, ultimul - „Sunt...”, care întinde o punte înspre 
de toţi ştiutul „ego sum (qui sum)” (Exod 3:14), re-
zumând în sine condiţia lui Iahve ca existenţa însãşi, 
unde verbul „a fi” apare proiectat spre o conjugare 
perpetuã indicând infinitul, nesfârşirea. Atacând ast-
fel, exegetic vorbind, poezia Încheiere, care dupã 
cum îi spune şi numele, mântuie volumul Lauda so-
mului, întâmpinând, repetãm, textul, de jos în sus, 
purcedem la o abordare inversã care proiecteazã în-
treg poemul într-o nouã, ineditã luminã.

La o primã citire se iscã inevitabil dubiul asupra 
lui „Sunt...” -  „Cine este „sunt...”?, adicã din 
rãsuflarea cui rãzbate implacabil enunţul povârnit 
fundamental şi axiomatic, gnomic, în apele univer-
sului liric. Nu rãsar decât douã variante: „Sunt...” nu 
poate fi decât ori eul poetic, ori Cel Ce Este – „qui 
es (in caelis)” – Matei 6:9, „Alfa şi Omega, începutul 
şi sfârşitul” (Apocalipsa 22:13). În zarea poeziei, 
înãlţând mai departe privirile, odihnindu-ne în tâlcul 
versului din supra – „Cu foaia aceastã închid porţile 
şi trag cheile” şi urmãtoarele..., înlãnţuindu-le sub 
peceţile „porţilor” şi ale „cheilor”, cum poetul ne-o 
cere şi nu altfel..., înclinãm cãtre a doua variantã, mai 
ales dacã ţinem seama şi de biblicul verset: „Nu te 

teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmã, ªi Cel ce 
sunt viu. Am fost mort, şi, iatã, sunt viu, în vecii 
vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului.” (Apocalipsa 
1:17-18). Prin urmare, intrãrile iadului şi raiului sunt 
fiecare zãvorâte în porţi, la rândul lor ferecate cu 
nevãzute chei: „ªi Eu îţi zic ţie, cã tu eşti Petru şi pe 
aceastã piatrã voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului 
nu o vor birui. ªi îţi voi da cheile împãrãţiei cerurilor 
şi orice vei lega pe pãmânt va fi legat şi în ceruri, şi 
orice vei dezlega pe pãmânt va fi dezlegat şi în ce-
ruri” (Matei 16, 18-19). Prin scrierea şi întoarcerea 
ultimei file din „cartea vieţii” („Cu foaia aceastã 
închid porţile şi trag cheile.”), un mod de existenţã, 
- cel din umbra morţii, apune.

 Rãsturnând printr-un procedeu atipic strofa ultimã 
– cheia de boltã a În-cheie(rii), - fãrã intenţia de a 
obţine un înţeles de-structurant, ci numai în numele 
unei mai sigure limpiditãţi, în ordine naturalã, prima 
strofã se dirijeazã înspre un sens apocaliptic. „Orice 
carte”, „boalã învinsã” descrie o viziune eshatologicã 
din centrul cãreia iradiazã „cartea vieţii”: „Cine este 
vrednic sã deschidã cartea şi sã desfacã toate pece-
ţile ei? ... nimeni în cer, nici pe pãmânt, nici sub 
pãmânt nu (poate) sã deschidã cartea, nici sã se uite, 
(...) nimeni n-a fost gãsit vrednic sã deschidã cartea, 
nici sã se uite în ea. (Dar) a biruit leul din seminţia 
lui Iuda, rãdãcina lui David, ca sã deschidã cartea 
şi cele şapte peceţi ale ei.” (Apocalipsa 5:2-5) sau: 
„ªi am vãzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, 
stând înaintea tronului şi cãrţile au fost deschise; şi 
o altã carte a fost deschisã, care este cartea vieţii; şi 
morţii au fost judecaţi din cele scrise în cãrţi, potrivit 
cu faptele lor.” (Apocalipsa 20, 12). Biruinţa („boalã 
învinsã”) asupra „cãrţii”, ca de altfel, deschiderea ei, 
sugereazã ruperea în Hristos, a zapisului pãcatului 
adamic: „ªtergând zapisul ce era asupra noastrã, 
care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din 
mijloc, pironindu-l pe cruce” (Coloseni 2, 14). În 
eseul Introducere la dor, Constantin Noica leagã 
acest vers de teza „logosului ca durere”, ca „ranã a 
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tãcerii”[1], percepţie pe deplin justificatã. Scriptura 
şi Tradiţia - cãrţile, deci cuvintele, sunt consecinţe în 
ordinea cãderii, instanţe care reglementeazã existenţa 
în vederea revenirii în sensul primordial. De aici, aso-
cierea cu „boala”. „Orice carte e o boalã învinsã” 
echivaleazã cu orice cuvânt e de prisos odatã ce iz-
bânda asupra onto-vinei s-a produs.[2]

Ampla percepţie plasticã „cel ce ţi-a vorbit e în 
pãmânt./ E în apã. E în vânt./ Sau mai departe”, 
desfãşuratã într-o imagine cosmicã cu implicaţii to-
talizatoare, creioneazã  lumini şi umbre ale unui prid-
vor de frescã bizantinã, din care sufletele celor 
odinioarã locvace („cel ce ţi-a vorbit”) rãzbat 
descãtuşate de sub lut („pãmânt”), în adierea şi ori-
zontul Parusiei. Este momentul decisiv şi unic în care 
irevocabil toate porţile se închid – cele ale infernului 
(desferecate la Înviere) şi cele ale Raiului (care pânã 
la acest soroc şi-au aşteptat drepţii). Odatã retrasã 
instanţa apoteoticã universalã, „cheile”, în fapt 
Scriptura şi Tradiţia, sunt acoperite de inutilitate; 
deci, pot, sunt, „trase”, „încãtuşând” sufletele, dupã 
caz, în robia durerii ori eliberându-le în spaţiile 
bucuriei. 

            Încheierea este o „laudã” finalã atribuitã 
„somnului” ca „stare dumnezeiascã” (Trezire - La 
curţile dorului), prin somn înţelegând adormirea întru 
fiinţa supusã pervertirii şi morţii, si ridicarea ultimã 
din zãnoagele apocaliptice, din „apã” şi din „vânt” 
ori „de departe”, dintr-o altã dimensiune a firii.

[1] Lucian Blaga, Elanul insulei, Ed. Dacia, Cluj- 
Napoca, 1977, p. 155

[2] Constantin Noica, Introducere la dor, în Creaţie 
şi frumos în rostirea româneascã, Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1973, p. 17
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Vânzãtorul de greieri
 
Un strigãt în noapte pe bulevard: grilu! 
Din  câmp 
vânzãtorul intrat-a-n oraş pe-un mãgar, cu
greieri
 în pãr şi pe braţe, ieşiţi din corfele pline. 
Catã sã-i vânzã-n piaţã. Se uitã aiurea şi
tâmp.
Sã vânzã ar vrea o palmã de luncã-n cetate, 
un cântec mai nou pentru vetre şi casã
Argint viu şi negru e roiul - pe umeri. 
Grilu, grilu! Cu sunetul scump, de zare
aleasã!
Astfel intrarea şi-o fac în oraş prin ţipãtul
strãzilor, 
nestânjeniţi în cântare - greierii ţãrii. 
Fetiţa mea singurã, Ana lumina, în noapte 
i-aude, şi-o clipã surâde lunii şi mãrii.
[1938]
 
            „Vânzãtorul de greieri” nu este altul decât 

Hristos surprins în ipostaza intrãrii în cetatea 
Ierusalimului, cu o sãptãmânã mai nainte de ţinerea 
Paştilor evreieşti. „Vânzãtorul de greieri” se tâlcuieş-
te în fapt, „Rãscumpãrãtorul de iudei”. Sã vedem 
cum. Cel care rãscumpãrã este acela care, anterior, 
implicit, a vândut/amanetat (cf. DEX a rãscumpãra 
înseamnã a plãti preţul unui lucru vândut sau amane-
tat, pentru a-l readuce în proprietate.). De aceea atri-
buirea determinantului „vânzãtor” nu ni se relevã 
improprie.

            Pentru o hermeneuticã principialã a ter-
menului trebuie sã ţinem seama cã referinţa se face 
la o realitate din vremuri când oamenii se vindeau şi 
se cumparau ca orice altã marfã. Lexemul 
“Rascumparator” nu este pomenit, aşadar, în Biblie, 
decât în Vechiul Testament, în trei cãrţi: Ieremia, Iov 

şi Isaia. Iatã unele din aceste texte:
„Dar Rãscumpãrãtorul lor este puternic şi numele 

Lui este Domnul Savaot...” (Ieremia 50, 34)
“Asa vorbeşte Domnul, Împãratul lui Israel şi 

Rãscumpãrãtorul lui, Domnul oştirilor: „Eu sunt Cel 
dintâi şi Cel de pe urmã, şi afarã de Mine, nu este 
alt Dumnezeu. … Eu îţi sterg fãrãdelegile ca un nor, 
şi pãcatele ca o ceatã; întoarce-te la Mine, cãci Eu 
te-am rãscumpãrat” (Isaia 46:6, 22).

 „Într-o izbucnire de mânie, pentru o clipã Mi-am 
întors faţa de la tine, dar în îndurarea Mea cea 
veşnicã Mã voi milostivi de tine, zice Rãscumpãrãtorul 
tãu, Domnul.”(Isaia 54, 8)  

“Da, va veni un Rãscumpãrator pentru Sion, pen-
tru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la pãcatele 
lor, zice Domnul” (Isaia 59,21).

            Revenim. Orice proces de rãscumpãrare 
implicã o convenţie între un proprietar actual şi unul 
viitor, dar şi anterior, al lucrului care face obiectul 
rãscumpãrãrii. Cu siguranţã, în calitate de 
Rãscumpãrãtor, Dumnezeu nu s-a aflat niciodatã în 
tranzacţie cu Diavolul. Rãscumpãrarea omului trebuie 
înţeleasã ca o tranzacţie între atributele lui Dumnezeu 
pe care este clãdit universul. Mecanismul 
rãscumpãrãrii pãcatului primordial, cãci despre asta 
este vorba, deceleazã graţia divinã, adicã mila 
dumnezeiascã infinitã şi incoruptibila dreptate. 
Rãscumpãrarea prin Hristos se produce în interiorul 
Treimii ca o satisfacere a echilibrului pe care sunt 
întemeiate lumea şi existenţa tuturor lucrurilor.

            Anunţat în Vechiul Testament, ilustrat în 
momentul eliberãrii din robia Babilonianã, procesul 
de rãscumpãrare de sub pecetea vinei ontologice se 
desãvârşeşte în Hristos. Efectul misiunii Acestuia, 
deşi înglobând mântuirea, depaseste cu mult sfera 
existenţei umane, extinzându-se în consecinţe asupra 
creaţiei în ansamblu.

            Rãscumpãrarea rezidã într-un instrument al 

proniei, adicã al planului lui Dumnezeu cu lumea. Ea 
nu se impune omului, ci acesta din urmã o poate 
primi în mãsura efortului personal de îndumnezeire, 
mai cu seamã cã odatã istoria mântuirii încheiatã, 
rãscumpãrarea îmbracã un caracter axiomatic: 
„Hristos a cãpãtat o rãscumpãrare veşnicã.” (Evrei 
9:12) Deci, se întreabã Apostolul Pavel, „cum vom 
scãpa noi, dacã vom fi nepãsãtori la astfel de mân-
tuire?” (Evrei 2:3).

 „Vânzãtorul de greieri” este, cum spuneam, o 
metaforã subtilã. În personificãrile mitologice, insec-
telor în cauzã le-au fost atribuite semne distinctive: 
trândãvia, comoditatea, dar şi isteţimea, agerimea, 
instinctul de supravieţuire şi mai ales însuşirea de a 
cânta. Pentru chinezi, dat fiind ciclul sãu vital, gre-
ierul constituie triplul simbol al vieţii morţii şi învi-
erii. În antichitate, în China şi Japonia, greierii erau 
prinşi, li se verifica talentul de solişti, cei mai valo-
roşi fiind vanduţi pentru a li se asculta serenadele. 
Cumpãrãtorii înstãriţi, în semn de preţuire, îi ţineau 
captivi în mici cuşti de aur.[1] Tipologia este, cum 
vedem, umanoid iudaicã. Evreii cântã şi ei: „La râul 
Babilonului, acolo am şezut şi am plâns, când ne-am 
adus aminte de Sion. În sãlcii, în mijlocul lor, am 
atârnat harpele noastre. Cã acolo cei ce ne-au robit 
pe noi ne-au cerut nouã cântare, zicând: “Cântaţi-ne 
nouã din cântãrile Sionului!” Cum sã cântãm cân-
tarea Domnului în pãmânt strãin?” (Psalmi 136:1-4) 
(De aici, se ştie, – Opera verdianã Nabuco...) - istoria 
veterotestamentarã este şi una a cântãrilor închinate 
lui Iahve sau clamând destinul tragic al „poporului 
ales”. Prizonieratul, inteligenţa nativã, îndemânarea 
în a jongla cu piedicile metamorfozând în favorabil 

destinul, dar şi indolenţa în confruntarea cu pãcatul, 

aplecarea nedisimulatã spre nesocotirea voinţelor 
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dumnezeieşti, toate acestea autentificã, legitimizeazã 

viziunea poeticã blagianã.

Cheia pãtrunderii în cosmopeea „Vânzãtorului...” 

scânteiazã în versul: ”vânzãtorul intrat-a-n oraş pe-
un mãgar”, parafrazã a unui fapt istoric prefigurat în 

Vechiul Testament: „Bucurã-te foarte, fiica Sionului, 
veseleşte-te, fiica Ierusalimului, cãci iatã Împãratul 
tãu vine la tine drept şi biruitor; smerit şi cãlare pe 
asin, pe mânzul asinei.” (Zaharia 9,9) şi reluat în Cel 

Nou: “Nu te teme, fiica Sionului! Iatã Împãratul tãu 
vine, şezând pe mânzul asinei” (Ioan 15, 12).

 Mai interesant este sã observãm profeţia genezicã 

aferentã, din care transpare cu elocinţã menirea 

soteriologicã, euharisticã a „Vânzãtorului”: „Nu va 
lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din 
coapsele sale, pânã ce va veni împãciuitorul, Cãruia 
se vor supune popoarele. Acela îşi va lega de viţã 
asinul Sãu, de coardã mânzul asinei Sale. Spãla-va 
în vin haina Sa şi în sânge de strugure veşmântul 
Sãu!” (Facere 49: 10-11).

Fãgãduinţa unui Rãscumpãrãtor este formulatã 

încã din Facere, odatã cu pedeapsa („Duşmãnie voi 
pune între tine şi între femeie, între sãmânţa ta şi 
sãmânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei 
înţepa cãlcâiul” (Facere 3, 15)), consideratã fiind ca 

Protoevanghelie. Astfel, sãmânţa femeii (adicã 

Rãscumpãrãtorul – „Vânzãtorul”) va zdrobi capul 

şarpelui, câştigând biruinţã deplinã asupra diavolului.

[2] Cu alte cuvinte, salvarea, ştergerea onto-pãcatului 

vine prin femeie – nãscãtoare de Rãscumpãrãtor. Cã 

şarpele „îi va înţepa cãlcâiul”, aceasta spune totul 

despre suferinţa Mariei în confruntarea cu patimile 

şi moartea Fiului sãu.

Nu întâmplãtor, „strigãtul” greierilor strãbate din 

„noapte”. Termenul „Paşti” este moştenit de evrei de 

la egipteni, din „Pesah” care înseamnã „trecere”, şi 

provenit în limba românã prin forma bizantino-latinã 

„Paschae”. Evreii numeau „Paşti” („Pascha”) 

sãrbãtoarea lor anualã, în amintirea trecerii prin 

Marea Roşie şi a eliberãrii din ro bia egipteanã. (Ieşire 

12, 27) Dupã unii, nu doar termenul pe „Paşti”, dar 

şi sãrbãtoarea iudaicã respectivã ar fi  tot de origine 

egipteanã. În epoca exilului babilonian, se sãrbãtorea 

în valea Nilului ziua echinocţiului de primãvarã, 

adicã a trecerii soarelui din emisfera australã în cea 

borealã, ca zi a biruinţei luminii asupra întune ricului. 

Evreii ar fi pãstrat-o, dându-i un sens naţional şi re-

ligios.[3] Prin contaminare şi nu numai, în creşti-

nism, Paştile semnificã trecerea de la noaptea 
apãsãrii pãcatului protoprinţilor, la ziua spãlãrii 
lui prin botez, tainã a cãrei valoare purificatoare s-a 

instituit odatã cu jertfa lui Hristos pe cruce. Despre 

asta mãrturisesc fiecare din cele doua Testamente: 

„Apoi îşi vor întoarce privirea spre pãmânt şi iatã cã 
acolo va fi strâmtorare, întuneric şi scârbã şi nevoie! 
Dar noaptea va fi alungatã!” (Isaia 8;22) şi „ªtiţi în 
ce timp ne gãsim, cãci este chiar ceasul sã vã treziţi 
din somn; cãci acum mântuirea este mai aproape de 
noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfâr-
şite; ziua este aproape. Sã lepãdãm dar lucrurile 
întunericului şi sã ne îmbrãcãm cu armele luminii. 
(Romani 13: 11-12)

 Onomatopeicului „Grilu, grilu!” îi corespunde 

expresia bucuriei supreme a lui „Osana, Osana” 

(Ioan 12:13; Marcu 11:9-10; Matei 9:21), rostit de 

cei care nu departe în timp vor clama, tot ei, 

„Rãstigneşte-l, rãstigneşte-l!” (Ioan 19:6,15; Luca 

23:21; Marcu 15:13-14) fapt care, în atotştiinţa ce îşi 

face simţitã prezenţa prin transfer energetic şi în 
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sãlaşul firii divino-umane, îi stârneşte „Vânzãtorului” 

uimirea: „Se uitã aiurea şi tâmp”. 
Pe „greieri”, „Vânzãtorul” îi poartã amestecaţi în 

pãr şi pe umeri, aceştia îi împovãreazã braţele, asta 

fãrã doar şi poate fiindcã îi recapituleazã. Doctrina 

recapitulãrii tuturor în Hristos, în perspectivã vetero 

şi neotestamentarã, reprezintã o trãsãturã fundamentalã 

a Ecclesiei: „Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate 
sã fie iarãşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele 
de pe pãmânt - toate întru El” (Efeseni 1, 10) Primul 

care a preluat şi dezvoltat aceastã temã a fost Sfântul 

Irineu, episcop de Lyon în secolul al doilea. Conform 

terminologiei lui, Hristos este noul Adam, adicã, pri-

mul nãscut al umanitãţii credincioase. El trebuie, de 

aceea, sã anuleze lucrarea de devastare, idolatriile 

oribile, violenţele şi toate pãcatele pe care rãzvrãtitul 

Adam le-a împrãştiat în evenimentele seculare ale 

omenirii şi în orizontul creaţiei. (a se vedea Efeseni 

2,16 şi Romani 5: 12-21) 

Dacã imaginea „Vânzãtorului” „catând sã-i vânzã 

(pe greieri) în piaţã” trece drept acţiunea rãscumpãrãrii 

din captivitatea vinei, acţiunea de „a vinde... o palmã 
de luncã-n cetate” deschide o viziune paradisiacã în 

chiar centrul poemului.

„Cântecul nou” preînchipuie legea nouã, Noul 

Testament statornicit prin Hristos, care substituie 

principiului talionic, porunca iubirii. Intonat în cele 

patru vânturi ca Evanghelie omni-propovãduitã, el 

este destinat vetrelor - Bisericile etnice, şi casei -  

Biserica Cea Una, ca organism sinodal – trup al 

Rãscumpãrãtorului. 

În trimitere epidermicã „argint viu şi negru e ro-
iul” care frenetic pulseazã în aşteptarea „sunetului 
scump de zare aleasã”, ecoul Parusiei reverberat în 

creaţie de trâmbiţa învierii: „Atunci se va arãta pe cer 
semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile 
pãmântului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe 
norii cerului, cu putere şi cu slavã multã. ªi va trimite 
pe îngerii Sãi, cu sunet mare de trâmbiţã.” (Matei 24: 

30, 31)

 Ana vine de la “Hannah”, nume iudaic care 

înseamnã “Iahve a avut milã”, sau “Iahve s-a îndu-
rat”. De aceea ea este „Ana lumina”. O atare incursi-

une poematicã nu ar fi fost deplinã fãrã stipularea în 

interior a dialecticii divine milã-înviere-luminã-
salvare care sintetizeazã în ultimele douã versuri as-

pectul de Dei gratia.

Ne întrebãm, în aşa ocean dogmatic, unde mai 

sãlãşluieşte fiorul estetic, unde se mai mistuie emoţia, 

jarul fiinţei aprins în întâlnirea cu versul. Desigur, 

decorul e de peliculã expresionistã, sofisticat şi mira-

bil, rãspândind deopotrivã atracţia şi dezgustul, curi-

ozitatea şi teama, elevaţia şi reţinerea.

Dacã în coordonatele timpului poezia îmbracã un 

caracter static, monologic, - un timp al nopţii strãjuite 

de lunã, ca simbol al lumii încã orbecãind haotic sub 

geana pãcatului originar, în termeni spaţiali, imaginea 

se mişcã pe orizontalã, se preface sub copitele 

mãgarului împovãrat sub greieri şi Marele lor 

„Vânzãtor”. Este o deplasare în imanenţã, dintr-un 

areal bucolic din care se vine, într-unul citadin în care 

se ajunge. Circumstanţial este vorba de una, cea mai 

tainicã intrare în cetatea Ierusalimului, Poarta de Aur, 

care „va fi închisã, nu se va deschide şi nici un om nu 
va intra pe ea, cãci Domnul Dumnezeul lui Israel a 
intrat pe ea..” (Iezechiel 44:2) De o parte a acesteia, 

-  „câmp”, „lunca” (Iordanului), „marea” (Moartã...), 

„zare” (orizontul deschis - cosmosul), de cealalta, - 

„oraş”, „cetate”, „bulevardul”, „piaţã”, „vetre”, 

„casã” (perspectiva opacizantã şi limitatã, semnul 

temniţei, dar şi al robiei/ aglomerãrii în patimã).

Sentimente amestecate. „Greierii” vin de pretutin-

deni ca într-o biblicã invazie, par a descinde în cetate 

deodatã cu „Vânzãtorul”, şi, în acelasi timp, a pree-

xista dinainte acolo, ca o prezenţã neîntreruptã, ca 

„greieri (ai) ţãrii”. Senzaţia este de neagrã, vibratilã 

şi fonomorfã plagã abãtutã asupra imaginarului poe-

tic, copleşind printr-un uluitor perpetuum et rapida 
movens („în pãr şi pe braţe, ieşiţi din corfele pline”, 
„argint viu şi negru e roiul pe umeri”), dar şi prin 

asurzitoarea devãlmãşie sonorã („Strigãt”, „ţipãtul 
strãzilor”, „nestânjeniţi în cântare”).

Ca în puzderie din poeziile lui Lucian Blaga, as-

pectul „fabulativ” se confirmã. Textul se poate citi la 

fel de bine şi în prozã: „Un strigãt în noapte pe bu-
levard: grilu! Din câmp vânzãtorul intrat-a-n oraş 
pe-un mãgar, cu greieri în pãr şi pe braţe, ieşiţi din 
corfele pline. Catã sã-i vânzã-n piaţã. Se uitã aiurea 
şi tâmp....”, mãrturisind încã o data asupra laborato-

rului „reificant” de creaţie.

De remarcat amprenta puternic masculinizatã, re-

feratul biblic aspru, energetic, impetuos şi plin de 

forţã. Pânã-ntr-un sfârşit. Intervine atunci mângâierea, 

sensibil femininã, tremurãtoare parcã, vulnerabilã la 

starea omului, stingherã într-unul din colţurile 

colcãielii insectivore („Fetiţa mea singurã, Ana lumi-
na, în noapte / i-aude, şi-o clipã surâde lunii şi 
mãrii”), privind nostalgic deasupra, pânã la marginile 

universului – Mila divinã! E ceva aici din sfâşierea, 

însingurarea şi melancolia rugãciunii de pe munte: 

„ªi mergând puţin mai înainte, a cãzut cu faţa la 
pãmânt, rugându-Se şi zicând: Pãrintele Meu, de este 
cu putinţã, treacã de la Mine paharul acesta! Însã nu 
precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti.” (Matei 

26:39) Iar asta se citeşte mai ales în solitudine 

(„singurã”) şi în reţinutul zâmbet („surâde”).
 

Prof. drd. Emanuela PESTROIU
 

[1] Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de 
simboluri, vol 2 (E-O), Ed. Artemis, Bucureşti, 1994, 
p.113.

[2] Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. 
Ioan Zãgrean, Teologia Dogmaticã, Ed. Inst. Biblic 
şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1991, p.213.

[3] Pr. Prof. Ene Branişte, Liturgica generalã,Ed. 
Inst. Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1993, 
p. 172. 
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 Ca o dragoste târzie, Poezia

 îţi aşterne la picioare 

vălul de borangic palid al 

speranţei.

Lumina ei te îmbrăţişează

în după-amiaza blândă de 

septembrie

şi trimite sufletului îmbujorare.

Raze – ca de soare – îşi deschid 

   calea întoarcerii

   şi vezi

sâmburele ce-şi doarme somnul 

neînceput,

ochii mari de copil întrebând

 de unde vin stelele şi cuvintele,

inimă ce aşteaptă dimineţile…

Cu o iubire târzie vine ea către 

tine,

aşterne peste tot şi peste toate

 vraja bucuriei …

Ca într-o dragoste târzie te laşi 

copleşit;

Înveţi cuvintele să trăiască.

Frunze moarte sub paşii tăi devin 

uitare;

dar tu începi să crezi în mâine,

  în puterea metaforei,

  în mângâiere,

  în praful de stele.

Apuci Pegasul de căpăstru şi îl 

oferi Iubirii;

amândoi prind aripi şi te duc pe 

negândite

  departe, departe,

  dincolo de nori,

  adică acolo unde

  niciodată nu te întrebi:

  „La ce bun Poezia

  La vremuri sărace?”

O plimbare cu 
Tinereţea

 Am luat Tinereţea la braţ

şi-am invitat-o într-o zi la 

plimbare.

Mergeam tăcute, pe drumuri 

ştiute.

 După o vreme i-am şoptit

Ca o dragoste 
târzie, Poezia

  cu glas pustiit:

  Hai, ia-o-nainte!

Mergi înainte, suflete-al meu,

şi-apoi aşteaptă-mă cuminte

 la colţul cu prieteni.

Poţi trece şi mai departe

chiar şi de zidul ce ne desparte…

Pe urmă… nu mai aştepta!

Dar dacă vrei … poţi să priveşti

    din când în când 

în urma ta…

În pelerinaj
Şi precum întâia fire din cuvinte 

se făcu

ascult acum rostirea şi cercul îl 

măresc.

În adâncu-mi chemarea arde ca 

flacăra.

Îmi limpezesc privirea cu 

albastrul celest

îmi adăp sufletul la izvoarele 

Lumii

deschid poarta Poeziei

şi plec în pelerinaj către mine 

însămi.

Cuvântul – ca o 
făptură

Vreau să văd cuvântul,

vreau  să-i simt sudoarea

şi mai vreau cu-ncetul

să-i aud chemarea …

Nu-mi place cuvântul

 când stă rece-n ceaţă

şi chiar de iubire uşor mă dezvaţă;

Nu-mi place cuvântul care nu 

miroase

şi nu poţi să-l cauţi nici … cu sim

ţul şase!

Vreau să văd cuvântul să-i ştiu 

muşchi şi oase

Într-o lume-n care atât mai 

rămase,

căci din ziua-n care el fu început

doar cu el pământul putu fi făcut.

Şi-atunci ce-mi rămâne?

Să-l iau cu 

răbdare, 

Să-l învăţ să-i 

placă şi un 

strop de sare

sau să-l chem 

aproape, să-l 

privesc în faţă 

şi apoi, smeri

tă, să-i ascult 

povaţă.

Am chemat 
cuvintele …

Am chemat cu un gând la mine
  Toate cuvintele:
Roz şi negre, violete şi 
portocalii…
Le-am învăluit apoi pe toate
În arome de alint.
Cum aburii unei cafele ne-ncepute
ele toate mă mint…

De la un timp,
De mult timp
Caut în spatele oamenilor
Cuvântul 
 Om.
Nu-l mai găsesc …

Toate cuvintele fug de la mine;

Dar eu ştiu că ele încă trăiesc
În graiul celor ce le rostesc.

Definiţii
Clapele pianului:
petale sărutate de fluturi

  în zbor

în dansul ameţitor

al iubirii încă nenuntite.

Lacrimile:
suflet transformat în mărgăritar.

Luna:
candela nopţii 

luminând neînţelesurile vieţii.

Iubirea:
speranţa deplină

trecând peste pod de lumină.

Durerea:
cântec de alăută

peste nădejdea pierdută.

O viaţă:
Binecuvântarea Domnului

peste numele omului.
Mihaela ALBU

New York
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COLOANA INFINITULUI

Când mă doare lumea
Şi golul e mai tare
Decât ziua de mâine
Urc la Brâncuşi
Să stau de vorbă cu Dumnezeu
La Masa tăcerii

Să privesc cum se îmbrăţişează sufl etele
La Poarta sărutului,
Să ascult cum viorile cântă singure
La Coloana infi nitului,
Să zbor la vulturi şi să strig:
Ce mândrie să fi m Brâncuşi!

Iar Brâncuşi
Trebuia să plece în lume
Pe jos
Ca să ajungă până la noi…

MĂIASTRA

Doamne Constantin Brâncuşi
Mi-ai sculptat Măiastra
Să ne înveţe zborul
Însă noi încă nu ştim să zburăm

ION MILOŞ
Am rămas jos să ne lăfăim
Pe Aleea scaunelor
Lălăind doine de dor şi jale…

LA MASA TĂCERII

Stau la Masa tăcerii
Şi mă gândesc
La Cina cea de taină

La dreapta mea
Un ins agită aerul
Şi lasă mesenilor
Să-l respire vorbind

Dumnezeu tace şi ascultă
Cu ochii pe Iuda…

DESTIN ȘI SUFLET

Dacă Constantin Brâncuşi
Ar fi  fost francez
Nu român
Ar fi  sculptat un Arc de triumf
Nu Poarta sărutului

Dacă Mihai Eminescu
Ar fi  fost evreu
Nu român
Ar fi  murit ca un duh sfânt universal
Nu ca poet nebun naţional
Cum noi îl facem

Dacă poporul român
Ar fi  fost american
Ar fi  scris basmul
Omul cu pistolul în mână
Nu Tinereţe fără bătrâneţe
Şi viaţă fără de moarte…

OAMENII PUTERII

Oamenii puterii urăsc ce n-au
Ce nu le seamănă distrug
Pe Giordano Bruno l-au tras pe rug
Pe Iisus l-au răstignit
Socrate s-a otrăvit

Cum, Doamne, să trăim
Fără fapte şi gândire
Să dansăm cum ni se cântă
Să spunem da în loc de nu
În timp ce nedreptatea plânge…

DUMNEZEUL-OM

Ce le-a trebuit oamenilor
Să-i pună barbă şi mustaţă lui Dumnezeu
Ca să semene cu ei
Să-l poată scuipa şi înjura
Dacă nu se comportă
După placul şi voia lor

De atunci Dumnezeu nu mai e Dumnezeu
Duhul tămăduitor al cuvântului dintâi
Şi lumea nu se mai vindecă de răutate
Nici de prea amar
Nici de prea alean
Nici de păcate…

POEZIA DE PIAŢĂ

La început a fost Cuvântul
Iar Cuvântul a fost Dumnezeu

Apoi au venit poeţii exilaţi de Platon
Să scrie cărţi colorate de piaţă
Vorbărie de cosmetică la modă
O, poeţi, cocoşi de lună
Azi doar cei ce tac
Mai ştiu ce vor să spună
Poezia mare zace în Biblioteci…

NĂSCUT ÎN ŢARA CARE NU E

M-am născut în Iugoslavia

Ţara care nu e

Spartă de duşmănii

Mi-a rămas doar casa

Vatra mea română

Şi familia suedeză

Spartă şi ea de golul inimii

Am rămas al vântului

Şi nu-mi mai găsesc aşezarea

Precum Serbia…

(Din volumul „Coloana Infi nitului”, în pregătire 
la Editura MAIASTRA – Tg.-Jiu)

„Prin ascuţimea criticii sociale şi prin amara sa luciditate spirituală, Ion Miloş 

s-ar încadra nu într-o şcoală literară anume, ci în familia de spirite a poeţilor 

expresionişti, faţă în faţă cu ameninţările apocaliptice ale momentului istoric. Un poet 

de frapantă originalitate căruia ursitoarele i-au hărăzit premise din cele mai rare: să 

se nască român, fi u de ţărani din Banatul sârbesc, să scrie poezii originale în patru 

limbi, să se afi rme, în sfârşit, ca un novator şi un poet modern în limba părinţilor săi 

pe care o manevrează magistral, atât în poemele răzvrătirii sale spirituale, cât şi în 

cele ludice… Sub acest raport existenţial,  mă bucur să salut în Ion Miloş pe 

excepţionalul nostru purtător de cuvânt.”

(Şerban CIOCULESCU)

„Ion Miloş stăpâneşte limba în toate registrele ei de la savoarea neaoşă la exacti-

tatea intelectuală…Versurile lui sunt de o mare simplitate aparentă, simplitate care 

nu e decât puritate gnomică (…). Violenţa din unele versuri nu e însă decât răbufnirea 

unui sentiment ultragiat…”

(Mircea MARTIN)

“Poezia lui Ion Miloş este o poezie de idei, este energie morală devenită vers. 

Spectacolul lumii, pretext de glose, pune în mişcare disponibilităţile unui observator 

la rece, ironic, muşcător, în linia marilor moralişti. El cultivă frazarea clasică fl uentă, 

riguros decantată; simplitatea dicţiei enormă pledoarie pentru comunicarea în lumină 

vie. Creator de mâna întâi, despre el s-a scris puţin faţă de confraţii săi stabiliţi în 

Franţa ori în alte spaţii literare. E timpul ca integrarea sa în literatura română să devină 

realitate.”

(Constantin CIOPRAGA)

„Poezie veritabilă… Un liric impresionant, puternic.”

(Tommy OLOFSSON)

„O poezie de meditaţie care subliniază constant demnitatea omului… Strofe scurte 

şi pline de miez, mici perle…”

(Ulf MALMQVIST)

„Ion Miloş stăpâneşte limba suedeză în mod suveran… Scrie poezii scurte, com-

primate, scânteietoare refl ecţii lirice asupra condiţiei umane, minunată, dar, în egală 

măsură, tragică.”

(Híkan MÖLLER
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Scriitorul 
Leonardo da Vinci

(Continuare din numărul trecut)

 
Leonardo și-a înscris numele la loc de frunte 

nu numai în istoria artelor, a știinţelor, a tehnicii, ci și 
în istoria literaturii. În cele câteva mii de file pline de 
schiţe, desene, calcule, observaţii și geniale intuiţii 
știinţifice (și din care ni s-au păstrat aproximativ 1.800 
de file) se găsesc și nenumărate texte literare, variate 
ca gen și ca dimensiuni. Și binecunoscutul său Tratat 
despre pictură – titlul sub care este cunoscută compi-
laţia efectuată de discipolul său preferat Francesco 
Melzi din notaţiile răzleţe despre artă ale lui Leonardo 
(texte autografe din care trei sferturi au dispărut), - 
deși și acest Tratat despre pictură prezintă un real in-
teres de ordin literar, întrucât conţine pagini scrise cu 
o mare fineţe și sensibilitate, cu o vie plasticitate a 
expresiei, cu o emoţională căldură umană a tonului și, 
în general, cu un stil de o supremă eleganţă.

 Dar paginile manuscriselor lui Leonardo 
mai cuprind și sute de cugetări, de sentenţe, de maxi-
me. Apoi, anecdote (sau, ceea ce noi numim mai po-
trivit „snoave”), și alegorii, și descrieri fantastice de 
fenomene naturale, și legende sau povestiri cu lungi 
părţi descriptive despre animale exotice ori imaginare 
(povestiri caracteristice așa – numitelor „bestiarii” 
medievale, de felul celor cuprinse în cartea din litera-
tura noastră populară cunoscută sub titlul Albinușa, 
sau Floarea darurilor). Și, în sfârșit, mai cuprind ma-
nuscrisele lui Leonard și foarte originale, admirabile 
fabule, în proză: „prima mare proză a Italiei” – recu-
noaște istoricul literer Fr. Flora – „proza cea mai înaltă 
a primei perioade a Renașterii”.

 Geniul fabulei cunoscuse o dezvoltare în-
floritoare în Evul Mediu, perioadă care avea,cum se 
știe, o predilecţie cu totul deosebită pentru alegorie, 
pentru satiră, pentru predica moralizatoare: trei atitu-
dini, trei preferinţe cărora genul fabulei, aducându-le 
la un loc, le dădea viaţă, colorit, atractivitate. Dar după 
Evul Mediu cultura Renașterii și oamenii ei nu mai 
puteau aprecia nici structura, nici sensurile, nici func-
ţia moralizatoare, finalitatea didacticistă a fabulei, 
drept care, umaniști dintre cei mai iluștri se îndreaptă 
spre Antichitate, imitându-l în exerciţiul lor de erudi-
ţie pe fabulistul latin Fedru, sau traducând din greceș-
te în limba latină pe Esop.

 În acest timp, Leonardo deschide genului 
fabulei un drum nou, , original, independent de mo-
delul anticilor, - și în care fantezia sa poetică, lipsa 
didacticismului plat, ostentativ, și simpla voluptate de 
a povesti îţi dau posibilitatea să realizeze adevărate 
mici bijuterii literare. Cele 54 de fabule (dintre care, 
mai bine de 30 sunt doar schiţate în trei-patru rânduri 
sunt impregnate de un fin și intens lirism); s-ar putea 
spune că Leonardo, care n-a scris niciodată versuri 
originale, și-a căutat o compensaţie a valenţelor sale 
literar-lirice în această proză poetică. Fondul filosofic 
se percepe imediat. Pentru Leonardo, natura rămâne 
divinitatea supremă, căreia el i se închină cu o devo-
ţiune totală; legile ei pot fi luate ca modele de supremă 
armonie, constituind adevărate lecţii de înţelepciune, 
de echilibru, de măsură, de prevedere, de raţionalitate, 
- o invitaţie la modestie, la prudenţă și la bun simţ. 
Sub raport tematic fabulele lui Leonardo au un marcat 
fond autobibliografic, traducându-i propria experienţă 
de viaţă; sau, conţin aluzii critice la viaţa și oamenii 
timpului; sau, exprimă o concluzie filosofico-morală 
extrasă din studiul naturii – și aceasta este tema cea 
mai fracventă. O derograre de la tradiţiile geniului 
(deci o notă accentuată de originalitate) o reprezintă 
felul personajelor din aceste fabule având rol de pro-
tagoniști. Animalele sunt prezente doar în patru fabule 
(din totalul de 54); păsările – în trei, insectele – în 
șapte, iar omul – doar episodic, iar nu ca protagonist. 
În schimb, Leonardo preferă să-și caute personajele (și 

aceasta este o altă notă originală pe care o aduce în 
fabulistica universală cultă) mai ales în regnul vegetal 
– în 18 fabule; apoi, printre elementele naturii – în 10 
fabule (apă, foc, zăpadă, soare ș.a.); sau, printre dife-
rite obiecte – în 7 fabule (piatra și amnarul, hârtia și 
cerneala, lumânarea și lampa, bolovanul și drumul 
etc.). Fabula Briciul și rugina, atât de originală ca idee, 
este caracteristică pentru omul Leonardo, a cărui cu-
riozitate știinţifică, susţinută de un efort enorm și 
continuu, n-a fost de nimeni egalată vreodată. Ideea 
fabulei este că lenea, aroganţa, comoditatea și super-
ficialitatea, nu numai că îl menţin pe om la un nivel 
de incultură, dar – ceea ce e mai grav – cu timpul îi 
atrofiază și inteligenţa:

<<Într-o zi, briciul ieși din despicătura mâne-
rului care îl ţinea în loc și în teacă; și așezându-se în 
plină lumină, văzu cum soarele se oglindea în luciul 
lamei sale. Drapt care, se simţi mândru nevoie mare și 
nespus de mulţumit de sine. Și întorcându-se cu gândul 
la trecut, își zise în sinea lui: „Să mă mai reîntorc eu în 
ascunzișiul acela păcătos din care am ieșit mai adinea-
ori? Ba nicidecum! Ar fi o adevărată nebunie să mă 
reîntorc iar la lucru, să rad iar bărbile săpunite ale 
unor ţărănoi neciopliţi; zi de zi să fac aceiași trabă? Ce! 
sunt eu oare făcut pentru asemenea îndeletniciri? De 
bună seamă că nu! Vreau să mă retrag deci într-un loc 
liniștit și acolo să-mi duc viaţa în tihnă”. Zis și făcut. 
Rămase ascuns în acel loc vreme de câteva luni, fără să 
facă nimic. Până când, într-o zi, ieșind la lumină își 
văzu lama mâncată de rugină și știrbită, asemănea 
unui fierăstrău vechi; încât, pe faţa lamei, odinioară 
atât de lucioasă, acum nu se mai oglindea minunatul 
soare. Și briciul prinse a se căi amarnic, - dar la ce 
folos? Zadarnic își plângea nenorocirea care acum nu 
mai putea fi îndreptată, zicându-și: „Vai, bietul de 
mine! Ce bine ar fi fost de mi-aș fi folosit, bărbierindu-i 
pe oameni, tăișul fin al lamei, care acum s-a tocit de 
tot! Unde-i luciul meu minunat de odinioară? Urâta și 
nesuferita rugină mi l-a mâncat pentru totdeauna!” 
>>

Leonardo și muzica

Genul poliedric al lui Leonardo da Vinci n-a 
neglijat nici preocupările muzicale. Dimpotrivă, ilus-
trul biograf al artiștilor Renașterii italiene, Georgio 
Vasari, scrie că era un „eccellente musico”, ba chiar că 
„i-a întrecut pe toţi ceilalţi muzicieni” (musici); adă-
ugând că Leonardo cânta cu vocea lui frumoasă în 
formaţiuni polifonice, sau singur, acompaniindu-se la 
liră, instrument la care cânta foarte bine.

În timpul anilor de ucenicie la Florenţa, în 
aterierul renumitului pictor și sculptor Verrocchio, 
Leonardo frecventa cercuri artistice de orice natură, 
inclusiv muzicale; în acei ani a studiat și muzica, dar 
ca autodidact. A inventat, spre a se acompania, o liră 

având forma ciudată a unui cap de cal; este instru-

mentul cu care se va prezenta mai târziu la curtea 

ducelui Milanului, Ludovico Moro. La curtea ducală 

întreţine relaţii de prietenie cu Franchino Gaffurio, 

renumit teoretician muzical, profesor de juzică al cur-

ţii, „maestro di capella” al Domnului din Milano, dis-

tins umanist și compozitor, autor a cinsprezece mese, 

37 motete, etc., în stilul maeștrilor flamanzi. Leonardo 

era prieten intim și cu familile a patru faimoși maeș-

trii fabricanţi de instrumente cu coarde, originari din 

Lyon, cu care discuta probleme de fizică și de meca-

nică legată de sonoritatea instrumentelor. Unuia din 

aceștia i se atribuie un mare merit în invenţia violinei, 

se pare că Leonardo a avut rolul de teoretician al con-

strucţiei acestuio instrument. (stadiul definitiv al 

transformărilor care au dus la apariţia violinei va fi 

marcat în secolul al XVI-lea de maeștrii Andreea 

Amati din Cremona și de ucenicii lui, Stradivari și 

Guarnieri). 

Preocupările muzicale ale lui Leonardo s-au 

manifestat în numeroase schiţe și desene din manus-

crisele sale, - studii în vederea creaţiei unor instru-

mente noi, sau de perfecţionare a unora vechi. Nici 

aici fantezia genialului inventator n-are margini; în-

totdeauna însă fantezia sa e dirijată de calcule mate-

matice și de principii mecanice clare. Astfel, schiţează 

noi tipuri de instrumente, de suflat, cu coarde sau de 

percuţie, de timpane, de tobe mecanice, acţionate cu 

un sistem de roţi dinţate. Apoi, o trompetă cu cheie, 

după aceea un instrument pe care el îl numește „viola 

organista” (o mică orgă acţionată de o manivelă, gen 

flașnetă, sau „viola da orbo”, cum se numește în itali-

ană), și încă alte tipuri de instrumente. Preocuparea 

lui era mai mult de ordin mecanic dcât muzical pro-

priu-zis. Leonardo căuta permanent să ajute practica 

instrumentismului, să-l ajute găsindu-i soluţii meca-

nice de execuţie muzicală. Și cam la atâta se reduc 

tangenţele lui Leonardo cu muzica. 

Este adevărat că în manuscrisele sale păstrate 

la castelul Winsor se găsesc notate, pe o pentagramă 

modernă, și două fraze muzicale, foarte scurte: una 

de numai 5 note, cealaltă de 8. Atât. La aceasta se 

rezumă activitatea, gratuit menţionată uneori, de 

„compozitor”, a lui Leonardo. Dacă printre numeroa-

selor și variatelor sale preocupări ar fi înscris-o și pe 

cea de compozitor, fără îndoială că celebrul editor 

florentin contemporan Ottariano Petrucci – care, în-

cepând din 1501, a editat importante culegeri cuprin-

zând compoziţii ale nenumăraţilor autori italieni ai 

timpului – l-ar fi inclus cu siguranţă și pe foarte cu-

noscutul pictor și inginer militar al ducelui 

Milanului. 

Leonardo compozitor? Categoric, nu. totuși, 

nu arareori numele lui este confundat, de câte un mu-

zicolog superficial în Leonas do Vinci, compozitor 

napolitan care a trăit cu două sute și ceva de ani mai 

târziu (a murit în 1730), autor a 14 comedii muzicale, 

a numeroase oratorii și piese de muzică instrumenta-

lă, precum și a nu mai puţin de 25 de melodrame, 

unele pe librete scrise de ilustrul poet al timpului, 

Metastasio. 

Ovidiu DRIMBA  
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“Uriașul din piaţă” - și frescele Sixtinei
Doi ani și jumătate a lucrat Michelangelo la statuia 

colosală reprezentându-l pe biblicul David, pe care a 
terminat-o în 1504 (artistul avea 29 de ani). Impunătoarea 
operă (4,35 m, inclusiv baza) a fost așezată în locul cel 
mai de cinste al orașului, în fata palatului Sig¬noriei. “Și 
opera aceasta, scrie Vasari, le-a luat-o cu adevărat îna-
inte tuturor statuilor, atât moderne cât și an¬tice, fie 
grecești sau latine ... Și niciodată nu s-a văzut o altă 
operă care s-o egaleze în eleganta tinutei, în gratia, fru-
musetea și proportia capului, a corpului, a picioarelor și 
a mâinilor. Și nu încape nici o îndoială că oricine o vede 
nu trebuie să aibă grijă să vadă o altă operă de sculptură 
făcută de orice alt artist”. 

Timp de 400 de ani a rămas statui a lui David în Piata 
Signoriei; până când, spre a o apăra de vicisitudinile 
in¬temperiilor, a fost înlocuită cu o copie. Originalul se 
află azi tot la Florenta, dar în Galleria dell’Aeeademia, 
alături de alte opere de mai târziu ale lui Michelangelo; 
ca, de pildă, “San Ma tteo”, statuia care (comentează 
același Vasari) “chiar și numai așa grosolan cioplită cum 
este, vădește o mare desăvârșire și îi învată pe sculptori 
cum se scot statuile din blocurile de marmură”. Frumos 
spus: “a scoate” o statuie, a o elibera din închisoarea 
blocului in¬form de piatră în 
care zace închisă ... Este tocmai 
impresia atât de puternică pe 
care ti-o lasă statuile acelea 
parcă neterminate - cu origi-
nala tehnică de “non [mito” - 
ale lui Michelangelo; pe care 
privindu-le, parcă simti rezis-
tenta înverșunată ce o opune 
materia brută spiritului artis-
tului, imaginii ideale, chipului 
uman în stare născândă, pe 
cale de a se smulge din temniţa 
materiei brute. Întrebat odată 
cum se realizează o statuie, 
Michelangelo a răspuns: 
“Simplu: iei un bloc de mar-
mură, iei dalta și ciocanul, dai 
la o parte marmura de prisos, și rămâne statuia”. 

Câteva dintre lucrările sale de sculptură s-au pierdut; 
s-a păstrat, însă, dintre cele datând din această perioadă, 
încântătoarea “Fecioara cu pruncul” aflată azi în biserica 
Notre-Dame din Bruges, una dintre cele mai frumoase 
madone ale lui Michelangelo. Iar pentru a se relaxa, și 
la insistenţele unui prieten, pictează cunoscuta “Stiinta 
Familie” (din Galeria Uffizi), în care în fundalul scenei 
in¬troduce nudurile unor efebi, preferate de artist pen-
tru sculpturalitatea lor: “Eu spun că pictura este cu atât 
mai bună cu cât tinde spre basorelief, iar basorelieful 
este mai rău atunci când tinde spre pictură” - scria 
Michelangelo, în cuvinte atât de semnificative pentru 
sculpturalitatea mar¬cată a figurilor din pictura sa. 

Ambiţiosul și energicul Iuliu II, marele papă al 
Renașterii, în 1506 îl cheamă la Roma pe acest cel mai 
mare sculptor al timpului, pentru a-i executa grandiosul 
monument funebru, ce urma să fie plasat în biserica Sf. 
Petru. Proiectul pe care i-l prezintă Michelangelo avea 
asemenea dimensiuni încât pentru a-i găsi loc papa ho-
tărî să refacă în întregime bazilica San Pietro. Pe lângă 
basoreliefurile în bronz care narau scene din viaţa papei, 
monumentul proiectat de Michelangelo cuprindea nu 
mai puţin de 40 de statui din marmură. Pentru a-și alege 
marmura necesară acestor statui este trimis la Carrrara, 
unde rămâne opt luni. 

Începe acum lunga serie de mizerii, de neplăceri și 
umiliri; ani de cumplit zbucium sufletesc pe care geni-
alul artist a trebuit să-i îndure din partea lui Iuliu II mai 
întâi, apoi a celorlalţi șase papi ce au urmat, și pe care 
Michelangelo i-a servit (cu intermitenţe) timp de aproa-
pe 70 de ani! Din cauza ambiţiilor sale politice și mili-
tare, Iuliu II nu are timp să se ocupe de colosalul său 
monument funerar. Pe lângă aceasta, marele arhitect 
Bramante, care lucra acum la reconstrucţia bisericii Sf. 
Petru și care, foarte invidios, nu-l putea suferi pe marele 
sculptor, “s-a gândit (spune Vasari) să-l îndemne pe 
papă să nu-l lase pe Michelangelo să se îndeletnicească 
cu terminarea mormântului, spunând că a-ţi face mor-

mântul în timpul vieţii e ca și cum ti-ai chema moartea 
și e un semn rău”. Și Michelangelo și-a întrerupt lucrul; 
dar încă timp de 30 de ani va mai executa pentru acest 
mormânt colosal nu mai putin de zece statui, care s-au 
păstrat toate: în primul rând, celebra statuie a lui Moise 
(aflată azi pe mormântul lui Iuliu II din biserica San 
Pietro in Vincoli din Roma), alături de alte două statui 
reprezentând personaje biblice (Li a și Rașela); apoi, cei 
doi sclavi, azi la Luvru; ceilalti patru sclavi (sau prizoni-
eri) din Galleria dell’Aeeademia din Florenta; în fine, 
impresionantul grup “Geniul Victoriei” din Palazzo 
Vecchio. (În schimb statuia lui Iuliu II, turnată în bronz, 
înaltă de peste 4 metri, a fost distrusă de bolognezi). 

De ce Michelangelo îl reprezintă pe Moise cu o pe-
reche de coarne? Pentru că în străvechile traditii ale 
lumii mediteraniene (unde taurul era un totem, una din 
manifestările fortei divinităţii) coarnele taurului erau 
simbol al puterii divine. La vechii ebrei, coarnele au 
rămas mult timp unul din semnele distinctive ale cultu-
lui lui Iehova. Pe de altă parte, pentru Michelangelo fi-
gurarea acestor coarne în chipul lui Moise se datorează 
poate și unei confuzii, unei erori de traducere în limba 
latină a Vulgatei a unui pasaj din Bibliei pasaj în care se 
spune că “obrazul lui Moise strălucea” (Ieșirea, XXXIV, 
29-30); ultimul cuvânt (“strălucea”) însă scriindu-se în 

ebraică cu același consonante 
ca și cuvântul “coarne” 
(keren). 

Gelosul și intrigantul 
Bramate l-a convins pe papă 
să-l aleagă pe marele sculptor, 
să-i ceară lui Michelangelo să 
picteze capela pe care și-o 
construise unchiul său, fostul 
papă Sixt IV, și care va rămâ-
ne - datorită frestelor de aici 
- celebră pentru posteritate 
sub numele de “Capela 
Sixtină”. Și astfel, începând 
d in  1508  geniu l  lu i 
Michelangelo își arată cu o 
supremă desăvârșire cea de-a 
doua sa faţă, cea de pictor. 

Deși pictura nu-l pasiona deloc, picta, s-ar putea spu-
ne, dintr- un sentiment de datorie pe care i-l impunea 
conștiinţa sa de artist. Și de astă dată, ca întotdeauna, va 
privi și va concepe pictura cu ochii și cu concepţia sculp-
torului; de unde, cum spuneam, evidenta sculpturalitate 
a personajelor sale pictate. “De multe ori mă gândesc că 
sculptura a fost călăuza picturii; și că între sculptură și 
pictură este aceeași deosebire ca între 
soare și lună” - scria el. Pe lângă 
aceasta, pictura executată pe bolta 
Capelei Sixtine i-a cauzat mari sufe-
rinţe fizice, ameţeli, dureri de cap, 
slăbirea vederii; faptul că “a trebuit să 
lucreze cu privirea în sus, ajungând 
ca vederea să i se strice atât de rău 
încât luni de zile după terminarea 
picturii nu mai putea să citească sau 
să se uite la desene decât privind de 
jos în sus, chiar când ţinea în mână 
cartea sau desenul”, scrie Vasari, - 
care nu înţelegea “cum de a putut în-
dura Michelangelo acest chin atât de 
lungă vreme”. A îndurat, pentru că 
era nerăbdător să termine cât mai re-
pede și să se reîntoarcă la sculptură. 

Și în mai puţin de doi ani, lucrând 
singur, fără ajutoare, fără ucenici care 
să îi pregătească măcar culorile, timp 
de un an mâncând și dormind pe 
schele la douăzeci de metri înălţime, 
a terminat această gigantică lucrare 
care acoperă întreaga boltă a capelei, 
cu o lungime de peste 40 de metri și o lăţime de 13,50 
metri. În mai mult de 300 de metri pătraţi de frescă, 
artistul - care dovedea că este și cel mai impresionant 
pictor al secolului său - povestește într-o extraordinară 
sinteză întreg Vechiul Testament, de la creaţia lumii și a 
omului până în ajunul venirii lui Hristos. 

Este o grandioasă viziune a istoriei omenirii de la 

începuturile Creaţiei, în care idealurile religioase și mo-
rale ale tradiţiei iudeo-creș tine coincid cu valorile este-
tico-morale ale tradiţiei clasice. 

Și Vasari relatează: “Cu prilejul dezvelirii capelei, oa-
meni veniţi de peste tot au alergat s-o vadă, rămânând 
cu toţii muţi de uimire ... Opera aceasta a fost și este 
adevărata făclie a artei noastre, iar folosul și lumina de 
care s-a bucurat arta picturii au fost de-ajuns pentru a 
lumina lumea, căci acestei opere el i-a dăruit toată de-
săvârșirea pe care o poate avea pictura”. 

Îndată după terminarea giganticei lucrări a frescelor 
plafonului Sixtinei, Michelangelo s-a grăbit să se reîn-
toarcă la arta lui preferată, reluând lucrul la statuile pen-
tru mormântul papei. Dar peste numai două luni Iuliu 
II moare. În -locul lui este ales papă Leon X,• fiul lui 
Lorenzo Magnificul, primul florentin ajuns pe tronul 
papal. 

Bineînţeles că noul papă avea ambiţia ca cel mai mare 
sculptor al vremii să lucreze pentru orașul său natal exe-
cutând în marmură faţada bisericii San Lorenzo, ridicată 
de familia Medici. Dar lucrarea, pentru care Michelangelo 
a pregătit schiţele, desenele și modelele din ceară ale 
acestui sacru lăcaș care închide în interiorul său nepre-
ţuite comori de artă, a rămas ca acum cţnci sute de ani: 
neterminată, abia începută, întristând privirile și deza-
măgindu-i pe vizitatorii acestei “a doua Atenă”, care este 
Florenta. 

Dar lăsându-le, totuși, măcar bucuria de neuitat de 
a-i conduce în renumita-i sacristie, în acel mic templu 

al artei lui Michelangelo-sculptorul, 
care este celebra “Capela Medicee”. 

Capodoperele Capelei Medicee
Papa Clemente VII îi ceru lui 

Michelangelo să con¬struiască în 
spatele bisericii San Lorenzo sacris-
tia nouă, capela funerară destinată 
sarcofagelor lui Lorenzo Magnificul 
și ale unor membri ai familiei lui, 
cu respec¬tivele statui de marmură. 
Artistul a proiectat și construit sa-
cristia și cupola: era prima sa lucra-
re de arhitectură. 

Conceptia noului arhitect era cu 
totul nouă: în această Florentă ves-
tită în toată Italia și prin strălucito-
rul său cerc de eruditi umaniști, 
adepti și propagatori ai filosofiei lui 
Platon, conceptia arhitectului 
Michelangelo se arăta a fi și ea pă-
trunsă de ecoul ideilor platonice: 
spatiul sacristiei este inundat de lu-
mina clară ce coboară de sus, de sub 
cupolă, - asemenea luminii limpezi 

venită parcă dintr-o altă lume, din lumea intelectului 
eliberat de materie, din lumea ideilor platonice. Peretii 
apar ca o granită între cele două lumi, ca niște bariere 
ce despart spatiul intelectului pur de cel al  vietii  de 

OVIDIU DRIMBA



Pag. 50  Portal ~ Măiastra - nr. 3(16)/2008

Urmare din pag. 49

 Pag. 51

fiecare zi, ca un prag între lumea de dincolo și viata pă-
mântească. În acest spaţiu al capelei, al ideilor eterne, 

lume a veșniciei, apar ca într-o lume ideală sarcofagele 
și statuile iluștrilor defuncţi înmormântati aici. Și în 
această perspectivă a eternitătii plasează Michelangelo și 
cele patru celebre statui ale sale, așezate simetric două 
câte două, Aurora și Amurgul, Ziua și Noaptea. Aceste 
statui sunt însăși imaginea trecerii timpului - a “Timpului 
care înghite totul”, cum spunea artistul. Iar torsiunea în 
spirală în care sunt reprezentate aceste patru alegorii 
exprimă succesiunea, scurgerea timpului, prin nașterea 
Aurorei din Noapte, a Nopţii din Amurg, a Zilei din 
Auroră, a Amurgului din luminoasa Zi, - nașterea lor 
ciclică succedându-se astfel continuu în ritmul egal și 
perfect al eternităţii ... 

Sarcofagele ar fi trebuit să fie în număr de patru, dar 
Michelangelo n-a executat decât două; neexecutate au 
rămas cele două morminte în forma unor simple sicrie 
paralelipipedice de marmură, lipite de peretele din faţa 
intrării, ale lui Lorenzo Magnificul și fratele său Giuliano 
(cel care fusese ucis cu ocazia complotului familiei Pazzi 
împotriva lui Lorenzo, care a scăpat ca prin minune de 
pumnalul conspiratorilor). Deasupra acestor două mor-
minte se află statuia “Fecioara cu Prnncul” (de 2,26 m), 
fascinantă prin melancolica solemnitate a mamei; în 
dreapta și în stânga, alte două sculpturi executate după 
desenele lăsate de Michelangelo. In dreapta și stânga 
acestor morminte sunt cele două sarcofage, fiecare cu 
respectivele statui simbolice, și fiecare dominate de statui 
a, așezată într-o nișă, a celor înmormântaţi acolo: fiul și, 
respectiv, nepotul lui Lorenzo Magnificul, - Giuliano 
duce de Nemours și Lorenzo duce de Urbino; acesta din 
urmă îmbrăcat în armură și reprezentat într-o atitudine 
meditativă, - ceea ce a făcut ca statuia să rămână cunos-
cută cu supranumele “Gânditorul” (Il Pensieroso). La 
picioarele lui Giuliano - cele două statui alegorice; una 
(de 2,85 m) reprezentând Ziua (sub chipul unui bărbat, 
căci în limba italiană cuvântul este de genul masculin - il 
giomo); iar a doua, Noaptea (de aproape 2 m). Acestei 
celebre statui a Nopţii, de un indescriptibil farmec, i-au 
fost dedicate versuri admirative de către diverși poeţi ai 
timpului; între aceste versuri și următoarea strofă (a po-
etului CarIo Strozzi): 

În dulcele somn, făptură omenească 
e Noaptea ce-o privești și-a fost cioplită 
de-un înger; moartă nu-i ci adormită:
 trezește-o de nu crezi și-o să-ţi vorbească! 
La care, ca răspuns, Michelangelo a compus și el o 

strofă, prin cuvintele căreia vorbește însăși statuia 
Nopţii: 

Mi-e drag să dorm în piatra ce mă-ngheaţă 
cât timp rușinea și trădarea ţine; 
doar cât n-aud și cât nu simt e bine: 
vorbește-ncet, nu mă trezi la viaţă! 
Sunt versuri în care vibrează întreaga revoltă a 

artis¬tului împotriva rușinii și a trădării care a dus la 
instaurarea tiraniei în patria sa iubită, Florenţa, - unde 
libertatea fusese acum sugrumată: în 1530 trupele impe-
riale intră și îl impun ca șef al guvernului și al statului pe 
odiosul duce Alessandro. Timp de trei ani Michelangelo 
trăiește retras, iwlat, singur cu propria-i conștiinţă rănită 
de tragicul mers al evenimentelor și de comportarea in-
famă a unor oameni din jurul său. 

În această stare de spirit, de revoltă și amărăciune, 

ajunge în 1534 la Roma, chemat fiind de noul papă, Paul 
III, care îi cere să completeze decorarea Capelei Sixtine 
cu o uriașă frescă pe peretele din dosul altarului. 

Dar Roma pe care o găsește Michelangelo acum nu 
mai este Roma din timpul papei Leon X, acea Romă care 

își făcuse iluzia că va restaura 
grandoarea, seninătatea, stră-
lucirea unei mult-visate lumi 
clasice. Visul acelei Rome se 
spulberase în urmă cu șapte 
ani, când trupele lui Carol 
Quintul intraseră și supusese-
ră orașul unui jaf înspăimân-
tător. Acum, după șapte ani, 
rănile tragicului jaf, acelui 
sacco di Roma din 1527, mai 
erau încă deschise. De la 
90.000 de locuitori populaţia 
orașului scăzuse la 30.000. 

Dar Roma mai era puter-
nic frământată și de o gravă 
criză de conștiintă, generată 
de necesitatea absolută a unei 
reforme morale generale. O 
stare de spirit dramatic trăită 
de Michelangelo - și din care 

s-a născut sublima capodoperă a picturii Renașterii, uri-
așa frescă Judecata de Apoi. 

“J udeeata de Apoi”
Toată mizeria morală a timpului și toate nenorocirile 

abătute asupra contemporanilor săi s-au adunat în su-
fletul lui Michelangelo, care le va da viată în marea sa 
frescă, vrând parcă să dea un ultim avertisment omenirii 
căzute pradă răului, să o cheme în fata tribunalului pro-
priei ei conștiinte și a implacabilei justitii divine. Acesta 

era sensul pe care artistul voia să-I comunice privitoru-
lui grandioasei sale picturi, inspirate și de Apocalipsă, 
și de Divina Comedie, și de predicile neînduplecatului 
călugăr reformator Savonarola, și de comentariul lui 
Marsilo Ficino la Banchetul lui Platon. 

Dimensiunile cu totul neobișnuite ale acestei lucrări’ 
corespundea grandoarei conceptiei artistului: fresca are 
o înăltime de 13,70 metri și lătimea de 12,20 metri. 
Începută în 1536, la 28 de ani de la data când începuse 
frescele plafonului, a fost terminată după aproape șase 
ani. Imensa multime de corpuri omenești este antrenată 
într-o frenetică mișcare de grupuri. Privită fresca pe 
verticală, compozitia apare divizată în două părti: în 
dreapta, o adevărată cascadă de trupuri ale damnatilor 
rostogolindu-se în infern; în stânga, valul celor aleși și 
al păcătoșilor care s-au răscumpărat, urcând din greu și 
năzuind să ajungă în paradisul mântuirii. Văzută în sens 
orizontal, enorma frescă este concepută în trei zone: sus 
cerul, jos Purgatoriul și Infernul, iar între ele regiunea 
în care îngerii și demonii își dispută unii altora trupurile 
și sufletele celor aduși în faţa judecăţii. Toată această 
mișcare de grupuri și figuri individuale, de corpuri ome-
nești disperate, contorsionate, este dominată de gestul 
autoritar al personajului central, marele și implacabilul 
judecător Hristos, imaginat cu totul diferit decât îl re-
prezentase până acum tradiţia inconografică. Nu mai 
este un Hristos macerat de suferinte, sau o personificare 
a bunătătii, iertării, milei, caritătii; ci un Hristos atletic, 
înfătișat complet nud ca o statuie antică, o imagine a 
justitiei supreme, neînduplecate, neîndurătorul Iehova 
al ebreilor; un judecător care, cu mâna dreaptă ridicată 
asemenea gestului unui om în dezlăntuită mânie, îi con-
damnă pe vinovati și îi blestemă pe marii păcătoși. Însăși 
propria sa mamă, însăși Fecioara Maria (în chipul căreia 
artistul a reprezentat-o pe poeta Vittoria Colonna, ma-
rea iubire a vieţii lui), întoarce capul parcă tremurând 

alături, înfricoșată de gestul neîndurătorului ei fiu. 
Intreaga compoziţie exprimă o îndrăzneală de con-

cepţie și o forţă de execuţie nemaiîntâlnite. Toate atitu-
dinile omenești imaginabile, toate gesturile și mișcările 
disperate sunt reprezentate aici de Michelangelo, ca și 
cum această imensă mulţime ar fi o biată jucărie în 
mâna unei forţe atotputernice care împarte dreptatea, 
pedeapsa sau răsplata. Și între toate aceste figuri, nenu-
mărate, nu există una care să nu exprime un sentiment 
intens, o pasiune sau o patimă violentă. Și cu toate aces-
tea, în realitate scara sentimentelor exprimate este esen-
ţialmente redusă la două elemente - mânia sau groaza. 
Nici o rază de sperantă, nici o undă de gingășie nu pă-
trunde în această lume, - care trăiește acum dies irae, 
ziua mâniei și a pedepsei. Pe marele artist nu-l intere-
sează aici nuanţările de ordin moral sau religios, nuan-
ţările de ordin mistic ţinând de dogme sau de canoane; 
nimic altceva nu-l interesează decât contrastul, în ace-
lași timp tragic și sublim, dintre vinovăţie și pedeapsă, 
sau dintre nevinovăţie și iertare. În timpul celor șase ani 
cât a lucrat la Judecata de Apoi, Michelangelo a meditat 
asupra vieţii și faptelor sale, cele ale ţării sale și cele ale 
întregii umanităţi. 

“Opera aceasta (comentează Giorgio Vasari) îi duce 
la desnădejde pe toţi cei încredinţaţi că se pricep în artă; 
orice minte, oricât de îndrăzneaţă, tremură și e cuprinsă 
de teamă numai privind contururile feluritelor părţi ale 
operei; orice spirit cutezător, oricât de iscusit ar fi în ale 
desenului, se înspăimântă dându-și seama de greutăţile 
întâmpinate de artist; te apucă ameţeala numai gândin-
du-te ce mai pot însemna - alături de aceasta - toate 
celelalte picturi ce s-au făcut până acum sau ce se vor 
face de aici înainte. Și pe bună dreptate poate fi fericit 
cel ce a văzut această cu adevărat uluitoare minune a 
veacului nostru”. 

Plafonul Sixtinei și Judecata de Apoi. ..
Zadarnic vor spune unii critici că trupurile omenești 

din picturile lui Miche1angelo sunt sculpturi pictate ... 
Că Michelangelo n-a înţeles niciodată lumina - marea 
problemă a picturii ... Că el n-a deschis nici un drum 
pictorilor care îi vor urma ... Zadarnic spunea Tizian 
despre el că “nu e un pictor, ci pur și simplu un desena-
tor care își umple cu culoare desenele”... Că el însuși 
spusese că “între pictură și sculptură e diferenta ca din-
tre umbră și corp”; iar o pictură este cu atât mai bună 
cu cât se apropie mai mult de sculptură... 

Zadarnic ... Plafonul Sixtinei și Judecata de Apoi 
rămân două culmi neîntrecute în întreaga istorie a artei 
... 

Trei ani de muncă extenuantă pentru decorarea 
bol¬tei Capelei Sixtine și șase ani pentru Judecata de 
Apoi: momentul începutului lumii și vieţii, și momentul 
sfârșitului omenirii ... 

Contemporanii au rămas uluiţi la vederea acestor 
minuni; dar nici invidioșii, răuvoitorii, intriganţii n-au 
lipsit nici de astă dată. Mulţimea de nuduri a provocat, 
ani de-a rândul, protestele vii ale unor oameni ai 
Bisericii. Încât, după 22 de ani de la dezvelirea frescei, 
cu câteva luni 
înainte  de 
moartea ar-
tistului,  în 
1564 papa 
Pius IV îl în-
sărcină pe 
p i c t o r u l 
Daniele da 
Volterra să 
acopere cu 
vă lur i ,  c u 
umbre și pe-
numbre păr-
ţile indecente 
ale persona-
jelor nude; 
fapt care a fă-
cut ca marea 
frescă să su-
fere ușoare 
schimbări în aspect și colorit. Din fericire, înainte de 
intervenţia ordonată de Pius IV, pictorul Marcello 
Venusti a copiat fresca, lăsând astfel o preţioasă mărtu-
rie a originalului. Copia lui Venusti este păstrată în 
Museo Capodimonte din Napoli. 
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Lucrările de arhitectură 
Michelangelo acceptase, silit fiind și cu părere de rău, să picteze plafonul Sixtinei; 

pentru că aceas¬ta îl sustrăgea de la opera ce-l interesa mai mult - mormântul lui Iuliu 
II, - de la arta ce-l interesa cel mai mult, de la sculptură. Cu toate acestea, marile sale 
cicluri sculpturale au rămas neterminate; iar lucrările de arhitec¬tură proiectate de el 
au fost în majoritate terminate de alţii (începând cu cupola bazilicei San Pietro). In 
schimb, lucrările sale de pictură - pe care el nu o considera că este arta sa - vor fi toate 
terminate. 

După terminarea Judecăţii de Apoi (și a altor două mari fresce din Capela Paulină), 
la vârsta de 75 de ani Michelangelo își lua adio de la pictură, nerăbdător să se reîn-
toarcă la marea sa pasiune, la sculptură. Dar papa avea acum nevoie de un arhitect 
priceput, care să dirijeze importante lucrări de arhitectură, atât militară cât și civilă. 

Michelangelo își dovedise priceperea și talentul în amândouă domeniile. La Florenţa 
elaborase planurile și condusese lucrările de fortificaţie a colinei San Miniato. La 
Roma, îi prezintă papei desenele în vederea reconstrucţiei porţilor zidurilor de incintă: 
celebra Porta Pia este opera sa. Pentru Palatul Farnese desenează și execută “cea mai 
frumoasă și mai deosebită cornișă din toate câte s-au văzut, fie antice fie moderne - 
scrie Vasari. Încât truda și geniul său au făcut ca această curte interioară să fie cea mai 
frumoasă din Europa”. Dar cele trei mari capodopere de arhitectură executate de 
Michelangelo la Roma sunt: Santa Maria degli Angeli, cupola bazilicei San Pietro și 
sistematizarea Capitoliului, incluzând și proiectele unor noi construcţii adiacente. 

Santa Maria degli Angeli, din imediata apropiere a gării centrale (Stazione Termini), 
în magnifica Piazza della Republica, a fost proiectată și încadrată de Michelangelo 
(când avea vârsta de aproape 86 de ani) în aula anticelor terme ale lui Dicleţian. 
Interiorul, pe plan de cruce greacă, impresionează extraordinar vizitatorii prin spec-
tacolul unei grandioase spaţialităţi invadate de lumină. Complexul. arhitectonic, de o 
puternică sugestivitate, uimește prin armonia generală a structurilor.  Este biserica 
romană preferată pentru funcţiile religioase cu caracter oficial.  

Cealaltă operă arhitecturală genială este cupola bazilicei San Pietro. Istoria acestui 
celebru edificiu începe în anul 324, când împăratul Constantin cel Mare a decis con-
struirea pe acest loc a unei măreţe construcţii, o biserică cu cinci nave precedată de 

un vast atrium, cu coloane, mozai-
curi și numeroase statui ale ultimelor 
împăraţi romani din Occident. După 
aproape 1200 de ani bazilica în ruină 
a fost demolată, marele arhitect 
Bramante fiind însărcinat (în 1506) 
cu noua construcţie, care va deveni 
cel mai mare lăcaș de cult al creștină-
ţii, cu o lungime a interiorului de 186 
metri. (A doua biserică creștină ca 
dimensiune - dar cu 28 metri lungi-
me mai puţin - este St. Paul, catedrala 
Londrei. Urmează, în ordine descres-
cândă: Domul din Milano, cel din 
Florenţa, apoi cele din Bruxelles, 
Reims, Koln, Bonn, Bologna și 
Sevilla; pe locul 11 - Notre-Dame din 
Paris; iar pe locul 13, Sf. Sofia din 
Constantinopol. Ca înălţime, San 
Pietro, cu cei 132 metri depășește cu 
24 metri Domul din Milano; în 
schimb este depășit în înălţime cu 
aproape 30 metri de Domul din Ulm, 
precum și de cele din Koln, 
Strasbourg și Viena). 

După moartea lui Bramante (în 
1514), planurile au fost refăcute și 
lucrările continuate de Rafael, de 

Baldassare Peruzzi, de Giuliano și Antonio da Sangallo; până când, chemat fiind și 

însărcinat cu conducerea lucrărilor, Michelangelo a modificat planurile predecesorilor 

săi. Și-a concentrat atenţia îndeosebi asupra cupolei, - pentru care nu s-a mai inspirat, 

ca Bramante, din cupola anticului Panteon din Roma, ci din magnifica cupolă proiec-

tată și realizată de Brunelleschi pentru Domul din Florenţa. Macheta calotei interne 

a cupolei a fost îndelung meditată și executată (mai întâi în argilă, apoi în lemn) sub 

conducerea personală a lui Michelangelo până în ultimul an al vieţii - la 89 de ani. 

A treia mare lucrare de arhitectură a sa a fost sistematiza rea pieţei de pe colina 

Capitoliului, centru laic și civic, religios și politic al Romei antice. Este, nu numai cea 

mai grandioasă, mai armonioasă, de o perfectă coerenţă stilistică a edificiilor compo-

nente, ci și cea dintâi piaţă a Romei moderne, creată după un prealabil proiect arhi-

tectonic, întocmit de Michelangelo. 

Mai întâi, el a propus să fie adusă din Piazza del Laterano unde se afla splendida 

statuie ecvestră din secolul al II-lea a împăratului Marc Aureliu, care în Evul Mediu 

scăpase de distrugere numai pentru că se credea că îl reprezintă pe împăratul creștin 

Constantin cel Mare. Soclul statuii, plasată în centrul pieţei, este opera lui Michelangelo. 

Tot după desenele sale s-au executat și cele două edificii din dreapta și din stânga 

pieţei, identice unul cu altul, Palazzo dei Conservatori și Museo Capitolino, ¬acesta 

din urmă conţinând cea mai veche colecţie publică din lume de sculptură clasică. În 

fundul pietei - Palazzo Senatorio (proiectul initial a fost apoi întrucâtva modificat), 

cu faţada sa impunătoare prin superba scară cu două rampe convergente, operă a lui 

Michelangelo; în dreapta și în stânga nișei centrale cu cele două giganfice statui antice, 

reprezentând alegoric Nilul și Tibrul, aduse aici din Termele lui Constantin de pe 

Quirinal. 

În ultimii ani ai vietii, așadar, marele artist s-a dedicat intens arhitecturii, dar ni-
ciodată nu și-a abandonat marea pasiune, sculptura. În tinerete, pentru a putea reda 
cât mai desăvârșit corpul omenesc, a studiat ca niciun alt sculptor anatomia umană, 
disecând numeroase cadavre. (Dintre marii sculptori de mai târziu, singurul care l-a 
înţeles și l-a urmat a fost Rodin). Apoi, pe măsură ce înainta în vârstă, era tot mai 

nemulţumit că figura umană pe care o reprezenta nu putea exprima cum ar fi dorit el 
ideea că marmura nu este o piatră inertă, că materia ţine să-și impună permanent 
dominaţia asupra spiritului; că eliberarea progresivă a figurii umane din închisoarea 
blocului inform semnifică însuși efortul și victoria spiritualtăţii asupra teluricului brut, 
corupt. Corpurile și figurile unor statui aparent neterminate, doar cioplite cu dalta, 
neșlefuite, trebuie interpreta te în acest sens, - ca fiind intenţionat lăsate de artist în 
această stare de “neterminat”, de non finita. 

În ultimele sale sculpturi stăruie aceeași temă: Pieta, mama îndurerată îmbrăţișând-
și fiul divin răstignit și coborât de pe cruce; dar o temă care nu pare a fi menită să-i 
trezească privitorului mila, compătimirea pentru calvarul Fiului și durerea Mamei, ci 
pentru a-l prezenta lumii pe Hristos ca pe o victimă a ei, a lumii, pentru ca lumea să 
se cutremure și să se rușineze de vina ei - de păcatul de a-l fi răstignit, atunci dar și 
acum, când, stăruind în păcat, în ură, în răutate, în crimă, omenirea continuă să-l 
răstignească a doua oară, să-l răstignească iarăși și iarăși ... Acesta pare a fi sensul 
acelei Pieta din Domul din Florenţa, grupul în care Michelangelo s-a autoportretizat 
în personajul Nicodim; grupul statuar pe care l-ar fi dorit așezat pe mormântul său. 
Acesta pare a fi sensul grupului Pieta di Palestrina, și al celui așa-numit Pieta Rondanini 
(azi în muzeul Castelului Sforza din Milano), la care a lucrat până în ultimele zile ale 
vieţii. S-a stins la 18 februarie 1564, în vârstă de 89 de ani. 

Evocându-l încă o dată, Vasari, care atât de bine l-a cunoscut, scria: “Nimeni să nu 
se mire că lui Michelangelo i-a plăcut singurătatea, ca unul care era îndrăgostit de arta 
sa, - aceasta cerându-l pe om numai pentru ea singură și mereu scufundat în gânduri, 
- și cuvenindu-se ca cel care vrea să se îndeletnicească cu studierea ei, a artei, să fugă 
de tovărășia semenilor săi; cu atât mai mult cu cât artistul, care nu se îngrijește decât 
de cele ale artei, nu e niciodată singur și niciodată nu e lipsit de idei. Tocmai de aceea, 
cei care spuneau despre Michelangelo că era cam ursuz și cam ciudat, greșeau; căci 
cel care dorește să lucreze frumos trebuie să se ţină departe de orice grijă și de orice 
necaz, - talentul având nevoie de gândire adâncă, de singurătate și de viaţă plăcută, 
fără a-și lăsa mintea să hoinărească fără rost”. 

Supremului artist al Renașterii, care s-a bucurat de înalta preţuire a șapte papi în 
serviciul cărora a lucrat, a sultanului turc Soliman, care dorea să-i aibă la curtea sa, la 
fel ca a deosebitei preţuiri a regelui Franţei, a împăratului Carol Quintul și a Signoriei 
din Veneţia, i s-a făcut o înmormântare pompoasă. Trupul neînsufleţit - adus pe furiș 
de la Roma la Florenţa - i-a fost așezat în biserica Santa Croce (care adăpostește azi 
și mormintele lui Machiavelli, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Gioacchino 
Rosini, precum și cenotaful lui Dante Alighieri). Pe mormântul său, executat după 
desenul lui Giorgio Vasari, au fost așezate trei statui alegorice, reprezentând Pictura, 
Sculptura și Arhitectura. Lipsește însă o a patra statuie, care să reprezinte simbolic 
Poezia, - cea de a patra dimensiune a geniului său. Căci Michelan¬gelo Buonarroti a 
fost și unul din cei doi mai mari poeţi italieni ai secolului său, - alături de Torquato 
Tasso. 

OVIDIU DRIMBA
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Anii de ucenicie
Rareori a existat un geniu în a cărui biografie 

omul și artistul să fie atât de 
intim, de profund legaţi atât de 
inseparabili, ca în cazul lui 
Michelangelo Buonarroti. Fiecare 
moment din viata sa extrem de 
activă, de agitată, de dramatică, 
fiecare moment cât de cât sem-
nificativ și-a lăsat amintirea în-
tr-o pictură sau o sculptură, în-
tr-o lucrare de arhitectură, 
într-un sonet, sau măcar într una 
din cele 498 de scrisori ale sale 
câte ni s-au păstrat. Pentru cu-
noașterea problemelor sale spiri-
tuale cele mai profunde, sursa 
principală rămâne, fără îndoială, 
acest corp de scrisori; în timp ce 
pentru cunoașterea vietii sale 
publice, “exterioare”, și a evoluţi-
ei artistice, de importanţă pri-
mordială sunt paginile pe care i 
le-a dedicat marele său prieten și 
contemporan, celebrul biograf al 
artiștilor Renașterii italiene, pic-
torul Giorgio Vasari. Dar adevă-
rata biografie spirituală, cea a 
creaţiei, Michelangelo și-a scris-
o singur - cu dalta, cu penelul, 
cu rigla, cu condeiul. 

S-a născut dintr-o familie florentină, în 1475 
la Caprese, o mică localitate în apropiere, de Arezzo. 
Tatăl său l-a dat mai întâi la o școală de gramatică. 

“Copilul însă, pe care sufletul îl împingea spre desen - 
povestește Vasari - își cheltuia tot timpul liber desenând 
pe furiș, din care pricină era veșnic certat de tatăl său 
și de dascălii săi, ba uneori era chiar și bătut /.../. Din 
această pricină, sporin du-i lui Michelangelo zi după zi 
dorinta de a lucra, iar tatăl său văzând că nu mai are 
încotro, s-a hotărât - pentru a scoate totuși ceva din 
el - să-i dea să înveţe, această artă pe lângă Domenico 
Ghirlandaio”. Atelierul lui Ghirlandaio, pe care flo-
rentinii îl numeau “pictorul desăvârșit” (pittore sen-
za errori), se bucura de o mare faimă. Maestrul fu 
uimit de talentul acestui copil de 13 ani, ale cărui 
desene aproape că puteau sta alături de ale sale. 

După un an, Lorenzo dei Medici, marele 
mecenat și prinţ al culturii Renașterii, i-a cerut lui 
Ghirlandaio să-i trimită câtiva tineri, pe cei mai în-
zestrati, să studieze în atelierul de pictură și de 
sculptură pe care Lorenzo îl înfiintase în grădina sa 
de lângă piata San Marco. Primul dintre cei aleși a 
fost Michelangelo - care, chiar în primele zile, “s-a 
apucat să copieze într-o bucată de marmură capul 
unui faun antic”, fără să fi pus până atunci mâna pe 
daltă. Când Lorenzo a văzut lucrarea tânărului de 
numai 14 ani, a fost atât de impresionat, încât (scrie 
Vasari) “i-a dat copilului o odaie chiar în palatul său 
și l-a pus să lucreze; de aici încolo, Michelangelo a 
mâncat întotdeauna cu el la masă, laolaltă cu copiii 
săi”. Și timp de trei ani, adică până la moartea lui 
Lorenzo, acesta i-a dat “o leafă de cinci ducati pe 
lună spre a-și ajuta tatăl”, și i-a purtat de grijă ca 
unuia din copiii săi. 

„pe care numai Dumnezeu l-a întrecut”

(R. M. Rilke)
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În acești trei ani Michelangelo a studiat intens 
- cum făceau și ceilalti ucenici din atelierele florentine 
de pictură - picturile lui Giotto din biserica Santa Croce, 
ale lui Beato Angelico de la mănăstirea San Marco, sau 
ale lui Masaccio de la S. Maria del Carmi ne. În casa lui 
Lorenzo a avut marea șansă să-i întâlnească pe cei mai 
renumiti umaniși ai vremii, pe Angelo Poliziano, 
Cristoforo Landino, Marsilio Ficino, Pico deHa 
Miranpola. Sculptura îl atrăgea mult mai mult decât pic-
tura. In casa părintească din Florenta se păstrează și azi 
primele sale sculpturi care ne-au rămas, două basoreli-
efuri, cu totul remarcabile, executate la vârsta de numai 
15 ani: așa-numita “Madon na della Scala” și “Lupta cu 
centaurii”, în care se manifestă de pe acum notele origi-
nale ale aceluia care va deveni,după artiștii Greciei an-
tice, cel mai mare sculptor din is toria artei: înclinaţia sa 
spre grandios și căutarea idealului de frumuseţe în per-
fecţiunea corpului uman, opera cea mai desăvârșită a 
creaţiunii. Tânărul sculptor știa de pe acum ca prin ati-
tudinile și prin mișcările membrelor, prin jocul maselor 
musculare și al expresiei figurilor umane să comunice 
privitorului vibraţiile sufletului și frământările in imii 
omenești. Și încă de pe acum își face apariţia tehnica atât 
de personală de a sculpta în planuri diverse suprafeţe ce 
crează lumini și umbre; precum și acele urme ale dălţii 
care dau impresia că lucrarea a fost anume lăsată de 
artist nefinisată complet. 

După moartea lui Lorenzo Magnificul (1492), 

ÎÎ

Michelangelo - în vârstă de 19 ani - pleacă 
la Veneţia, unde însă nu este bine primit; 
apoi la Bologna, unde rămâne mai bine de 
un an, executând aici o lucrare într adevăr 
de maturitate, acel “Bachus” cilre poate fi 
admirat azi în muzeul Bargello din 
Florenţa. In acest oraș el mai lucrează câ-
teva statui, în mărime naturală, care însă 
s-au pierdut, dar care au fost atât de apre-
ciate încât faima de care începea să se bu-
cure a făcut să fie chemat la Roma. 

La Roma, Michelangelo este fas-
cinat de arta antică, pe care o studiază cu 
asiduitate. Împlinise 23 de ani când un 
cardinal francez îi comandă - pentru a 
împodobi capela regelui Franţei din bazi-
lica San Pietre - acel grup statuar în mar-
mură care va deveni atât de celebra Pietà. 

“Asemenea operă (comentează 
Giorgio Vasari) să nu se gândească nicio-
dată vreun sculptor sau vreun alt artist, 
oricât de talentat, că o va putea egala în ce 
privește desenul, graţia, gingășia, frumu-
seţea și dantelăria marmurii; căci atâta 
măiestrie a vădit Michelangelo lucrând-o, 
încât numai văzând această operă îţi dai 
seama de întreaga valoare și putere a artei. 

.. Și nimeni să nu creadă, în ceea ce privește frumuseţea 
membrelor și a întregului corp, că va putea cumva să 
vadă un alt nud având mușchii, venele și nervii așezaţi 
cu mai multă măiestrie pe oasele trupului; ori să vadă un 
alt om mort care să semene mai mult decât acesta cu un 

om mort. Se vede aici atâta blândeţe în priviri și o atât 
de izbutită îmbinare a braţelor și a picioarelor cu tru-
pul, încât te cuprinde o adevărată uimire văzând că o 
mână de artist a putut săvâși atât de dumnezeiește și 
cu atâta măiestrie și într-un timp atât de scurt un 
lucru atât de vrednic de mirare” - încheie Vasari. 

Într-adevăr, mai ales în sculpturile sale cu 
subiect religios, Michelangelo respinge vechile formu-
le devenite stereotipe. În grupul Pietà el schimbă in-
terpretarea tradiţională a acestei teme preluate din 
arta gotică a nordului german și flamand (artă aproa-
pe necunoscută în Italia timpului), tratând-o într-un 
stil propriu, în care anatomia corpului uman este re-
dată printr-o observaţie directă - rezultată din disec-
ţia practicată de artist pe multe cadavre - și totodată 
prin studierea atentă a artei clasice. 

Grupul Pieta, într-adevăr de o armonie cla-
sică, în care drama mamei îndurerate privindu-și fiul 
mort coborât de pe cruce atinge sublimul, i-a adus 
tânărului artist o mare faimă. Cardinalul Sienei i-a 
comandat numaidecât 15 statui pentru altarul 
Piccolomini din catedrala acelui oraș, dintre care însă 
n-a executat decât patru (fiecare de circa 1,20 m). 
Căci în 1501 Michelangelo fu chemat la Florenţa, 
unde conducerea orașului îi încredinţă un bloc imens 
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