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Sfânta Mănăstire Tismana este 

cel mai vechi aşezământ monahal 

din Ţara Românească – un impor-

tant monument de reculegere şi 

închinăciune, de cinstire a credin-

ţei noastre ortodoxe.

Construită tot prin râv-

n a  c u v i o s u l u i 

Nicodim, sora 

ei, Mă năs-

t i r e a 

Vo -

diţa 

a fost 

d i s t r us ă 

puţin timp 

după construire, 

singura citadelă a ortodo-

xiei noastre cu o nepreţuită şi ne-

obosită activitate rămânând, timp 

de peste şase veacuri, Mănăstirea 

Tismana.

Deoarece cu Vladislav (Vlaicu) 

Vodă (1364-1377) începe pomelni-

cul mănăstirii, fratele lui Vlaicu, 

Radu Vodă asociat la domnie din 

1372, fi ind al doilea în pomelnic, 

istoricul Al. Ştefulescu susţinea că 

la începutul domniei lui Vlaicu 

Vodă între anii 1364-1366 s-au 

construit mai întâi biserici din lemn 

şi s-au făcut danii prin hrisov.

“Tot ceea ce se  făcea danie 

mănăstirii Vodiţa s-a dat şi 

Tismanei - scria istoricul - amân-

două mănăstirile fi ind sub condu-

cerea unuia şi aceluiaşi stareţ, 

Nicodim”.

Abia după aceea a  început con-

strucţia Vodiţei din zid iar 

sub Radu I Vodă, zis 

şi Radu Negru 

Vodă, bise-

rica din 

zid a 

Tismanei.

Intr-un pei-

saj fermecător, ase-

menea unui castel medie-

val cu bastioane la colţuri, 

Mă năstirea Tismana este aşezată pe 

vârf de stâncă, pe muntele Stârmina, 

înconjurată de culmi împădurite şi 
continuare în pag.a 2-a�

Un deget de la mâna SfântuluiUn deget de la mâna Sfântului

Septembrie. Popas la Mănăstirea Tismana. Cu bunăvoinţă şi însufl e-

ţire, maica Evloghia ne conduce la racla cu sfi ntele moaşte făcătoare de 

minuni. Aici se afl ă singura relicvă din corpul Sfântului Nicodim: un 

deget de la mâna dreaptă. Degetul arătător, ca să ne arate Calea.

Unde este corpul său? Nu se ştie. După 7 ani de la trecerea sa la cele 

veşnice, moaştele sale au fost scoase din mormânt (intacte şi cu miros 

frumos) şi au fost aşezate în raclă. Dar vremurile erau „cu multe răzme-

riţe”, şi ucenicii sfântului le-au ridicat din biserica Tismana şi le-au as-

cuns. Sfântul însuşi a voit aceasta, arătându-se în vis unui călugăr şi egu-

menului, şi poruncindu-le la amândoi să fi e ascuns. Azi nimeni nu ştie 

unde sunt tăinuite. (Doar un alt vis profetic le-ar putea revela?)

Cronica scrie: „Au fost lăsat numai un deget de la mâna sfântului şi 

crucea de plumb ce-o purta el la gât.” Acest deget şi crucea de plumb 

aduc „tămăduiri de boli la cei ce cu credinţă năzuiesc.”

Mi-am apropiat tâmpla de acest deget minunat care a ţinut pana când 

sfântul Nicodim a scris şi decorat cu desene Tetraevanghelul. Degetul cu 

care făcea semnul crucii şi arăta Calea. simt la tâmplă nu numai răcoarea 

organică, dar şi o binefăcătoare „briză”, fi orul  legăturii între noi şi alt 

veac.

Afară, vedem stânca pe care este clădită mănăstirea. „Cine clădeşte 

pe piatră, nu se teme de surpare! ne spune acum maica Evloghia. Se re-

feră şi la stânca muntelui, dar şi la piatra credinţei.

Am stat pe piatra aceea şi mi-am amintit scene şi minuni din viaţa 

sfântului Nicodim de la Tismana, pe care le scriu aici spre întărirea noas-

tră.

Legământul şi despătimireaLegământul şi despătimirea

Sfântul NICODIM (1320-1406) se trage din români macedoneni de 

pe Valea Timocului (azi Serbia). Vine din familie vestită, înrudită poate 

cu Basarabii. Legenda acestei înrudiri s-a creat pentru că Nicodim a fost 

consilier de taină a patru domni: Vlaicu Vodă, Radu Vodă, Dan Vodă şi 

Mircea cel Bătrân. Credem că este o înrudire nu de sânge, ci câştigată prin 

vrednicie şi har.

De mic, se vădeşte scăpărător la minte. Citeşte Biblia şi se umple de 

râvnă spre Hristos; se hotărăşte spre viaţa monahică. Marile hotărâri ale 

vieţii sale au venit toate din inspiraţie divină, după străfulgerări viziona-

re, ni se spune. Numai astfel se face pasul spre hiperviaţă.

Nicodim se îndreaptă spre Athos. deşi foarte tânăr, îşi justifi că ferm 

opţiunea, în faţa unui duhovnic:

„Nu pot să mai rămân în lumea aceasta înşelătoare, nici să văd slave-

le ei cele deşarte, ci nişte năluciri mincinoase, şi nici înălţarea mea în 

slujbele politiceşti. Vreau să urmez calea cea plăcută Domnului, pentru 

mântuirea sufl etului meu.”

Sună ca un legământ. Pe care l-a şi respectat.

DE LA ATHOS LA TISMANADE LA ATHOS LA TISMANA

Vasile ANDRU�continuare în pag.a 4-a�

A
u trecut 600 de ani de la 
plecarea către Dumnezeu 
a celui care a rămas in 

conştiinţa creştină a românilor ca 
reorganizator al monahismului 
romanesc - Sfântul Nicodim de la 
Tismana.

Anul 2006 este pentru romani, 
in general, şi pentru olteni, in spe-
cial, an de comemorare a marelui 
teolog, ascet isihast, ctitor de mâ-
năstiri si diplomat. Este an de co-
memorare, dar şi moment de in-
terpelare. Aducerea aminte fără o 
preluare, înţelegere şi împlinire, 
aici şi acum, a mesajului celui co-
memorat rămâne un simplu act 
de admiraţie în fata unei vestigii 
istorice. Interpelarea constituie 
prilej de conştientizare a rolului 
de inspirator pentru viata de azi 
a personalităţii comemorate.

Împlinirea a şase veacuri de la 
trecerea in eternitatea vieţuirii cu 
Dumnezeu a Sfântului Nicodim 
trebuie trăită de conştiinţa noas-

tră ca o încercare de răspuns la în-
trebări de felul: ce am făcut cu 
moştenirea lăsată Ţarii şi Bisericii 
de Sfântul Nicodim?, în ce măsură 
duhul isihast impregnat de marele 
călugăr în conştiinţa vremii sale 
continua să defi nească viata mâ-
năstirilor noastre?, cum se prelun-
geşte, peste veacuri, râvna Sfân-
tului Nicodim de apărare ferma a 
dreptei credinţe în fata ameninţă-
rilor de tot felul?, cum ne pot in-
spira legăturile avute de Sfântul 
Nicodim cu personalităţi ale lumii 

bisericeşti şi politice din Serbia, 
Bulgaria şi Grecia în înţelegerea de 
dinlăuntru, adică duhovniceşte, a 
unităţii panortodoxe?, cum ne poa-
te ajuta, în contextul relaţiei 
Bisericii cu puternicii zilei, modali-
tatea în care Sfântul Nicodim a in-
fl uenţat oamenii politici din vremea 
sa (voievozii Vladislav Vlaicu, 
Radu I, Dan şi Mircea cel Bă-
trân)?

lata întrebări la care suntem 
chemaţi să răspundem în duh de 
smerenie, înţelepciune şi curaj. Nu 
este vorba de un răspuns oferit doar 
prin analize şi sinteze alcătuite de 
specialişti, dezbătute academic în 
simpozioane şi cuprinse apoi în vo-
lume aşezate frumos în biblioteci. 
Acestea sunt folosite, necesare chiar, 
dar nu răspund complet interpelării 

continuare în pag. a 3-a�
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stâncoase, lângă gura întunecată a Peşterii Sfân-

tului Nico dim şi de sub ale cărei ziduri ţâşneşte 

apa, rostogolindu-se în cascadă, cu o cădere de cca 

40 m în râul Tismana.

Celebrul călător – diaconul   Paul de Alep, 

împreună cu Pa triarhul Maca rie al Antiohiei au 

vizitat Mănăstirea Tismana în iulie 1657 şi men-

ţionează în cartea sa, scrisă în limba arabă, 

„Note de călătorie”, printre altele: „…într-adevăr, 

ea nu mai are seamăn nici în această ţară, nici 

în alta, prin frumuseţea locului şi a aşezării, prin 

mulţimea apelor sale şi întărirea pe care o are, 

ajutată şi de ocrotirea zidurilor sale înconjură-

toare.”

CTITORUL mănăstirii este Cuviosul 

Nicodim cel Sfi nţit de la Tismana (1310-1406) 

– lui îi aparţine alegerea a arhitecturii şi a deco-

raţiunilor acesteia. Construcţia din zid a fost 

realizată cu  sprijinul material al domnitorilor 

Basarabi: Radu Negru Voievod (1377-1383) şi 

fi ii acestuia Dan I (1384- 1386) şi Mircea cel 

Bătrân (1386-1418).

SFÂNTUL NICODIM este de neam valah 

din sudul Dunării, după mamă înrudindu-se cu 

domnitorii Basarabi şi cneazul Lazăr al Serbiei.

Din dorinţa de a-şi dedica viaţa lui 

Dumnezeu, la 16 ani părăseşte în ascuns casa 

părintească din cetatea Prilep (Macedonia) şi cu 

ajutorul unor călugări athoniţi ajunge la 

Mănăstirea Hilandaru, din Sfântul Munte Athos. 

Aici îşi desăvârşeşte învăţătura, deprinzând lim-

ba slavonă şi greacă şi iniţiindu-se în arta atho-

nită: caligrafi e, pictură, argintărie, arhitectură, 

zidărie, dogărit,etc.

În Ţara Românească, Sfântul Nicodim a ve-

nit prin chemare divină, cu misiunea de a ridica 

o mănăstire într-un loc ales de Dumnezeu.

Documentele istorice menţionează mai mul-

te mănăstiri – ctitorii ale sfântului: Vratna şi 

Mănăstiriţa (în Serbia), Vodiţa, Gura Motrului, 

Topolniţa, Vişina, Aninoasa, Tismana, (în Ţara 

Românească) şi Prislop (în Ţara Haţegului).

Împreună cu el, Cuviosul Nicodim aduce un 

grup de călugări organizaţi în viaţă de obşte şi 

trăitori în rugăciunea inimii: Doamne Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 

mine păcătosul.

Locul de rugăciune, priveghere şi odihnă al 

Cuviosului, a fost în grota afl ată pe stânca de 

lângă mănăstire.

Cuviosul Nicodim a fost solicitat să mij-

l o c e a s c ă  p e nt r u  S e r bi a l a 

Constantinopol, în anul 1375 

ridicarea anatemei, datorată 

conflictului dintre aceste 

două Biserici din anul 1346. 

Patriarhul Filotei  al 

Constantinopolului la 

apreciat foarte mult pe 

Sfântul Nicodim, i-a dă-

ruit cârja sa, trei  părti-

cele de sfi nte moaşte  şi la 

făcut arhimandrit, 

Mănăstirea Tismana 

devenind „Marea  

Lavră” şi prima arhi-

mandrie din ţară.

La Mănăst irea 

Tismana,  Cuviosul 

Nicodim a întemeiat o 

vestită şcoală de caligrafi e cu 

copişti de cărţi bisericeşti în di-

verse limbi. El însuşi în anul 1405 

a caligrafi at şi miniat un Tetravanghel 

pe pergament  pe care la ferecat cu co-

perte de argint aurit, măiestrit lucrate, o 

capodoperă a epocii. Este cea mai veche carte 

datată din Ţara Românească cu cea mai veche 

ferecătură şi se afl ă la Muzeul Naţional de Istorie 

din Bucureşti.

Cuviosul Nicodim s-a mutat la cele veşnice 

la 26 decembrie 1406 şi a fost îngropat în mor-

mântul din pridvorul bisericii, pe care şi l-a săpat 

dinainte. Acum o candelă neadormită veghează 

acest loc unde i  s-au odihnit sfi ntele moaşte.

BISERICA Mănăstirii Tismana a fost sfi nţită 

la 15 august 1378 cu hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”, fapt întărit documentar de hrisovul 

Voievodului Dan I din 1385, octombrie 3, care se 

păstrează şi astăzi.

Ea este construită în stil bizantin, plan tri-

conc, cu ziduri de piatră foarte groase, cu trei 

turle pe naos, pronaos şi pridvor şi este susţinu-

tă de contraforţi şi de pridvorul ce înconjoară 

pronaosul şi o parte din naos.

De-a  lungul timpurilor, datorită deselor pri-

goane ale păgânilor asupra ţării noastre, 

Mănăstirea Tismana a suferit mai multe dis-

t r u - geri şi transformări, multe refa-

ceri şi donaţii din partea voie-

vozilor Basarabi şi a unor 

boieri înstăriţi, mănăstirea 

fi ind ctitorie voievodală şi 

un puternic loc strategic. 

În 1520 voievodul Neagoe 

Basarab a acoperit bise-

rica cu plumb; în 1541 

domnitorul Radu Paisie 

a făcut chenarele şi uşile 

bisericii mari; Matei 

Basarab a făcut biserica 

mică a spitalului mă-

năstiresc (1650), clo-

potniţa şi a dăruit un 

clopot mare; marele 

ban al Craiovei Cornea 

Brăiloiu a refăcut chiliile 

şi casele egumeneşti, de ase-

menea a făcut mari donaţii mă-

năstirii; Jupâneasa Stanca Glogoveanu 

a refăcut pictura (1733 şi 1766) şi uşile 

bisericii (1782). Importante danii şi obiec-

te de cult a făcut Constantin Brâncoveanu.

PICTURA. La început Biserica a fost zugră-

vită într-o singură culoare, în ocru, cu fi guri ge-

ometrice şi fl orale. Prima pictură iconografi că a 

fost executată abia în secolul al XVI-lea (1564) 

de pictorul Dobromir din Târgovişte. Această 

pictură  în culori vegetale se  afl ă şi astăzi pe pe-

reţii din pronaos fi ind cea mai veche pictură bi-

zantină ce se păstrează în Ţara Românească.

În anul 1732 se reface pictura din Naos şi 

Sfântul Altar cu ajutorul material al Doamnei 

Stanca Glogoveanu, în Pronaos fresca din 1564 

nu a fost distrusă, ci peste ea a fost aplicată o 

nouă frescă datată 1766 pictor fi ind Dimitrie 

Diaconu.

În 1955, în cadrul lucrărilor de restaurare a 

Mănăstirii conduse de G. Russu s-a trecut la ex-

tracţia frescei din 1766 din Pronaos – caz unic în 

Europa. Fresca extrasă a fost încorporată în pe-

reţii muzeului Mănăstirii şi pe coridoarele chili-

ilor. Totodată s-a restaurat şi conservat prima 

pictură, din 1564, care a fost lucrată după toate 

canoanele artei bisericeşti, cu deosebit talent şi 

evlavie. La realizarea celor nouă registre ale 

Sinaxarului s-a folosit un roşu oriental – culoare 

specifi că doar Mănăstirii Tismana.

O ultimă pictură a Bisericii s-a făcut în 

Pridvor care a fost reconstruit în 1983, după pla-

nul Sfântului Nicodim şi pictat în 1994 de pic-

torul Grigore Popescu din Câmpulung Muscel. 

Este pictură bizantină, cu desen corect şi armo-

nie discretă a tonurilor cromatice, cu prezentare 

iconografi că unică. Aici, pentru prima dată sunt 

pictaţi toţi sfi nţii daco-români descoperiţi şi ca-

nonizaţi în ultimii ani ai secolului al XX-lea, 

alături de toţi sfi nţii români ce se prăznuiau.

TEZAURUL Mănăstirii Tismana a fost deo-

sebit de mare, dar stricăciunile aduse mănăstirii 

de veacuri a făcut să se piardă. O parte din 

obiectele de valoare păstrate se găsesc la Muzeul 

de Artă a României. Muzeul Mănăstirii are o 

bogată colecţie de picturi murale  (provenite din 

Pronaos, pictura din 1766), icoane vechi pe 

lemn, obiecte de cult, cărţi vechi, veşminte, uşi-

le vechi ale bisericii (1782) şi altele.

În Biserică se găseşte o raclă de argint, execu-

tată de artistul plastic Gheorghe Stoica din 

Bucureşti în 1980, care conţine trei părticele de 

Sfi nte Moaşte: de la Sfântul Nicodim degetul ară-

tător de la mâna dreaptă şi crucea de plumb ce o 

purta la gât, de la Sfântul Ignatie Teoforul şi Sfântul 

Ioan Gură de Aur.

Biserica Mănăstirii Tismana îşi etalează sta-

tutul de „monument de artă” prin tot ceea ce 

reprezintă şi există în ea: catapeteasma din stejar 

executată în 1766 în stil post-brâncovenesc cu 

ornamente fl orale, sufl ată în aur, cu icoanele îm-

părăteşti (1844); iconostasul mic sculptat în 

lemn de tei, aurit, executat de Ghenadie mona-

hul (1741-1742); stranele (tetrapoadele) sculp-

tate de călugări în anul 1731 şi 1735; policandrul 

mare din alamă lustruită secolul al XIX-lea; toa-

ca metalică de forma vulturului bicefal – stema 

domnitorilor Basarabi, deosebit de valoroasă, şi 

altele.

Poetul George Coşbuc a dăruit pentru 

Paraclisul ctitorit de Matei Basarab două vitralii 

din 1916, deosebit de frumoase, în memoria fi -

ului său Alexandru, iar G. Sfetea, un alt vitraliu 

pentru mama lui Maria, afl ate acum în Muzeul 

Mănăstirii.

Mănăstirea Tismana a fost transformată în 

chinovie de maici în anul 1949, care duc viaţă de 

obşte, împletind munca cu rugăciunea. Slujbele 

se săvârşesc după tipicul tradiţional. Sfânta 

Liturghie în fiecare zi, Vecernia seara şi 

Miezonoptica şi Utrenia la miezul nopţii; 

Cântările se fac pe muzică psaltică conform ti-

picului monahal.

În prezent, Mănăstirea are 60 de vieţuitoare, 

dintre care cinci stau în schiturile mănăstirii, 

stareţă de peste 40 de ani este Stavrofora 

Ierusalima Gligor sub a cărei păstorire 

Mănăstirea Tismana a cunoscut multe şi impor-

tante înnoiri.

Pe muntele Cioclovina, la N-V de Mănăstirea 

Tismana se afl ă două schituri: Cioclovina de Jos, 

amintit documentar în anul 1660, iar în anul 

1715 conform pisaniei a fost refăcut de egume-

nul Nicodim, având hramul „Sfi nţii Voievozi”, şi 

Cioclovina de Sus, ridicat de acelaşi egumen în 

anul 1714, pe vârful muntelui având hramul 

„Schimbarea la Faţă”. Bisericuţa Schitului 

Cioclovina de Sus a fost pictată în anul 1999 de 

pictorul Grigore Popescu. A fost sfi nţită de IPS 

Teofan, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolitul 

Olteniei în vara anului 2005.

Mănăstirea Tismana a fost şi rămâne cea mai 

veche vatră de cultură, un uriaş muzeu al trecu-

tului, un sanctuar pentru marile arderi umane 

ale prezentului şi o fereastră deschisă spre aspi-

raţiile viitorului.

Mănăstirea Tismana - scurt istoricMănăstirea Tismana - scurt istoric
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În anul 2005 se împlinesc 600 de ani de la scrierea pri-

mului Tetraevangheliar slavon în Ţara Românească. El este 

opera cuviosului Nicodim de la Tismana şi deci în dome-

niul vechilor scrieri, Nicodim deţine o întâietate absolută 

în istoria Ţării Româneşti.

Este cea mai veche carte datată din Ţara Românească 

cu cea mai veche ferecătură şi se afl ă la Muzeul Naţional de 

Istorie din Bucureşti.

Diaconul Coresi a tipărit în 1561 Tetraevangheliarul, 

dar el a fost scris, cu 156 de ani mai înainte,  de Nicodim. 

Şi tradus din slavonă de ucenicii săi, puţin timp după ace-

ea.

Aşadar, Nicodim copiază în limba slavă, pe pergament, 

Tetravanghelul, prima scriere de acest gen în Ţara 

Românească. Alcătuit din textul evangheliilor el are o va-

loare nu numai istorică şi religioasă în cultura românească. 

Prin caracterele fi ne si foarte frumoase, decoraţia primei 

litere, ornamentaţia fl orală îmbinată cu cea zoomorfă de pe 

frontispicii Tetraevanghelul prezintă o valoare inestimabi-

lă în arta grafi că, Nicodim aparţinând renumitei clase de 

caligrafi  decoratori din Bizanţ ce se formase încă de pe tim-

pul lui Teodosie cel Mare (379-395).

Iată ce scrie el în fascimil:

“Această sf. evanghelie a scris-o popa Nicodim în Ţara 

Ungurească în al 6-lea an al acestei persecuţii, (şesto togo-

va gonenia) iar socotit de la începutul lumii 6913 (1404-

1405)”.

Pe ultima fi lă, fi la 316, Anton Pann încearcă într-un 

postscript să interpreteze fascimilul lui Nicodim:

Încercând să evite cuvântul „gonenia” (se înţelegea că 

din cauze interne, Nicodim s-ar fi  exilat peste munţi), cu-

vânt pe care Anton Pann îl înţelegea „gonire”, el scrie: 

„Această sfântă evanghelie au scri(s)-a popa Nicodim  la 

această sosire în ţara Ungurească, la anul de la facerea lumii 

6913  1405” cuvântul „gonenia” din textul original al lui 

Nicodim fi ind omis.

Dar aici nu e vorba de o “gonire” a lui Nicodim din 

Ungrovlahia - cum greşit credea Anton Pan - ci de perse-

cuţia creştinilor de către turci după biruinţa de la Nicopole. 

Într-adevăr, năvălirea turcilor în Serbia are loc la 1398/99 

iar până la 1404/1405 sunt exact şase ani!

Iată fotocopia adnotării lui Anton Pann:

Sub linia postscriptului, Anton Pann scrie:

„S’au tîlmăcit de mine Anton Pann prof. de muzică 

sem(inarul) sf. Mitropolii” 1844 August 9

Cum începe cuviosul Nicodim tetraevangheliarul său? 

Să desluşim prima pagină, în care se cuprinde tot anul, nu-

mărul evangheliştilor şi succesiunea lor.

„Ştiut să fi e, scrie el, că se citeşte rândul sf. evanghelii 

de la Ioan în şapte săptămâni socotite de la marea Duminică 

a Paştilor fără oarecare trei zile. Sf. evanghelie de la Matei 

se citeşte de Luni după Cincizecime care este a sf. Spirit 

până Vineri după Înălţarea crucii şi se cuprinde în 17 săp-

tămâni, din care 11 au evanghelie citită de la Matei în fi e-

care zi.

Din săptămâna a 12-a în 5 zile (se citeşte) evanghelia de la 

Marcu, arătând Sâmbăta şi Duminica, iar Matei se citeşte 

până la sfârşitul a 17 săptămâni; şi deci săptămâna a 17-a 

are (evanghelie de la Matei) numai Sâmbăta şi Dumineca 

pentru că rar se socoteşte săptămâna a 17-a a lui Matei dacă 

într-însa cad Paştile. Dacă însă, într-însa nu cad Paştile, de 

loc nu se va citi şi această săptămână a 17-a; întoarce-te 

înapoi la (la Marcu) şi citeşte de unde vrei 5 zile. Dacă, 

pentru că nu se coboară Paştile nu se ajunge şi în Luca 

Sâmbăta şi Duminica, se citeşte acolo această Duminică a 

lui Matei care este a Hanaanencii înainte de a lui Zacheu”.

Evanghelia era legată cu scoarţe groase de lemn îmbră-

cate cu plăci de argint şi se păstra într-o cutie de catifea, cu 

mai multe fi guri de sfi nţi în smalţ, „făcută într-adins de d-

l Ignat Pavlovici Iacovenco”.

Este de presupus că traducerea se făcuse după tetrae-

vangheliarul pe care Vladislav Vodă îl dăruise lui Nicodim, 

la sfi nţirea Vodiţei în anul 1372. Pe lângă traducere Nicodim 

păstra şi ferecătura. Ea era executată din tablă de argint iar 

meşterul Ignat o prelucrase prin ciocănire apoi o sufl ase cu 

aur. Faţă de tetraevangheliarul lui Vladislav Vodă meşterul 

mai făcuse şi stângăcii, probabil era la prima lui operă de 

acest gen, dar tocmai de aceea trebuie apreciate curajul şi 

dibăcia în rezolvarea acestui proiect iconografi c difi cil.

600 de ani de la scrierea primului 

Tetraevangheliar slavon în Ţara Românească

Prima pagină a Tetraevangheliarului lui Nicodim

despre care am amintit.
Comemorarea Sfântului Nicodim la împlinirea a 600 de ani de la săvârşirea vieţii sale pă-

mânteşti se împlineşte în duh şi adevăr, adică autentic, în măsura în care cat mai mulţi monahi, 
cat mai mulţi creştini îi înţeleg, în mintea şi inima lor, duhul care i-a defi nit întreaga viată.

În primul rând, dorul de a fi , în smerenie, post şi priveghere, cu Dumnezeu a fost calea 
străbătută ascetic de Sfântul Nicodim. Duhul sau isihast, importanţa acordată meditaţiei, 
scrierii şi lecturii duhovniceşti au darul sa orienteze creştinul de azi, asaltat de o societate 
hipertehnicizată, spre zone de supravieţuire sufl etească. Mânăstirile, multe din ctitoriile 
Sfântului Nicodim sau infl uenţate de ucenicii săi, constituie o astfel de zonă.

Clipele de rugăciune trăite cat mai des în biserica de parohie sau în intimitatea locuinţei 
proprii împreună cu membrii familiei au darul de a înţelege ca isihia, rugăciunea lui Iisus, 
viaţa în Hristos prin Duhul Sfânt nu este apanajul exclu-
siv al călugărilor.

Într-o societate romaneasca devenita areal în care idei 
si concepţii religioase din cele mai diverse, multe extrem de 
dăunătoare, îşi fac loc în sufl etele multor romani, apare chi-
pul senin dar ferm, smerit dar maiestuos al Sfântului 
Nicodim ca apărător al dreptei credinţe. Implicarea în dis-
putele teologice ale vremii sale arata vegherea întru apăra-
rea credinţei care trebuie sa defi nească viata fi ecărui arhi-
ereu, preot de parohie, călugăr sau mirean. Indiferentismul, 
secularizarea, sincretismul, necredinţa, libertinajul moral 
sunt realităţi simţite şi în peisajul romanesc actual, iar în-
tâlnirea privirii noastre cu fermitatea privirii Sfântului 
Nicodim din icoana naosului mânăstirii Tismana ne ajuta 
sa înţelegem mai bine fi orul acelui: ,,Sa stăm bine, sa stăm 
cu frica, sa luam aminte...” din taina Sfi ntei Liturghii.

Ctitorul de la Tismana, Vodiţa sau Prislop grăieşte de 
asemenea, prin frumuseţea ctitoriilor sale, despre necesita-
tea zidirii de biserici acolo unde acestea nu exista sau nu 
într-un număr sufi cient. Armonia arhitecturii şi picturii mănăstirilor ctitorite de Sfântul 
Nicodim, frumuseţea locului unde sunt aşezate ele, duhul artistic în care este scris 
Tetraevangheliarul de la Tismana indică importanţa pe care şi azi trebuie s-o aibă arhitectu-
ra, pictura, veşmintele, icoana, muzica pentru misiunea Bisericii.

Într-o vreme în care mentalitatea civilizaţiei occidentale, cu valorile şi non-valorile ei, 
devine punct de reper exclusiv în societatea romaneasca, Sfântul Nicodim ne aminteşte ca 
noi aparţinem lumii ortodoxe, ca legătura noastră cu cei cu care trăim de milenii în Balcani 
nu trebuie întreruptă. Întru cele ale sufl etului şi credinţei, noi facem parte din marea familie 
a lumii răsăritului bizantin. Împreuna cu ortodocşii din sudul Dunării (sârbi, bulgari, greci) 
cu care Sfântul Nicodim avea puternice legături, românii pot sa-şi afi rme identitatea religi-
oasa în context european secularizat.

Atitudinea avuta de Sfântul Nicodim în relaţia cu oamenii politici ai timpului sau are, de 
asemenea, rolul de călăuză pentru modalitatea în care astăzi oamenii Bisericii sunt chemaţi sa 
gestioneze legătura cu factorul politic central şi local. Cunoaşterea responsabilităţilor specifi ce fi -
ecărei părţi, libertatea de acţiune a Bisericii fără infl uenţări din afară, neimplicarea partizană a 

clerului în afacerile politice sau administrative, colaborarea 
pentru binele tarii, asigurarea părţii materiale cu sprijin din 
partea statului, pentru misiunea Bisericii, sunt principii in-
spiratoare ale modului în care simfonia dintre ecclezial şi 
politic ar trebui sa funcţioneze. Felul în care Sfântul Nicodim 
a reuşit, ca sfetnic şi diplomat al voievozilor Tarii Romaneşti 
şi al cneazului Lazăr al Serbiei, să apere interesele Bisericii 
Ortodoxe este un exemplu în acest sens Atitudinea de opo-
ziţie clară manifestată de el faţă de acţiunile de prozelitism 
susţinute de doamna Clara, soţia lui Vladislav voievod, ara-
tă că relaţia cu elementul politic, în momentul în care acti-
vitatea dăunează misiunii Bisericii, trebuie sa fi e defi nită de 
curaj profetic şi spirit de sacrifi ciu.

 Acestea sunt câteva considerente preliminarii la ceea 
ce, sper, va fi  o analiza profundă şi pertinentă a rolului 
avut şi a celui pe care-l are în continuare Sfântul Nicodim 
de la Tismana pentru viaţa Bisericii noastre.

Mitropolia Olteniei are o responsabilitate specială în 
comemorarea celor şase veacuri trecute de la naşterea în 

cer a Sfântului Nicodim. Sper ca aceasta responsabilitate, asumată în duh smerit de come-
morare şi interpelare, sa fi e spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea noastră, a celor afl aţi 
încă în valea plângerii acestei vieţi.
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A rămas pe muntele Athos mai bine de 25 de ani.

A ucenicit şi s-a rugat, mai întâi în obşte, la Mănăstirea 

Hilandaru. Şi-a însuşit artele athonite: caligrafi e, pictură, 

lucrare în argint. Dar şi Teologie, şi limbi străine: greceşte, 

latineşte, slavoneşte; iar armâneşte (aromâna) şi sârbeşte 

ştia din copilărie.

Apoi s-a retras ca anahoret într-o peşteră. Aici a făcut 

asceză dură şi rugăciune isihastă. S-a supus „la cele mai 

aspre nevoinţe monarhiceşti, încât se mirau toţi sihaştrii.” 

A deprins lucrarea dumnezeiască şi a rugăciunii inimii, a 

obţinut despătimirea şi iluminarea. Odată cu aceasta, a 

obţinut darul vederii înainte şi a facerii de minuni.

Cursa onorurilor şi misiuneaCursa onorurilor şi misiunea

A fost hirotonitr în iermonah şi a ajuns egumen la 

Mănăstirea Hilandaru. Cât a fost egumen, a extins obştea 

la 100 de călugări, multietnici: sârbi, greci, români, mace-

do-români şi bulgari.

Dascăl al rugăciunii lui Iisus, părintele Nicodim cerea 

ca toţi călugării să practice sistematic oratio mentis, rugă-

ciunea minţii în inimă. Acest stil de generalizare a medi-

taţiei isihaste a fost reluat, mai târziu, de Paisie de la Neamţ. 

Prin darurile sale, Nicodim ajunge vestit pe tot Athosul. el 

este ales Protos sau proto-epistat, întâistătător în conduce-

rea Sfântului Munte.

Între anii 1337-1347 pe Athos se structurează mişcarea 

înnoitoare cunoscută de-acum înainte cu numele de 

„Isihasmul”. Din lucrarea duhovnicească a lui Nicodim re-

iese că el a participat direct la această mişcare. Credem că 

era în relaţie apropiată cu Grigorie Palamas, promotorul 

isihasmului.

Au fost ani zbuciumaţi: isihasmul era atacat, era acuzat 

că-i erezie! Dar după apărarea – scrisă şi rostită puternic 

– a lui G rigore Palamas, isihasmul învinge. Grigore Palamas 

moare în 1359. E semnifi cativ că Nicodim părăseşte Athosul 

la puţin timp după aceasta, în 1360.

Şi de această dată, Nicodim pleacă în urma unei viziuni. 

Prin vedenie şi glas dumnezueiesc, el primeşte îndemn să 

construiască mânăstiri pentru întărirea ortodoxiei primejdu-

ite. În vedenie, i se înfăţişa cu precizie imaginea locului unde 

trebuia să construiască Mănăstirea Tismana. Dar, ca să idfen-

tifi ce „pe teren” ima-

ginea aceasta, el a tre-

buit să peregrineze 15 

ani! În aceşti 15 ani, 

până a identifi cat lo-

cul indicat de vede-

nie, el a întemeiat câ-

teva mănăpstiri şi 

altare, întâi în sudul 

Dunării, apoi în 

Nordul ei. Se oprea 

din loc în loc, credea 

că a ajuns, dar glasul divin îi spunea: „Nu aici! Mai mergi!” 

Şi Nicodim înălţa un altar şi megea mai departe. În anul 1375, 

el a identifi cat locul acesta unde este astăzi Tismana.

A început construcţia. Ca să găsească cel mai potrivit 

loc pentru masa sfântului altar, a făcut un post de 40 de 

zile, aşteptând glas de sus. Şi cum glasul de sus nu s-a dez-

legat, a făcut post şi rugăciune încă trei zile, după care, într-

o stare de extaz mistic, a ştiut totul.

Am povestit acestea ca să vedem de unde venea puterea 

urioaşă a acelor oameni de demult.

Trei desăvârşiţi într-un secolTrei desăvârşiţi într-un secol

S-a apreciat că, într-un secol, pe planetă, există doar trei 

oameni care au atins desăvârşirea, până la dumnezeire. Nu 

ştim dacă pentru vremea sa Nicodim a fost unul dintre cei 

trei. Dar atât de multe daruri s-au adunat în el încât credem 

că ar putea fi  unul din trei.

Tradiţia spune că Nicodim umbla pe ape şi astfel a tte-

cut Dunărea, plutind, când a venit în Ţara Românească.

S-a atestat că mergea prin foc fără vătămare.

Tămăduia orice boală trupească şi sufl etească, alunga 

răul din persoane demonizate. Citea gândul oricui. 

Avea darul de a transmuta o substanţă în altă substanţă. 

Daruri atestate de martori care au scris, căci la unele minuni 

au asistat şi voievozii acelor zile (Mircea cel Bătrân, 

Sigismund al Ungariei), care aveau cu ei scribi şi cronicari.

Împăratul Sigismund l-a vizitat pe Nicodim de la 

Tismana căutând vindecare pentru fi ica sa. Prinţesa s-a 

vindecat lângă Tismana, la simpla evocare a numelui lui 

Nicodim.

Mersul prin focMersul prin foc

Nicodim trece proba focului după o provocare inter-

confesională.

Trebuia să-i dovedească lui Sigismund al Ungariei că 

Dumnezeu îşi arată puterea Sa prin credinţa ortodoxă. 

Nicodim apare astfel în ipostaza de apărător al neamului 

său în faţa expansiunii occidentale. Nu atât în faţa expan-

siunii catolice, cât a împăraţilor occidentali care foloseau 

catolicismul ca armă politică. Azi vedem clar aceste lucruri. 

În istorie, adesea, politica a făcut o armă din religie, cobo-

rând-o la pământ. Religia este un sfert iluminare şi trei 

sferturi politică – aşa au făcut oamenii din ea. Şi-n acest 

caz ce face iluminatul? Evident, se transformă în apărător, 

chiar dacă prin asta el coboară la pământ. Cât timp pe pla-

netă există triburi şi gândire tribală, iluminatul devine apă-

rător al tribului său. Ecuaţia rămâne valabilă şi astăzi, se 

vede.

Aşadar, Sigismund împăratul spune: 

„Părinte, arată-ne nouă azi puterea lui Dumnezeu. de 

vei intra în foc şi nu te vei vătăma, atunci cu adevărat în-

văţătura ta este plăcută lui Dumnezeu, şi eu voi primi legea 

ta cea sfântă (ortodoxă), după sfatul tău.”

Nicodim porunceşte să fi e aprins un foc mare din buş-

teni de brad. În acest timp, el se roagă fi erbinte. Apoi ia 

crucea în mâna dreaptă şi Evanghelia la piept, iar diaconul 

Antonie, ucenicul său, ia cădelniţa. Au înconjurat de trei 

ori focul cădelniţând. După ce a binecuvântat focul, a păşit 

pe jăratic urmat de diaconul său „unde au stat mult timp, 

fără ca focul să se atingă de ei”. Aceasta s-a repetat de trei 

ori. În Acatistul său, Condacul 8, scrie că a stat în mijloculş 

jăraticului mai mult de două ceasuri. 

Împăratul Sigismund, copleşit de această nouă dovadă 

a sfi nţeniei, s-a convertit la ortodoxie.

Astăzi, intelectualul sceptic vrea să iscodească raţional 

cum se petrece mersul prin foc. Explicaţia ar fi  aceasta: când 

omul s-a identifi cat cu duhul, nu arte, pentru că duhul nu 

arde. Mai rămâne de cercetat, însă, taina acestei identifi cări.

Printre miracolele sfântului Nicodim pe primul loc stă 

harul de a polariza în jurul lui energiile: a pus la lucru pa-

tru voievozi şi sute de oameni să construiască mănăstiri şi 

să înnoiască fi rea. A făcut din Tismana o „capitală” cultu-

rală, un focar de răspândire a isihasmului în tot Orientul 

creştin, ţinând legătura prin corespondenţă şi mesageri cu 

Athosul, cu Serbia, cu Bulgaria, cu Patriarhia ecumenică.

Printre minunile sale socotim şi faptul că a adus adevă-

ratul isihasm în ţinuturile din Orientul creştin, între care 

şi Ţara Românească.

„Războiul” isihast din veacul XIVRăzboiul” isihast din veacul XIV

Isihasmul românesc este contemporan cu cel athonit şi 

anterior altor zone din Estul creştin. La Athos, isihasmul, 

ca un curent spiritual conştient de sine, apare în secolul al 

XIV-lea, după acel „război” de întemeiere (polemos, în gre-

ceşte înseamnă „război”, şi, prin extensie, „polemică”) 

dus de isihaştii athoniţi în frunte cu Grigore Palamas, 

contra adversarilor contemplaţiei, reprezentaţi prin 

Varlaam din Calabria.

Aromânul Nicodim se afl a la Athos în acest timp, 

cum am notat, şi era din „oastea” harismatică a isihaş-

tilor.

A existat o „practică a liniştirii” mult înainte de se-

colul XIV, evident. A exista experienţa mistică a ana-

horeţilor din pustia schetică (Egipt) şi din cea sinaită 

(Ţara Sfântă). A exista un meşteşug al liniştirii propus 

de Ioan Scărarul: rugăciunea monologhică. Experienţa 

mistică s-a făcut de la începuturile creştinismului. Dar 

ea s-a strecurat ca o mişcare coerentă, de renaştere spi-

rituală şi teologică, pe Athos, unde primeşte şi numele 

de Isihasm, după grecescul hesychia (linişte lăuntri-

că).

Isihasmilde dinainte de isihasmIsihasmilde dinainte de isihasm

În Româniua a existat o viaţă ascetică atestată din 

paleo-creştinism. Dar s-a vorbit şi de un isihasm di-

nainte de isihasm la noi. Adică o tradiţie mistică, de 

predanie iniţiatică, şi cu procedee precise de contem-

plaţie, datând din epoca dacilor. Venim dintr-o civili-

zaţie iniţiatică avansată care, mai târziu, s-a contopit cu 

civilizaţia informaţională a romanilor.

Dacă ar fi  să credem legendei, „isihasmul” pre-creştin 

românesc, disciplină a cunoaşterii miraculoase, s-ar fi  pre-

lungit, printr-un nucleu tainic şi paralel, cu creştinismul, 

până în anul 780 de la Izbăvitorul Hristos. Iar în 780, ulti-

mul Decheneu (mare preot) român, după o viziune, a con-

statat că vechea asceză sau vechiul „isihasm” dacic s-a sfâr-

şit, şi mistica noastră va fi o numai creştină.

Nicodim, când vine în Ţara Românească (1364), găseş-

te monahi şi anahoreţi: şi la Vodiţa, şi pe Valea Tismanei, 

şi în Ţara Haţegului. Dar elş aduce aici râduiala severă a 

Athosului, metoda rugăciunii inimii, şi propria sa cunoaş-

tere iluminatorie. Pe lângă aceasta, el face să sporească mult 

numărul monahilor. 

Spunem că Nicodim de la Tismana întemeiază la noi 

isihasmul, „făcând să înfl orească văile pustniceşti”.

Isihaştii români se trag de la Nicodim şi de la Daniil 

Sihastrul; iar aceşţia doi se trag de la Athos şi de la 

Carpaţi.

Menţinerea iluminăriiMenţinerea iluminării

Este duminică seara şi sunt la peştera lui Nicodim.Aici 

s-a nevoit el în ultimii ani de viaţă. După perioada de şedere 

la Prislop – altă mănăstire ctitorită de el – unde a copiat şi 

ilustrat Tetraevanghelul, Nicodim revine la peştera lui de la 

Tismana. Din exemplul lui Nicodim înţelegem că iluminarea 

nu se obţine odată pentru totdeauna. Focul ei se ţine aprins 

numai prin lucrare neîntreruiptă. „Călugărul adevărat se că-

lugăreşte în fi ecare dimi-

neaţă”, spunea un ascet.

Aşadar,  s fântu l 

Nicodim, după ce stabi-

leşte minuţios modul de 

a coordona toate măîn-

ăstirile organizate de el 

(7 la număr), se retrage 

defi nitiv la linişte şi la 

cea mai aspră asceză. 

Aspră pentru aprecierea noastră, căci lui îi era dulce şi cu 

încântare.

Stă în peştera lui toată săptămâna, în post şi priveghere 

de toată noaptea, în rugăciune neîncetată. Coboară la mă-

năstire numai duminica şi la praznice; săvârşea Sfânta 

Liturghie, vindeca bolnavi, îmbărbăta pe cei slăbiţi, dăcea 

învăţătzură ucenicilor, mânca la trapeză. Apoi urca iarăşi 

la peşteră, la linişte desăvârşită, la convorbirea cu Dumnezeu 

şi, la urmă, la contopirea cu El.

(Din lucrarea „MISTICI DIN CARPAŢI”, 1998)

DE LA ATHOS LA TISMANADE LA ATHOS LA TISMANA
urmare din pag. 1�

Mănăstirea
Hilandaru

Mănăstirea Vatopedi
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DE LA ATHOS LA TISMANA
Perioada precreştinăPerioada precreştină.

Nicolae Densuşianu în celebra sa „Dacia preistorică” 

identifi că la Tismana două lo-

curi sacre: columna comemo-

rativă „Piatra Tăiată a lui 

Iorgovan”, pe plaiul ce duce în 

Transilvania şi „Mama” des-

pre care scrie: „Din jos de 

Mănăstirea Tismana, pe coas-

ta orientală a văleii, se afl ă o 

figură arhaică sculptată în 

stâncă pe marginea unei pră-

păstii. Ea poartă la popor nu-

mele de „Mamă”. ” Această re-

latare a lui Densuşianu ne 

reaminteşte de vechiul cult 

precreştin al zeiţei mamă.

Perioada creştinăPerioada creştină.

271 - Aurelianus retrage din Dacia armata, administra-

ţia, plutocraţia şi o parte - bogată - a populaţiei orăşeneşti 

şi fondează la sud de Dunăre o nouă provincie; aceasta pri-

meşte şi ea numele de Dacia ăi este împărţită în Dacia 

Ripensis (cu capitala la Ratiaria) şi Dacia Mediterranea (cu 

reşedinţa la Serdica). Majoritatea covâr-

şitoare a populaţiei daco-romane, având 

ca formă principală de organizare socia-

lă obştea sătească, rămâne însă pe loc, 

continuându-şi viaţa şi păstrând legături 

strânse cu provinciile romane din veci-

nătate.

300-304 - persecuţiile anticreştine ale 

lui Diocletian. Textele martirologiilor 

creştine înregistrează un mare număr de 

martiri la Tomis, Durostorum, Axiopolis, 

Dinogetia, Nociodunum. În cursul seco-

lului 4, sunt semnalate şi pe teritoriul 

fostei Dacii romane obiecte şi monumen-

te paleocreştine care atestă răspândirea 

creştinismului în mijlocul populaţiei 

daco-romane.

303 februarie 23. Începutul unei per-

secuţii anticreştine. Este emis primul 

dintre cele 4 edicte care condamnă creş-

tinismul.

313 - edictul de la Milano proclamă 

libertatea de credinţă şi egalitate în drep-

turi pentru creştinii din imperiu.

c. 320 - întemeierea primelor mănăs-

tiri creştine în Egipt şi Palestina; aici se 

vor găsi şi străromâni, amintiţi de croni-

cari sub numele de “bessi”, după unul din cele mai mari 

triburi tracice din Imperiul Roman.

325 - la Niceea are loc primul Sinod ecumenic al 

Bisericii Ortodoxe, unde se pun bazele dogmatice şi cano-

nice ale ortodoxismului. Tezele eretice ale episcopului 

Arianus (arianismul) sunt condamnate; la Sinod participă 

mai mulţi episcopi străromâni, inclusiv unul din Scitia.

391 februarie - interzicerea tuturor cultelor păgâne. 

Decretarea creştinismului ca unică religie a Imperiului ro-

man.

Sec. 6-7 - pătrunderea slavilor în regiunile extracarpa-

tice apoi intracarpatice ale României; convieţuind cu po-

pulaţia daco-română întâlnită aici ei sunt asimilaţi treptat, 

participând astfel la procesul de etnogeneza al poporului 

roman.

313 - 1200. Creştinarea locurilor de cult „păgâne” de pe 

Valea Tismanei unde cultul mamei, semnalat de N. 

Densuşianu, este înlocuit cu cultul Fecioarei Maria, şi s-a 

făcut probabil în perioada de după Edictul de la Milano. 

De regulă mănăstirile din evul mediu au fost construite pe 

locul sau lângă vechi biserici creştine de lemn, care la rân-

dul lor au fost construite pe vechi locuri de cult getice, “pă-

gâne”, care au fost mai apoi creştinate. Vechile denumiri de 

cult precreştin au fost adaptate, bisericile purtând pecetea 

hramurilor creştine în cazul Tismanei, hramul Naşterea 

Sfi ntei Fecioare Maria.

1200 - 1250.  Prima estimare că la Tismana exista, în 

această vreme, un aşezământ bisericesc. La 3 iulie 1638 

Paisie, patriarhul Ierusalimului, afi rma că Tismana fusese 

fundată “de mult, ca de 400 de ani”, adică pe vremea lui 

Radu Negru (1215-1241), primul întemeietor de ţară, sau 

cum zic istoricii, „a unei formaţiuni prestatale”! A nu se 

confunda cu Radu Vodă Negru (1377-1383) care a făcut cu 

ajutorul lui Nicodim, mănăstirea din zid. Lăcaşul religios 

fusese fondat cu mult înainte şi nu era nevoie, în vremuri-

le de până atunci, ca el să fi e din zid ci doar ca locul să fi e 

recunoscut ca loc sfânt. Ceea ce era deja încă din preistorie, 

însă el trebuia creştinat, sfi nţit. Iată motivaţia lui Nicodim 

de a căuta la Tismana, locul sfânt, „Pişătorile”, cu intenţia 

clară de a construi aici o mare mănăstire după modelul ce-

lor de la Muntele Athos. Printre istorici, Radu Negru (1215-

1241) este un personaj foarte controversat dată fi ind ase-

mănarea numelui lui cu Radu Vodă (1377-1383). 

Controversa vine şi din faptul că în tradiţia populară se 

păstrează ideea că cine a făcut ţara, a făcut şi mănăstiri. 

Dacă se ţine cont de cele spuse mai înainte, controversa 

dispare implicit. Lucrurile sunt clare: Radu Negru sfi nţeşte 

locul, amenajează vechile spaţii sacre pentru adunări creş-

tine, „ iar stră-strănepotul lui, Radu Vodă zideşte un secol 

şi jumătate mai târziu marea lavră, Mănăstirea Tismana.

1214 ianuarie 12. Bula papei Inocenţiu al III-lea către 

monahii celor, pe atunci, circa 300 mănăstiri din Athos. 

Aceştia ceruseră ocrotire deoarece un tâlhar prăda şi pustia 

de mai mulţi ani mănăstirile. Prin această bulă însă, Papa 

voia a-şi întinde supremaţia în Orient. Intenţia papei de a 

lua pe cei 3000 de călugări „sub ocrotirea sf. Petru” îi făcu-

ră pe aceştia ca  în anul 1235, să se plângă la împăratul 

bulgar Asan şi la cel bizantin Ioan Duca Vataţi.

1228. Un aşezământ de cult sau un loc de adunare a 

creştinilor la Tismana este confi rmat printr-un document 

al lui Const. M. Gheorghe Racoviţă emis la 15 iulie 1755. 

El întăreşte vechile documente referitoare la Tismana şi 

obiceiurile lăcaşului, atestate prin hrisoave domneşti, după 

ce studiază cu mare atenţie „cărţile Ierusalimului”. 

Domnitorul scrie: „Cerut-am de la cuviosul părintele chir 

Gherasim arhimandritul  năstavnicul acestei m-ri… de ne-

au arătat hrisoave ale vechilor şi bătrânilor răposaţi Domni 

şi multe cărţi ale preafericiţilor patriarşi ai Ierusalimului, 

făcute una după alta pe aşezământul Sf. Nicodim şi adăo-

gând şi alte aşezământuri… din care mai întâiu ne-am ade-

verit cum că de când s-au început m-rea aceasta până acum 

sânt trecuţi 547 ani …”  Socotim anii: 1775-547=1228, dată 

care se leagă cu informaţiile privitoarea la cruciada lui Bela 

al IV-lea contra lăcaşurilor „schismatice” . Racoviţă dă do-

cumentul cu ocazia alegerii egumenului mănăstirii, „ … şi 

egumen să nu se pue străin ci din soborul mănăstirii…”

1330. Basarab I (1310-1352) Campania lui Carol Robert 

de Anjou şi bătălia de la Posada. Bătaia dată regelui ma-

ghiar pe Valea Loviştei a dus până la urmă la întemeierea 

Ţării Româneşti.

1230-1235 - cucerirea unei fâşii a actualului Gorj, de 

către Bela al IV-lea în cruciada lui contra lui Ioan Asan al 

II-lea, la îndemnul papei Grigore al IX-lea, de a distruge 

“toate locurile unde se adună schismaticii”. Tot atunci se 

presupune că a fost distrus şi aşezământul lui Radu Negru 

(1215-1241) de la Pişători, pe Valea Tismanei.

1247 iunie 2. Diploma dată de regele ungar  Bela al IV-

lea Cavalerilor Ioaniţi prin care se dăruiesc cnezatele lui 

Ioan şi Farcaş de dincoace de Olt, dar se recunoaşte inde-

pendenţa Ţării lui Litovoi „afară de teritoriul cnezatului 

voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm olaţilor aşa cum l-au 

stăpânit aceştia şi până acum”. Şi bisericile „clădite şi cele 

ce se vor clădi în toate teritoriile sus zise” nu vor mai da 

veniturile casei regale ci „arhiepiscopilor şi episcopilor pe 

care ştie că le au … în afară de cele din ţara Lytua”. 

Libertatea întrunirilor de la Pişetori, pe Valea Tismanei, era 

asigurată.

1282. Fiica lui Litovoi devine prima soţie a regelui 

Serbiei, Ştefan Miliutin (1282-1321) (Cronicarul bizantin 

A. Pachymeres)

1297. Banul Mikud, ban al Severinului (1275-1279) din 

antica familie Kukens, menţionează că mai are trei fi i în 

afară de Ianoş de Doboca, socrul lui Alexandru Vodă (1338-

64): Nicolae, Dumitru (Dimitrie) şi Petru. Dimitrie, a trecut 

la ortodoxie cu ocazia căsătoriei nepoatei sale Clara cu 

Alexandru Vodă. El va da mănăstirii Tismana la moartea 

sa (1385) partea ce-i revenea din Dăbăceştii de pe Jaleş (a 

patra parte).(Hasdeu, Negru Vodă, pag. ccxv)

1342.   Începe o nouă acţiune de catolicizare prin rege-

le Ludovic al Ungariei. În toate teritoriile noi cucerite sau 

în incursiuni speciale în alte teritorii, ori-

ce locaş de cult „schismatic” este dis-

trus.

1359.   Nicolae Alexandru – Vodă 

(1352-1364), cu asigurare scrisă dată 

Bizanţului că biserica Ţării Româneşti va 

fi supusă patriarhiei, întemeiază 

Mitropolia Ungro-Vlahiei prin strămu-

tarea episcopului Iacint, de la Vicina pe 

Dunăre, la scaunul domnesc din Argeş. 

Patriarhul ecumenic din Bizanţ mai pune 

condiţii: numirile le va face el cu greci 

trimişi de la patriarhie şi care să facă 

parte din sfântul sinod al patriarhiei. 

După moartea lui Iacint urmează mitro-

polit grecul Hariton. În 1370 Mitropolia 

Ungro-Vlahiei se împarte în două luând 

fi inţă şi scaunul Severinului cu mitropo-

lit Antim Critopol, protos la Athos. Către 

1381 murind Hariton, Antim îi ia locul 

iar la Severin este numit Atanasie, alt 

mitropolit grec.

1364. Vladislav Vlaicu Vodă (1364-

1377) stabileşte împreună cu Nicodim, o 

strategie împotriva acţiunii de catolici-

zare maghiare şi-l împuterniceşte pe 

acesta să construiască mai multe lăcaşuri 

de cult la graniţa regatului maghiar. Planul 
era ca Nicodim să păstreze pentru acestea „rânduiala şi 
datina” de la Muntele Athos ele fi ind preconizate a fi  „sa-
movlastii” adică nişte comunităţi monahale de sine stătă-
toare nesupuse nici mitropolitului Ungrovlahiei, nici celui 
de Severin. După pilda Lavrelor de la muntele Athos, se 
prevedea că obştea singură îşi poate desemna conducătorul, 
fără nici un amestec din partea domniei. Această prevede-
re se va păstra până târziu şi o găsim în toate hrisoavele 
domneşti de la Dan I Vodă  încoace.  Ea era un prim pas 
în organizarea unei biserici româneşti neatârnate. Dar acest 
vis va deveni realitate abia după anul 1401, în vremea lui 
Mircea cel Bătrân, când scaunul mitropolitului muntean nu 
mai depinde de cel patriarhal.

1366 apr.23-iul.15. Vizita în Ardeal a lui Ludovic rege-
le Ungariei, cu care prilej dă lui Vladislav-Vodă ţinuturile 
pe care le ştia locuite de oameni de aceiaşi limbă ca supuşii 
lui: Severinul, Făgăraşul şi Almaşul. (PPP)

1364-1366. Ridicarea bisericilor din lemn la Vodiţa şi 
Tismana. Deoarece cu Vladislav (Vlaicu) Vodă începe po-
melnicul mănăstirilor, Radu fi ind al doilea în listă, istoricul 
Al. Ştefulescu susţine că la începutul domniei lui Vlaicu 
Vodă s-au construit biserici din lemn şi s-au făcut danii 
prin hrisov, tot ce se dăruieşte Vodiţei fiind dăruit şi 
Tismanei. Abia după patru ani a  început construcţia 
Vodiţei din zid iar peste 10 ani şi biserica din zid a 
Tismanei.

1364 – 1370. Peregrinările lui Nicodim în Ţara 

Românească pentru a stabili locurile unde va construi lă-

caşuri sfi nte după modelul de la muntele Athos. Legendele 

TISMANA - repere cultural-istorice

N. Tomoniu
Tismana
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ne dau o idee despre opririle lui în multe sate: Vodiţa, 

Topolniţa, Valea-Mănăstirii-Motru, Izverna, Ponoare, 

Padeş, Sohodol, Tismana, Lainici, Prilep.

1369 - 1370.   Călugărul Nicodim “un sfânt al muncii, 

al organizării si binefacerilor culturale”, născut la Perlepe 

sau Prilep în Macedonia, trece pe vremea lui Vladislav 

Vodă în Tara Românească, după ce îsi dobândeşte educaţia 

monastică şi literară la muntele Athos. Împreună cu o cea-

tă de călugări întemeiază mănăstirea de piatră Vodiţa. 

Vlaicu Vodă a ridicat această biserică “ascultând pe cinsti-

tul între călugări Nicodim” într-o perioadă de ofensivă a 

catolicismului în Tările Române.(Vle Crb.)

1370 – 1371. Începe construcţia primei Lavre româneşti, 

Vodiţa, prima samovlastie dintr-un lung şir de „samovlastii” 

– mănăstiri cu dreptul de a se conduce singure, care vor 

cuprinde treptat, întreg arealul Carpaţilor Meridionali.

1372.  Prima mărturie documentară despre prezenţa lui 

Nicodim în Ţara Românească, printr-un hrisov al voievo-

dului Vladislav (Vlaicu).

De remarcat ca pe hrisovul original lipseşte 

data, ea fi ind dedusă din cercetarea evenimente-

lor de atunci. Hrisovul este catalogat în Arhivele 

Statului „circa 1342” dată când Vladislav nu era 

domn. E sigur că a fost dat după anul 1366 când 

Ludovic regele Ungariei, dă lui Vladislav-Vodă 

ţinuturile pe care le ştia locuite de oameni de 

aceiaşi limbă ca supuşii lui: Severinul, Făgăraşul 

şi Almaşul. Istoricii datează hrisovul în anul 1372, 

anul sfi nţirii bisericii din zid dar putea fi  dat şi 

când s-a făcut biserica din lemn, adică în anul 

1366.

Dăm mai jos hrisovul, cu specifi carea că „tot 

ceea ce se  făcea danie mănăstirii Vodiţa s-a dat 

şi Tismanei amândouă m-rile fi ind sub conduce-

rea unuia şi aceluiaşi stareţ, Nicodim” (Al. Şt).

„Pentru că eu, cel în Cristos Dumnezeu bine 

credinciosul Voevod Vladislav, cu mila lui 

Dumnezeu Domn a toată Ţara Românească, am 

binevoit după îndemnare dumnezeiască a înălţa 

mănăstire la Vodiţa, în numele marelui şi purtă-

torului de Dumnezeu, Antonie, ascultând pe cin-

stitul între călugări Nicodim, mai vârtos, dela Domnia Mea 

cheltuială şi daruri, iar cu munca lui Kyr Nicodim şi a fra-

ţilor lui, am zidit si am zugrăvit; şi pe cât a adus vremea, 

aici am dăruit, tetraevangheliul, ferecat cu argint şi aurit, 

cădelniţă de argint, vase sfi nte de argint, odăjdii preoţeşti 

de mătase o pereche, catapeteasmă de adamască, cât trebu-

ie bisericii, epitrahil şi rucaviţe de mătase cu vergi purpu-

rii.

Apoi, satul Jidovştiţa, slobod, de toate dările şi slujbele 

domneşti şi de oaste, şi peste tot ohabă, şi de la satul Costeni 

până la Topolniţa, câte vor fi o gălete, şi pe dunăre de la opt 

vârşii, venitul domnesc, şi toată vâltoarea din mijloc cu 

toate, şi Dunărea de la cataracta Nucului, ce duce la podul 

cel mai de sus la Ruşava, şi Vodiţa cea mare pe amândouă 

laturile cu nucii şi cu livezile şi cu Ţerovăţul cu siliştea 

Bahnei. După acestea toate, la fi ecare praznic al sf. şi pur-

tătorului de Dumnezeu, Antonie, 1000 de perperi* din casa 

Domniei mele şi săracilor să împartă 300 perperi, 12 bur-

dufi  de brânză şi 12 caşuri şi o majă de ceară, şi 12 perechi 

de haine, şi 12 părechi de încălţăminte şi 12 paturi. Acestea 

toate aşezându-le şi dăruindu-le pe fi ecare an din casa 

Domniei Mele, iarăşi am aşezat Domnia Mea, după sfat, ca, 

după moartea lui Kir Nicodim să nu fi e nici un Domn, vol-

nic să pună în locul acela stareţ, nici arhiereu, nici careva 

altul ci cum va zice Kir Nicodim şi cum va aşeza, aşa să 

ţină, care sunt acolo călugări, şi ei singuri să-şi pună sta-

reţ.

Şi aceste toate rog pe toţi urmaşii, ca să nu schimbe ni-

mic; care se va încerca să schimbe acestea sau ceva din ele, 

pe acela să-l bată Domnul Dumnezeu şi prea cinstita sa 

maică şi sf. şi marele purtătorul de Dumnezeu Antonie, şi 

aici în veacul viitor. Amin

Io Vladislav Voevod, cu mila lui Dumnezeu, Domn.”

(* perperi româneşti, imitaţie după cei bizantini. 1 per-

per = 24 bani)

 1370. Vodiţa s-a zidit în 1370 şi 1371, iar sfi nţirea ei 

s-a făcut în 1372. Motivul principal al acţiunii lui Nicodim 

în Tara Româneasca este văzut şi de majoritatea istoricilor 

bisericeşti în contextul „vastei acţiuni de catolicizare a vre-

mii întreprinsă de Ludovic al Ungariei (1342-1382), care a 

ocupat pentru câţiva ani Vidinul cu regiunea Crainei în 

1366, situaţie care a durat până în 1369, an în care Stracimir 

recucereşte Vidinul şi se instalează aici, dar ca vasal al un-

gurilor”. (M. Păcurariu)

1372.   Hrisovul lui Vlaicu din 1372 arată că Vodiţa de-

venea o «samovlastie», adica o ctitorie scoasa de sub orice 

autoritate din afară, conducându-se după propriul ei sobor, 

rânduindu-se ca după moartea lui Nicodim «să nu aibă nici 

un Domn drept să aşeze în locul acela un conducător, nici 

Arhiereul nici nimeni altul, ci precum spune Chir Nicodim 

şi precum va orândui aşa să ţie călugării cei de acolo şi sin-

guri să-şi aşeze cârmuitor»

1372.   Prin menţiunea „pe amândouă părţile cu nucii 

şi livezile” Vlaicu Vodă face prima delimitare de teren din 

Ţara Românească printr-un document. Hotărnicirea prin 

cărţi domneşti devine o practică în secolul al XIV-lea dez-

voltată mai târziu, cu numiri de hotarnici şi întăriri de ho-

tărnicii.

1373. Istoricul Al. Ştefulescu afi rmă că „E posibil, ca 

mănăstirea Tismana să se fi  rostit chiar pe la începutul 

domniei lui Radu Vodă (1373), dar împrejurările timpului, 

difi cultăţile de învins pentru o atare construcţie, pe 

vremea aceea vreme … a făcut ca executarea lucrării 

să dureze mai mulţi ani.

1375. Cetatea Severinului este cucerită de către 

Nicolae de Gara iar Banatul Severinului revine ungu-

rilor, ceea ce duce la risipirea comunităţii monahale 

de la Vodiţa. Lui Nicodim nu-i mai rămân din obştea 

de la Vodiţa decât 10 călugări cu care trece în Serbia.

1375. Nicodim participă, ca interpret de limbă 

greacă, la împăcarea bisericii sârbeşti cu patriarhia. În 

fruntea misiunii era stareţul Isaia, membri Teofan, fost 

protos la Sfântul Munte, cu ucenicii săi Silvestru şi 

Nifon. (PPP)

1376. Nicodim revine în Ţara Românească cu mica 

sa obşte, primind danii precum şi despăgubiri de la 

Radu I pentru posesiunile pierdute pe teritoriul un-

guresc. Trece la  înfi inţarea comunităţii monahale de 

la Tismana şi construirea unei noi biserici din zid.

1377.   A fost construită prima biserică a mănăs-

tirii Tismana din zid, (pe locul alteia mai vechi din 

lemn) ca să fi e o citadelă a ortodoxiei şi a culturii ro-

mâneşti, capabilă, în acelaşi timp, să înfrunte pătrun-

derea catolicismului în Tara Românească.

1377 - 1378.  Se sfi nţeşte biserica mănăstirii Tismana 

zidită de Radu I Voievod, tatăl lui Mircea cel Bătrân. O în-

semnare a unui monah pe acest hrisov din 5 august 1424, 

aminteşte de cele doua evenimente privind Tismana si pe 

Nicodim, si anume «S’a sfi nţit biserica leat 6886» (1377) si 

«a murit părintele nostru Nicodim la leat 6915» (1406).

1385 oct.  3. Dan I dă hrisovul care este considerat ca 

atestare documentară a Mănăstirii Tismana. Deşi există 

mărturii că Radu-Vodă a dat hrisoave după anii 1376, când 

a început mănăstirea, ele nu se mai păstrează.

Străbătând Comuna Tismana, în capătul ei, ni se înfă-

ţişează într-un peisaj fermecător Mănăstirea Tismana ase-

menea unui castel medieval cu bastioane la colţuri. Ea este 

aşezata pe vârf de stânca, pe muntele Stârmina, înconjura-

tă de culmi împădurite şi stâncoase, lângă gura întunecată 

a Peşterii Sfântului Nicodim şi de sub ale cărei ziduri ţâş-

neşte apa rostogolindu-se în cascadă, cu o cădere de circa 

40 m în râul Tismana.

Peisajul acestei amintiri seculare prilejuieşte o stare de 

bucurie lăuntrică inconfundabilă ce ne poartă la însemnă-

rile lui Alexandru Vlahuţă, “România pitorească”: ...

“La o cotitură a drumului, crengile se desfac, o ferestru-

ie se deschide-n peretele de verdeaţă din fund răsare, peste 

vârfurile copacilor, un turn înalt şi galben. De-abia l-ai văzut 

însă - şi bolta de ramuri se-nchide din nou. Dintr-acolo se 

aude tot mai tare, tot mai aproape, un vuiet ca de moară, ş-

un răpăit, un plesnet de apă care cade pe lespezi.

Deodată ca la un semn, perdeaua de arbori se da la o 

parte sus, pe vârful unei stănci fi oroase, iţi apare în toată 

fantastica ei măreţie, mănăstirea Tismana, cu zidurile ei 

îndrăzneţe, cu turnurile ei înalte de castel din timpurile 

vechi...apa se sparge şi se preface într-o spumă fumurie, pe 

care o ia ş-o duce-n undele-i repezi răul Tismana.”     

În străbuna cetate a Mănăstirii Tismana se poate intra 

numai în partea de vest, în rest era fortifi cată natural cu 

râpe destul de înalte şi inaccesibile. De jur-împrejur incita 

era înconjurată de ziduri groase de piatră. Ori de câte ori 

cetatea era atacată, era deteriorat zidul de la intrare. 

Celebrul călător Paul de Alep, împreuna cu Patriarhul 

Macarie al Antiohiei au vizitat Mănăstirea Tismana în iulie 

1967 şi menţionează în cartea sa, scrisă în limba arabă, 

“Note de călătorie”, printre altele: “...într-adevăr, ea nu mai 

are seamăn nici în această ţară, nici în alta, prin frumuseţea 

locului şi aşezării, prin mulţimea apelor sale şi întărirea pe 

care o are, ajutată şi de ocrotirea zidurilor sale înconjură-

toare.”

Iar marele savant al neamului, Nicolae Iorga, colindând 

patru ani ţara în lung si-n lat (1902-1906), scrie despre 

Mănăstirea Tismana, în “Sate şi mănăstiri”, fascinat de fru-

museţe şi imensitatea pădurilor înconjurătoare: “...e însăşi 

mai înecată în păduri uriaşe decât orice altă mănăstire a 

noastră” şi că “...a venit în ţară acest călugăr sârbesc ca sa 

întemeieze după normele de bună rânduială din Athos via-

ţa călugărească a romanilor... şi aşa ... clădi el, în acest colţ 

de raiu, unde vara e strălucită şi iarna foarte blândă, cea 

dintâiu mănăstire mare pe pământul românesc, cea dintâiu 

durată în zid: Tismana”.

Păşind pe poarta mănăstirii eşti cuprins de respect şi 

admiraţie pentru gloria strămoşilor noştri evlavioşi. Sufl etul 

iţi este copleşit de amintiri istorice şi păşeşti cu vie emoţie 

pământul, pe care de-a lungul a peste şase secole l-au călcat 

străbunii: Sfântul Nicodim, voievozii, doamnele şi domni-

ţele, înalte feţe bisericeşti, cuvioşi părinţi, boieri, regele 

României Mari, scriitori, istorici şi multe milioanele de 

credincioşi ce şi-au plecat genunchii în această veche lavră, 

monument de cinstire superlativă a credinţei şi patriotis-

mului înaintaşilor noştri, socotită ca o inimă de taină a 

Olteniei. Îmbogăţiţi cu atâtea repere sufl eteşti şi turistice 

ne umplem inima de umilinţă şi se deşteaptă în noi senti-

mentul că aparţinem şirului unui pelerinaj adânc românesc, 

nesfârşit şi veşnic.

“Iată cea mai veche şi cea mai măreaţă din toate mănăs-

tirile de peste Olt” (Grigore Alexandrescu)

ÎNSEMNĂRI DESPRE MĂNĂSTIREA TISMANAÎNSEMNĂRI DESPRE MĂNĂSTIREA TISMANA
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Despre originea etnică a prea cuviosului părintelui nostru Nicodim Sfi nţitul  nici un 

istoric nu a fost ferm ci destul de evaziv: vlah, sârb, grec, macedonean, albanez, aromân…. 

iar primul său biograf, Ştefan Ieromonahul scria, la 1835, într-un mod foarte enigmatic: 

„de neam slovian”.

Locul naşterii lui Nicodim era bănuit a fi  în inima Macedoniei, în oraşul Prilep. Se 

credea că există o singură localitate cu acest nume în Balcani şi nimeni nu mai auzise de 

altă localitate Prilep!

Până când, urmărind în aprilie 2006, procesul lui Slobodan Miloşevici de la Haga, au-

zim pentru prima oară de mica localitate Prilep din Kosovo! De atunci, toate eforturile 

Fundaţiei Tismana, s-au concentrat pentru afl area răspunsului la întrebarea: „Nu cumva 

această localitate este legată de locul de naştere a prea cuviosului nostru părinte 

Nicodim?”

Această întrebare, naşte cel puţin, alte trei întrebări importante:

Mai există în Kosovo această mică localitate Prilep?

Ce concordanţe şi neconcordanţe ar exista în sintagma „Nicodim, ctitorul Tismanei 

s-a născut în această localitate Prilep din sudul Serbiei tradiţionale”?

Există motive de reevaluare a anumitor date din biografi a părintelui nostru Nicodim 

cel Sfi nţit de la Tismana?

Să analizăm pe rând toate acestea. 

Există localitatea Prilep în Kosovo?Există localitatea Prilep în Kosovo?

Mai întâi, să spunem că precis, a existat. Şi să sperăm că mai există, în urma evenimen-

telor din anii 1998-1999 din Kosovo, 

când multe sate din această regiune 

au fost distruse.

Să ne mai punem încă o întrebare 

simplă: de ce nu s-a ştiut despre 

această localitate până acum? 

Fundaţia Tismana a organizat o masă 

rotundă pe această temă şi răspunsu-

rile cel mai credibile la această între-

bare au fost:

- era un cătun mic, neînsemnat, 

pe multe hărţi, chiar din Kosovo, el 

nici nu apare;

- este foarte uşor de găsit în 

schimb, pe toate hărţile, oraşul Prilep 

din Macedonia iar confuzia cu acesta 

s-a făcut foarte uşor având în vedere 

mijloacele rudimentare de informare 

din secolele trecute;

 - s-ar fi  putut întâmpla şi altceva, 

având în vedere că regiunea Kosovo 

a fost mereu un câmp de bătălie încă din secolul al XIV-lea. E posibil ca după pierderea 

bătăliei de la Câmpia Mierlei (1389) regiunea să fi  fost pustiită de către turci, inclusiv 

această mică localitate. Pustiirea satelor era la turci, o practică amintită în foarte multe 

relatări istorice. Inclusiv în relatările istoricului P.P. Panaitescu privind satele regiunii 

Branicevo dăruite lui Nicodim de către vărul său, cneazul Lazăr, după împăcarea bisericii 

sârbe cu Partriarhia de la Istambul. Se mai ştie că, multe sate din Serbia, distruse de turci, 

n-au mai fost timp de secole refăcute.[1]

Aşadar, dacă localitatea Prilep din Kosovo a fost satul natal al lui Nicodim cu greu el 

ar fi  putut fi  identifi cat de către istorici, în această zonă frământată mereu de confl icte. Să 

ne amintim că Ştefan Ieromonahul relatează în „Viaţa sântului”, punerea lui „la popreală 

de către turci” prin anii 1830, în momentul în care el se îndrepta spre Ipek şi îi mai rămă-

seseră până la Patriarhie „cale de patru ceasuri”.[2]

Nici astăzi confl ictele interetnice de acolo nu s-au terminat, regiunea fi ind sub contro-

lul forţelor internaţionale de pace. (În 

fotografi e,  Mănăstirea Şt. Uroş de lângă 

Urosevac, sfi nţită în decembrie 1371, 

distrusă cu explozibil de către organiza-

ţia etnicilor albanezi PKK, în anul 

1999)

In timpul ultimelor confl icte majore 

din Kosovo, o serie de biserici sârbeşti 

au fost distruse iar multe sate au fost 

incendiate.

Ne gândim dacă nu cumva şi aceas-

tă localitate Prilep n-a fost ştearsă de pe 

faţa pământului! Se pare că nu.

Pentru că iată ce citim pe fi la 3035, din  procesul intentat lui Slobodan Miloşevici la 

TPIY de la  Haga:

Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie
1 (Lundi 15 avril 2002.)
2 (L’audience est ouverte a 9 heures 16.)
Page 3035
6 M. Milosevic (interprétation): Avez-vous connaissance de la déclaration de
7 Haradinaj? Nous nous sommes arretés sur ce point, car je démontre la these
8 qui vient a l’instant d’etre interprétée a sa façon par M. Nice, a savoir
9 qu’afi n d’agir contre les Serbes, afi n de convaincre l’opinion de façon
10 générale de la nécessité d’agir contre les Serbes, il fallait encercler
11 Kievë et d’autres endroits comme Prilep, Decani, etc.
12 Donc il s’agit ici de Kievë, Decani, Prilep qui sont des localités bien
13 connues ou ils ont provoqué des heurts d’une sauvagerie incroyable et des
14 confl its d’une sauvagerie incroyable. Et ces lieux sont connus parce que
15 l’armée yougoslave et les forces de sécurité yougoslaves sont mises en
16 accusation précisément en rapport avec ces lieux.
17 Alors la question que je pose est la suivante: est-il exact que leur rôle
18 a consisté a accroître au maximum l’eff usion de sang, a intensifi er le
19 confl it de façon a ce qu’ensuite, ceci puisse etre présenté comme
20 ressortant de la responsabilité des forces de sécurité yougoslave?
21 M. Drewienkiewicz (interprétation): Non.

Traducere: Domnul Miloşevici (interpretare): Dumneavoastră, aveţi cunoştinţă de de-

claraţia lui Haradina? Noi nu ne oprim aici, căci eu demonstrez că teza de moment inter-

pretată în felul său de D-nul Nice, a se reţine, în scopul de a asmuţi contra sârbilor, în 

scopul de a convinge opinia la modul general asupra necesităţii infl uenţării în contra sâr-

bilor, că trebuia să încercuim Kijevo şi alte locuri ca Prilep, Deçani etc. Deci e vorba aici 

de Kijevo, Deçani, Prilep care sunt localităţi bine cunoscute unde ei au provocat ciocniri 

de o sălbăticie incredibilă şi confl icte de o sălbăticie incredibilă. Şi aceste locuri sunt cu-

noscute pentru că armata iugoslavă şi forţele de securitate iugoslave sunt puse sub acuza-

re în mod precis în raport cu aceste locuri. Atunci întrebarea care se pune este următoarea: 

nu-i aşa că rolul lor consta în a ascuţi la maximum vărsarea de sânge, intensifi carea con-

fl ictului în aşa fel încât la sfârşit, acestea să poată fi  prezentate ca reieşite din responsabi-

litatea forţelor de securitate iugoslave? Domnul M. Drewienkiewicz (interpretare): Nu.

Aşadar, după aceste rânduri, putem afi rma că localitatea Prilep din Kosovo există. Poate 

că ciocnirile violente din anii 1998-1999 au distrus o parte din clădirile ei, dar noi credem 

că localitatea încă mai există, de îndată ce am obţinut imaginea satului din satelit, cu aju-

torul mijloacelor actuale ale reţelei Internet.

Nicodim, ctitorul Tismanei s-a născut în localitatea Prilep din Kosovo?Nicodim, ctitorul Tismanei s-a născut în localitatea Prilep din Kosovo?

În privinţa locului de naştere al lui Nicodim, până la apariţia acestui articol, toată lu-

mea era unanimă că acesta a fost oraşul Prilep din Macedonia.

În consecinţă, cuviosul Nicodim ar fi  trebuit să fi e macedonean.

Să trecem însă în revistă ce s-a scris până acum în privinţa naţionalităţii lui.

Ştefan Ieromonahul: „Sfântul acesta, Prea Cuviosul Părintele nostru Ni codim sân-

ţitul, Archimandritul, începătorul acestei sânte Mânăstiri Tismeana, fostau,  dupre 

cum zic, de neam slovian; adecă din neamul slavenesc al Serviei, născut din părinţi 

bine credincioşi şi temă tori de D-zeu; de neam slăvit, rudenie cu Cniazu Lazăr, împă-

ratul Servilor, carele a fost împărat la anii de la Christos 1374”  [3]

Nicolae Iorga: „Era un Macedonean fără naţie lămurită, născut la Perlepe sau Prilep, 

în stăpânirea sârbească, din mamă sârboaică, dar din tata grec.” (Istoria bisericii româ-

neşti, Cap. V. Decăderea înrâuririi greceşti. Noua înrâurire sârbească.)

Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu: „Stirile care le avem in legatura cu originea, copilaria, 

tineretea si intreaga viata a lui Nicodim pana la venirea lui in Tara Romaneasca sunt 

foarte sarace. Multi istorici l-au socotit ca fi ind grec de neam, sau grec dupa tata si sarb 

dupa mama, chiar inrudit cu cneazul Lazar al Serbiei. Altii, intre care si marele cartu-

rar Nicolae Iorga, sustin ca se tragea dintr-o familie de macedoromani din jurul ora-

sului Prilep, din Macedonia.”  [4]

“Vieţile Sfi nţilor” apărute între anii 1991 şi 1998 la Editura Episcopiei Romanului şi 

Huşilor. În volumele consacrate lunilor decembrie:

Unde s-a născut Nicodim?
  Am aflat după şase secole! Un documentar de prof. NICU TOMONIU, fondator Fundaţia Tismana

Preşedinte al comisiei învăţământ-cultură-culte-turism a Consiliului Local Tismana

Localitatea Prilep locul naşterii lui Nicodim şi a vărului său Ştefan Lazăr (1371-1389) 
cneazul sârbilor, căzut în lupta de la Câmpia Mierlei (1389)
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„Cuviosul Nicodim s-a nascut in satul Prilep si se tragea dintr-o familie de aro-

mani.”

„Sfântul preacuviosul Părintele nostru Nicodim cel sfi nţit era de neam macedo-ro-

mân, născut din părinţi binecredincioşi la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 1320, fi ind 

înrudit cu familia despotului Lazăr şi a domnului Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru 

Basarab”

„Cuviosul Nicodim cel Sfi nţit era de neam macedo-român, născut la Prilep, în su-

dul Serbiei, prin anul 1320, fi ind înrudit cu familia despotului Lazăr şi a domnului 

Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru Basarab.”

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu: „Era de neam valah, din sudul Dunării, fi ind înru-

dit cu despotul sârb Lazăr şi cu domnitorul român Nicolae Alexandru Basarab. Se 

naşte în anul 1320 în satul Prislep din Serbia.” [5]

Pe situl http://www.hesychasm.ru/index.htm: se scrie despre Nicodim de la Tismana 

că e născut în Macedonia din tată grec şi mamă sârboaică:

Игумен Петр (Пиголь)

Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники

 „Преподобный Никодим Тисманский родился в одной из центральных 

областей Македонии. Отец его по происхождению грек, а мать — сербка.”

Aşadar, în afară de N. Iorga şi un site rus, probabil tot inspirat din opera lui Iorga, care 

amintesc de Macedonia, majoritatea relatărilor dau locul naşterii lui Nicodim în „sudul 

Serbiei”. Un consens pare să existe şi în privinţa înrudirii lui Nicodim, atât cu cneazul 

Lazăr [6] cât şi cu domnitorii Basarabi. Asta nu e deloc de mirare, Ştefan Uroş (1355-1371) 

fusese căsătorit cu Anca (poreclită Slava) fi ica lui Nicolae Alexandru (1352-1364). Mai 

puţin ştim în ce fel erau Nicodim şi Ştefan Lazăr rude şi de aici dilema lui Nicolae Iorga 

care ne atenţionează: „fără naţie lămurită”!

Având în vedere însă, legăturile foarte strânse ale lui Nicodim cu despoţii sârbilor, co-

pilăria lui cu Ştefan Lazăr, e fi resc să ne întrebăm unde a putut avea loc această convieţuire 

decât la poalele munţilor, pe aliniamentul Peč – Dečani – Prilep - Djakoviča regiune con-

siderată leagănul Duşanilor? Sunt localităţi foarte apropiate, priviţi fotografi a de la începu-

tul paginii, la câteva ore de mers una de alta. De ce n-ar fi  acest Prilep locul de naştere al 

lui Nicodim ci tocmai Prilepul macedonean afl at la două sute de kilometri depărtare?

Să lăsăm însă comentariile deşi sunt destul de pertinente şi să încercăm să cercetăm 

datele cunoscute, punând alături argumentele pro şi contra.

Iată şi imaginea reală, cu puţină compresie pe lăţime.

Se pare că frontalul principal a fost modifi cat

Argumente în favoarea ideii că micul sat Prilep din Kosovo este locul Argumente în favoarea ideii că micul sat Prilep din Kosovo este locul 
naşterii lui Nicodim:naşterii lui Nicodim:

Oraşul Prilep din Macedonia era în secolul al XIV-lea o cetate bine dezvoltă. Menţionat 

încă din 1014, el se afl a la intersecţia drumurilor antice din Balcani. Biserica Arhanghelul 

Mihail din secolul X, făcea ca de multe 

ori regele Samuel [7] să rămână aici. 

Apoi biserica  Nicola construită în se-

colul XIII, întăreşte şi mai mult rolul 

acestui oraş ca centru cultural.  Cu toa-

te acestea nici o sursă istorică din seco-

lul al XIV-lea, nu aminteşte despre 

Nicodim. [8] La sfârşitul acelui secol, 

Nicodim era o personalitate binecu-

noscută în Balcani. Nicodim cunoştea 

personal pe Sigismund regele Ungariei, 

întreţinea corespondenţă cu egumeni 

şi ucenici din Athos, din Serbia şi din 

Ţara Românescă, precum şi cu patriar-

hul Eft imie al Târnovei, care ar fi  putut 

lăsa măcar o însemnare asupra faptului 

că Nicodim se născuse, ca şi el, în ve-

chiul ţarat bulgar. Şi totuşi, în 

Macedonia, despre el nu se scrisese ni-

mic în documentele vremii. Nici unul 

din profesorii macedonieni care s-au 

ocupat de  instruirea în cultura slavă, 

Jordanie Konstantinov (Dzinot), 

Dimitar Miladinov, Rajko Zinzifov şi 

Kuzman Sapkarev nu amintesc nimic 

despre Nicodim de la Tismana. Cu atât 

mai mult să afi rme că Nicodim s-ar fi  născut în oraşul macedonean Prilep, un important 

centru de instruire inclusiv în cultura slavă. Nici  Marko Cepenkov mare culegător de fol-

clor, poveşti şi legende macedonene nu aminteşte nimic de legendele legate de Nicodim 

în căutarea locului propice pentru a ridica Mănăstirea Tismana, ceea ce ar fi  fost normal, 

dacă Nicodim ar fi  fost macedonean. El nu aminteşte nici de misiunea lui Nicodim la 

Constantinopol pentru ridicarea anatemei asupra bisericii sârbe.

În Serbia dimpotrivă, sârbii au mai multe documente emise care amintesc de 

Nicodim, ba mai mult, unele biserici din Serbia îl au trecut şi în pomelnic. Cel mai impor-

tant document rămâne însă hrisovul dat de Ştefan Lazăr prin care acesta dăruieşte stareţului 

Nicodim 10 sate din regiunea Branicevo, regiune locuită de vlahi asemenea regiunii 

Voivodina.

Reputatul istoric sârb, Djordjie Radojicic nu aminteşte nimic despre vreo legătură 

a lui Nicodim cu macedonenii, pe când legăturile lui Nicodim cu sârbii sunt pe larg relatate 

în „Bulgaralbanitosblahos et serbalbanitobulgaroblahos – deux caracteristiques du sud-est 

europeen du XIV-e et XV-e siecles”   lucrare preluată şi de către noi românii, în 

„Romanoslavica”, XIII, Bucureşti, 1966.

Dacă majoritatea documentelor istorice atât româneşti cât şi cele sârbeşti leagă 

pe Nicodim de cneazul Lazăr, de neamul Duşanilor în general, e de înţeles să ai sentimentul 

că şi locul naşterii sale trebuie să fie cât mai aproape de Manastirea Dechani şi Patriarhia 

Ipek. Imaginile din satelit ale zonei, întăresc indubitabil acest sentiment.

Nici un document istoric nu aminteşte de vreun macedonean printre călugării 

care-l însoţeau pe Nicodim. In integralitate toate documentele se referă la călugări sârbi.

Nici o sursă nu spune despre călugării sârbi că ar fi dus în Macedonia moaştele 

Sfântului Nicodim, din contră, toate relatările vorbesc de ducerea moaştelor Sfântului 

Nicodim la Patriarhia din Ipek, localitate aflată doar la 30 km de micul Prilep din 

Kosovo.

Argumente în favoarea ideii că oraşul Prilep din Macedonia este locul Argumente în favoarea ideii că oraşul Prilep din Macedonia este locul 
naşterii lui Nicodim:naşterii lui Nicodim:

Există şi în Macedonia multe localităţi locuite de vlahi, Mărul, Lopatica, Toplicani, 

Novaci, Dolneni, Leşani iar unele surse biografi ce presupun că Nicodim ar fi  vlah. Aceasta 

a făcut să existe bănuiala că Nicodim s-ar fi  născut în oraşul Prilep din Macedonia, „din-

tr-o familie de macedoromani” . Ba există în Macedonia chiar şi două localităţi, una cu 

numele Nikodim, alta cu numele Prilepac. [9]

Printre vizitatorii mănăstirii au fost şi clerici, istorici, care au argumentat ghizilor 

Mănăstirii Tismana că Nicodim ar proveni din căsătoria unei fi ice a lui Basarab I cu Jupan 

Gheorghe Costariotul zis şi Scandembeg, regele Albaniei.

Ca o concluzie privind argumentele pro şi contra prezentate aici, argumentele în fa-

voarea faptului că Nicodim s-ar fi  născut în localitatea Prilep din Kosovo, sunt astăzi mai 

numeroase şi mai bine documentate. Spre deosebire de cele de până acum, care vizau ora-

şul Prilep din Macedonia şi care au fost şi rămân doar nişte supoziţii, după cum recunoş-

teau însăşi autorii scrierilor despre Nicodim.

�

�

�

�

�

Imaginea din dreapta se afl ă în monografi a „Mănăstirea Tismana” de Alexandru 
Ştefulescu, anul 1909. Noi am identifi cat-o printre gravurile sârbeşti afl ate la 

Patriarhia Ipec (vezi săgeata)

Patriarhia Ipec. Imagine comprimată aidoma 
gravurii
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Există motive de reevaluare a biografi ei lui Nicodim privitor la această Există motive de reevaluare a biografi ei lui Nicodim privitor la această 
localitate Prilep din Kosovo?localitate Prilep din Kosovo?

Da, există, aşa precum s-a văzut. Iar noi am dat semnalul. Acum rămâne ca toate cele 

scrise aici să fi e reconfi rmate prin vizite la faţa locului, studierea în continuare a „pistei 

Kosovo”.

Deocamdată există un impediment major: regiunea nu încă sigură, mai ales în privin-

ţa turismului ecumenic care ar renaşte iar resentimetele! În Kosovo pacea încă se menţine 

doar cu ajutorul forţelor de securitate ONU.

Tribunalul Internaţional de la Haga, în urma decesului lui Slobodan Miloşevici, în-

cearcă să facă noi arestări şi să afl e adevărul de la alte personaje sinistre implicate în răz-

boiul din Kosovo. Ne trebuie acest adevăr şi aducerea acestor personaje în faţa justiţiei 

pentru ca niciodată, nimeni în lume să nu mai fi e tentat să distrugă biserici, bunuri de 

patrimoniu inestimabil, locuri seculare de rugăciune pe care până şi naziştii lui Hitler le-

au respectat.

Se mai speră că independenţa regiunii Kosovo va aduce liniştea aşteptată de atâtea se-

cole. Speranţe sunt şi din faptul că mai toate noile state independente din Balcani vor dori 

să adere la Uniunea Europeană. După cum bine se ştie, o condiţie obligatorie pentru a fi  

admis, este buna înţelegere între  minorităţi şi populaţia majoritară.

În încheiere, acum la şase secole de la trecerea părintelui nostru Nicodim Sfi nţitul  la 

cele veşnice, putem afi rma că, datorită noilor mijloace de informare de care dispunem as-

tăzi, am mai pus o fi lă la biografi a sa.

Suntem convinşi că manifestările din 22-24 septembrie 2006 organizate de Sfânta 

Mitropolie a Olteniei vor adăuga şi ele alte fi le din bogata biografi e a Sfântului Nicodim 

de la Tismana şi se va face propunerea ca un grup de cercetători să întocmească un me-

moriu pentru ca  Sfânta Mănăstire Tismana să fi e inclusă în patrimoniul UNESCO.

[1] P.P. Panaitescu, „Mircea cel Bătrân”, Editura Corint, Bucureşti, 2000

[2] Ştefan Ieromonahul, „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Ni codim sânţitul”, Tipografi a cărţilor bise-

ricesci, Bucureşti, 1883

[3] Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Ni codim sânţitul”, Tipografi a cărţilor bise-

ricesci, Bucuresti, 1883, pag 17

[4] Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu “Sfi nti daco-romani si romani”, Editura Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, 

Iasi, 1994, pag. 64-68

[5] Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol I, Bucureşti, 1980, p. 288

[6] Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Ni codim sânţitul”, Tipografi a cărţilor bise-

ricesci, Bucuresti, 1883, pag 17

[7] E vorba de Bulgaria ţarului Samuel care cuprindea Macedonia, Albania, Moesia Superioara, frontiera ori-

entală fi ind marcata de râul Isker, munţii Etropol şi Ihtiman, până în vestul Macedoniei (V.N. Zlatarski, “Istoria 

primului ţarat bulgar”, Sofi a, 1934, II, pag.632)

[8] Dupa bătălia de la Kosovo (1389) şi cucerirea capitalei Târnovo (17 iunie 1393), a urmat dominaţia turcă 

asupra întregului teritoriu al Bulgariei, care a durat 482 de ani (1396-1878). In această perioadă Imperiul Otoman 

a colonizat intensiv regiunea, cu peste 1 milion de turci.

[9] Mai există şi în Kosovo o localitate Prilepnica, la circa 30 km de Priştina. Denumirile sunt legate de cuvân-

tul slav „prilepiati” – a (se) lipi (la cineva)

Sfântul Nicodim şi întemeierea bisericii româneşti neatârnate.Sfântul Nicodim şi întemeierea bisericii româneşti neatârnate. 

Biserica ortodoxă Română nu a îndeplinit decât o simplă formalitate la 26 
octombrie 1955, când prea cuviosul părintele nostru Nicodim, primul stareţ al 
mănăstirii Tismana, a fost canonizat ca „Sfântul Nicodim de la Tismana”. Pentru 
că el a fost considerat dintotdeauna sfânt, chiar şi din timpul vieţii. Toţi românii 
l-au preţuit, deoarece întărirea Bisericii Ortodoxe Române se leagă şi de viaţa lui 
Nicodim, de lucrarea lui sfântă pentru a ridica împreună cu domnitorii Basarabi  
în Ţara Românească, o salbă de mânăstiri, puternice centre monahale după mo-
delul Sfântului Munte.

Întemeierea Mitropoliei Ungro-Vlahiei  demarează în anul 1359 pe vremea 
lui  Nicolae Alexandru – Vodă (1352-1364), când acesta dă asigurare scrisă 
Bizanţului că biserica Ţării Româneşti va fi supusă patriarhiei. Sosirea lui Nicodim 
în Ţara Românească amplifică însă demersurile pentru  o biserică  românească 
neatârnată. Cu „kir Nicodim” prim sfătuitor al voievozilor Ţării Româneşti, pro-
cesul se încheie în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), acesta devenind 
pentru totdeauna în istorie, marele nostru întemeietor al bisericii naţionale nea-
târnate, total independentă, un nou titlu de glorie, pe lângă cele cunoscute ale 
marelui domn.

Alături de Mircea cel Bătrân istoria reţine aşadar, şi pe cuviosul nostru 
Nicodim, arhimandritul Lavrei Mănăstirii Tismana: „Aparitia acestei mari figuri 
de sfânt, care însoţeşte pe Mircea în călătoriile sale şi chiar la întâlnirea sa cu craiul 
Sigismund al Ungariei, dând sfat şi nădejde poporului primejduit de duşmani, 
luminând cu învăţătură şi cu îndemn la muncă tara întreagă, este unică în istoria 
noastră, o icoana de Ev Mediu, care ridică epoca lui Mircea la proporţii de legen-
dă.”, spune P.P. Panaitescu.  [1] (Vezi  „Biserica sub Mircea cel Bătrân”)

Nicodim era o mare personalitate în Balcani, cu timpul el căpătând nimb 
de sfinţenie. Umblând printre oamenii vremii, ei i se închinau ca unui sfânt. „În 

hrisoavele lui Mircea cei ce cutezau să calce privilegiile mănăstirii Tismana erau 
ameninţaţi, pe lângă ,,blestemul Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu, al sfinţilor 
şi al părinţilor purtători de Dumnezeu” şi cu ,,blestemul lui Nicodim”, care în viaţă 
fiind era deci pus la rând cu părinţii bisericii din lumea cealaltă”  [2].

Copilăria lui Nicodim în SerbiaCopilăria lui Nicodim în Serbia

Nicodim s-a născut în sudul Serbiei, la câţiva kilometri sud de Mănăstirea 
Decani, în micuţa localitate Prilep. „Sfântul acesta, Prea Cuviosul Părintele nostru 
Nicodim sânţitul, Archimandritul, începătorul acestei sânte Mânăstiri Tismeana, 
fostau,  dupre cum zic, de neam slovian; adecă din neamul slavenesc al Serviei, 
născut din părinţi bine credincioşi şi temători de D-zeu; de neam slăvit, rudenie 
cu Cniazu Lazăr, împăratul Servilor, carele a fost împărat la anii de la Christos 
1374”  [3] [ [i]]

Se zice că Nicodim s-ar fi născut în 1320 şi atunci ar fi avut doar 7 ani când  
Ştefan Deşanski (1321-1331)   începe acolo construcţia marii sale mănăstiri „Visoki 
Decani” şi care se va termina  în anul 1335, de către Ştefan Duşan. Acesta se căsă-
torise cu Ruxandra, fiica  întemeietorului Ţării Româneşti, Basarab I (1310-1352) 
iar Ştefan Uroş (1355-1371) la rândul lui, fusese şi el căsătorit cu Anca, nepoata 
lui Basarab I şi fiica lui Nicolae Alexandru (1352-1364), din căsătoria acestuia cu 
bosniaca Maria. Pe de altă parte, Ştefan Uroş (1355-1371) era cumnat cu ţarul 
bulgar Ioan Sracimir (1355-1371) deoarece se căsătorise cu Ana, sora lui Anca. Şi 
pentru a încheia şirul, Nicolae Alexandru mai a mai avut o fiică, Elisabeta, căsă-
torită cu palatinul Ungarei, Ladislau de Oppeln. 

După cum se vede, pentru familiile domnitoare ale evului mediu, regula de 
bază era înrudirea cu familiile de acelaşi rang din ţările vecine. Iar în tot acest fe-
nomen general de încuscrire, istoria n-a reţinut decât că şi Nicodim făcea parte 
din aceste elite.  [4]   

Viaţa lui  Nicodim în Serbia şi la Athos

Satele stareţului Nicodim în Serbia

Regiunea sârbească Branicevo, văzută de peste Dunăre, de la Belobreşca



Pag. 10  Portal ~ Măiastra - nr. 4(8)/2006

Şi făcând el parte din familia domnitoare a despoţilor sârbi, aproape întreaga 
sa copilărie fusese probabil influenţată nu numai de instruirea de care se bucurau, 
pe atunci, doar elitele dar şi de atmosfera creştinească legată de construcţia acestei 
mari biserici „Visoki Decani”, de pe valea râului Bistriţa, loc frumos, înconjurat 
de munţi şi păduri, unde se păstrează şi astăzi mormântul marelui Ştefan Duşan.

Valea Bistriţei şi Mânăstirea Decani
În fotografia din stânga, în plan îndepărtat, satele Cruşevaţ, Rznic şi Prilep.

Marea biserică purta hramul Înălţării Domnului, „Iar sântul Botezat fiind  
dupre  obiceiul creştinesc, şi  crescut întru buna pedepsire, şi temere de D-deu şi 
a iubirei în tânără vrâstă a prunciei sale, dat a fost de păriniţii lui la învăţătura 
cărţei. Şi isteţ fiind la minte, sântul în scurtă vreme a învăţat toată dumnezeeasca 
Scriptură,   care duce întru mântuire, şi gramatica cea slovenească, foarte bine şi 
desăvârşit.”   [5]

Deşi ar fi putut avea o viaţă fără griji, Nicodim nu râvnea deloc la o astfel 
de viaţă, dorind să urmeze altă cale decât cea plină de huzur. Avea 15 ani când vi-
zita monahilor sârbi de la Muntele Athos, la inaugurarea Mănăstirii Decani (1335), 
îl hotărî să-şi aleagă ireversibil destinul. Trăind într-o atmosferă de rugăciune şi 
evlavie, prezenţa lor trebuie că să-i fi stârnit tânărului Nicodim un foarte mare 
interes: ” Şi înştiinţâidu-se de toate de la dânşii, a plâns cu lacrâmi înaintea lor, 
după aceia a zis cătră dînşii : Văz părinţilor, că D-zeu cunoscându adâncurile ini-
mii mele şi scopusul sufletului meu, v’a trimis pre Sânţia Vostră aicea la noi păcă-
toşii, ca să mă povăţuiţi pre mine păcătosul la calea cea D-zeească a mântuirei. 
Câci mult mi s’au veselit sufletul meu de vederea feţeî voastre cei cu kip îngeresc 
şi de D-zeeşcile voastre cuvinte, şi mai mult nu pot să mai rămâi întru această 
lume înşelătoare, nici să mai văz slavele şi nălucirile ei cele mincinose. Deci rogu-
vă pre voi, Părinţi sânţi, să mă învăţaţi cum să fug de deşertăciunea lumei aceştia, 
ca să me învrednicesc şi eu aceştii vieţi, care veţuiţi Sânţia Voastră. Pentru că pă-
rinţii mei acum cugetă, de a mă da în cele politicesci şi-a mă înălţa întru cinste si 
boerii mari înpărăteşti,   pre care acestea toate din  pruncie până acum le-a urît 
sufletul meu,  că nici sa le auz nici să le văz. Şi pentru acesta am hotărât, cu un 
ceas mai nainte să fug şi să mă duc la sf. Munte şi acum cer sfat de la voi.”  [6]

Personalitate de frunte a Muntelui AthosPersonalitate de frunte a Muntelui Athos

 Aşadar, părăsind casa părintească, Nicodim îşi desăvârşeşte educaţia mo-
nastică şi literară la Muntele Athos. Pe lângă râvna deosebită, pesemne că şi edu-
caţia aleasă primită în copilărie l-a propulsat rapid în vârful ierarhiilor de la Sfântul 
Munte. În 1338 primeşte numele Nicodim, în 1341 a fost hirotonit ierodiacon iar 
după doi ani preot ieromonah. Mijlocul veacului al XIV-lea îl găseşte în plină forţă 
de muncă, o personalitate în plină devenire aşa cum e cunoscut şi din viaţa lui 
Isaia (latineşte) şi din aceea a patriarhului sârb Sava II.  [7] Viaţa lui Isaia îl nu-
meşte ,,adânc cunoscător al Sfintei Scripturi şi bun orator”.

Iată ce scrie despre viaţa lui la 
Athos Prof. Dr. Mircea Pacurariu: „S-a 
oprit la manastirea Hilandar, unde 
egumenul l-a primit ca “frate”. Noul 
ucenic al Athosului învata aici temei-
nic limbile greacă şi slavonă, dar cule-
ge şi multe învataturi din scrierile 
Sfinţilor Părinti şi ale scriitorilor bise-
riceşti. Credinţa lui jertfelnică, dragos-
tea lui faţă de toţi, râvna spre cele bune 
şi folositoare, smerenia, posturile şi 
rugaciunea neîncetată, l-au facut cu-
noscut tuturor, încat la vremea cuve-
nită, după trei ani de ucenicie, a primit 
îngerescul chip al călugăriei, primind 
numele Nicodim. A fost hirotonit ie-
rodiacon, iar la scurt timp preot iero-
monah. Preţuit de toţi, după trecerea 
la cele veşnice a egumenului, soborul 
mânăstirii l-a ales în fruntea obştii că-
lugăresti de la Hilandar. S-a dovedit şi 
în această slujire un neintrecut gospo-
dar şi bun îndrumîtor al călugarilor, 
ostenind zi şi noapte alături de ei, în 
posturi şi rugăciuni, în copierea de 
manuscrise şi alte îndeletniciri potrivite cinului călugăresc.”  [8] 

Dar Nicodim n-a fost numai un neîntrecut gospodar şi bun îndrumător al 
călugărilor. In veacul al XIV-lea a apărut în Biserica Ortodoxă – îndeosebi la 
Muntele Athos, o mişcare de renaştere teologică-spirituală, numită isihasm (de la 
cuvântul grecesc isihia = linişte). Cei mai de seamă reprezentanţi ai acestei mişcări 

au fost trei arhiepiscopi ai Tesalonicului, Grigorie Palama, Nicolae Cabasila şi 
Simeon. Această mişcare prinde rapid adepţi printre care Grigorie Sinaitul  dar şi 
Nicodim căruia i se părea foarte nimerită retragerea totală a călugărului de lume. 
Prin isihie, călugărul trecea voit la meditaţie în tăcere şi rostirea neîncetată a “ru-
găciunii lui Iisus” sau “a inimii”: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine păcătosul”. 

De la Muntele Athos, spiritualitatea isihastă s-a răspândit în mânăstirile din 
Bulgaria, Serbia şi  Rusia dar şi în Ţara Românească prin  Sfântul Nicodim de la 
Tismana, reprezentant de frunte al isihismului pe pământul românesc.

Ştefan Ieromonahul bănuieşte că tocmai din cauza acestei aplecări spre isi-
hie, Nicodim nu a acceptat conducerea Bisericii Ortodoxe Sârbe, la propunerea 
Cneazului Lazăr: „Dar sântul cunoscând cu duchul, ca într’alt-fel nu pote scăpa 
de acesta,  adică de punerea în scaunul Archiepiscopiei   Serbiei,  cât şi de îucepă-
toria Ecsarchiei sântului Munte, socotin-du-le acestea cu totul înprotivitoare sco-
pusului mântuirei sufletului său, şi nespuindu nici ucenicului său, au eşit  noaptea  
pre  ascuns singur de la conacul său, ce era aproape de curţile Imperateşci, neştiind 
niminea, unde s’a dus şi ce s’a făcut. Apoi a început a pustnici prin pustietăţi, prin 
multe şi bo¬gate locuri pusniceşci, prin ţara  Serbiei,   până ce a venit la locul ce 
se numeşce Şaina, carele  este aproape de rîul Dunărei, în ţinutul Cladovei. Şi vă-
zând  sântul locul,  frumos   şi  lesnicios  pentru pustnicie, s’a sălăşluit aci”   [9]

„Şaina” sau Craina,  azi denumirea nu mai există, dar numele e amintit de 
apa Caşaina, care se varsă în Dunăre împotriva Vârciorovei. În aceste părţi ale 
Crainei tradiţia spune că două biserici au fost cladite de Nicodim, una la Vratna, 
alta la Manastiriţa  [10]. O descriere a celei din urmă făcută de un istoric sârb 
arată că biserica e şi azi în picioare, de piatră, acoperită cu olane. Legenda locală 
spune că a fost clădită de Nicodim şi de ,,Radul Beg”, al cărui nume se citea cândva 
pe porţile altarului.  [11] Poporul spune că aci s-a refugiat Milena, fiica lui Lazăr 
cneazul, fugind în faţa turcilor după lupta nenorocită de la Kosovo.  [12]   

Mănăstirea Hilandaru de la Sfântul Munte Athos
unde Nicodim devine ieromonah în anul 1343

 

Nicodim înălţător de biserici în Serbia şi în Ţara RomâneascăNicodim înălţător de biserici în Serbia şi în Ţara Românească

În vremea lui Vladislav Vodă (1364-1377), fiind fratele acestuia Radu, mare 
Ban al Severinului iar Nicodim aflându-se dincolo de Dunăre în regiunea Cladovei, 

între cei doi se înfiripă o bună prietenie lian-
tul comun fiind ridicarea bisericii Mănăstiriţa 
şi legăturile de rudenie a amândoura cu ţarii 
bulgari. Regiunea Craina de la sud de 
Dunăre, se afla pe atunci sub stăpânirea ţa-
rului bulgar de la Vidin, Straţimir (1355-
1371), ruda lor  [13].  

Radu şi Vladislav, ar fi vrut ca şi în 
Ţara Românească viaţa monahală să fie or-
ganizată prin construirea unor puternice 
centre mănăstireşti. Pentru acest lucru, 
Nicodim ar fi fost omul cel mai potrivit, la 
cei peste 30 de ani de experienţă ai săi de la 
tunderea la monahism şi deplină recunoaş-
tere şi cinstire în toate Patriarhiile din 
Balcani. 

Tocmai de aceea, pe la 1369, Nicodim 
este chemat  în Ţara Românească şi înteme-
iază cu ceata lui de fraţi călugări, mănăstirea 
de piatră de la Vodiţa, la Dunăre, lângă 
Porţile de Fier. Era o bi¬serică frumoasă, cu 
plan sârbesc, asemănătoare cu cea de la 
Cruşevaţ a cneazului Lazăr.  [14] Bucurându-
se să vadă această operă evlavioasă pe pă-
mânt românesc, Vladislav Vodă îi dărui sate 

şi mertic de hrană din casa domnească [ [ii]]. 
Dar din păcate, în 1375, Nicodim se întoarce iar în Serbia şi e însărcinat să 

ia parte la misiunea trimisă de cneazul Lazar la Bizanţ pentru împăcarea bisericii 
sârbeşti cu patriarhia. Mânăstirea Vodiţa se afla însă lângă Vârciorova, deci pe te-
ritoriul Banatului Severinului, cedat de unguri lui Vladislav Vodă. Astfel că, în 

Arborele genealogic al lui Nicodim
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scurt timp, el este pierdut din nou împreună cu Severinul, de către domnii mun-
teni, după numai câţiva ani. La întoarcerea lui Nicodim din Serbia, el găsi pe fraţii 
lui călugări sub stăpânirea regatului catolic. Dar Nicodim nu vru să-şi lase fraţii 
sub regatul maghiar şi hotărând să-şi găsească loc nou de mănăstire, în anul 1378, 
întemeiază mânăstirea cea nouă de la Tis¬mana.  [15] .  La data aceea nu mai 
domnea Vladislav, ci Radu (1377-1383), tatăl lui Mircea, hrisoavele Tismanei  [16] 
atestând că Radu e cel dintâi care a dăruit această mănăstire.  [17]

„Se zice că în acel loc, unde s-a clădit Tismana, erau mari pustietăţi  între 
păduri şi stânci şi sfântul a fost călăuzit de un vis spre acele locuri. În peştera de 
acolo era un balaur, zice legenda, care a fost ucis când sfântul i-a înfăţişat crucea 
cea de plumb ce o ţinea la dânsul. Şi astfel înaintea peşterii celei mari, din care iz-
vorăşte apa, s-a făcut întâi o biserică din lemn de tisă, dintr-un tis mare, din ră-
dăcinile căruia s-a făcut altarul.”  Astfel  începe enumerarea legendelor, legate de 
venirea lui Nicodim la Tismana, istoricul P. P. Panaitescu dar noi recomandăm cu 
căldură lucrarea Ieromonahului Ştefan, care a fost şi va rămâne un povestitor de 
neegalat în detalierea minunilor pe care Nicodim le-a săvârşit înainte şi în timpul 
vieţuirii sale la Tismana.(Cartea on-line se află la adresa http://tismana.afcn.ro )

Misiunea lui Nicodim la BizanţMisiunea lui Nicodim la Bizanţ 

Despre misiunea lui Nicodim la Bizanţ, în vederea ridicării anatemei asupra 
bisericii sârbeşti există mai multe variante, atât din surse româneşti cât şi din surse 
sârbeşti. Să vedem mai întâi varianta istoricului român P. P. Panaitescu dar folosind 
surse sârbeşti:

În fruntea misiunii se afla stareţul Isaia, iar ca membri, Teofan fost protos 
la Sfântul Munte cu doi ucenici, Silvestru şi Nifon, şi la urmă e pomenit ,,şi cu 
aceştia şi Nicodim ca tălmaci de cuvinte”   [18] . Nicodim avea deci un rol secun-
dar în această misiune, fusese luat ca un cunoscător al limbii greceşti. Misiunea 
calatori întâi la Athos şi de acolo cu corabia la Bizanţ, unde fu primită de împăratul 
Ioan V Paleolog, de fiul său Manuel şi de patriarhul Filotei. Ea avu succes deplin 
şi blestemul aruncat asupra bisericii sârbeşti a fost ridicat  [19] .

Să extragem şi câteva fragmente din varianta lui Ştefan Ieromonahul: 
„Apoi nu după multă vreme a egumeniei sale s’a pus împărat Serviei Cneaz 

Lazăr rudenia sa, (după feciorul lu silnic  [20] Ştefan) la aniiî, ce sau zis mai sus. 
Şi şciind numitul Cneaz Lazar, că împărăţia şi toată ţara Serbiei este sub anatema 
Patriarchiei şi a tot soborul Bisericei cei mari a Ţarigradului, pentru o mare sâl-
nicie, ce a fost făcut silnic Ştefan, împăratul Serbiei...” … „a mers la sântul Munte, 
căutând mai întăi pre rudenia sa, adecă pre sântul” … „a făcut scrisori de rugă-
ciune, întăi cătră împăratul, cătră Patriarchul şi cătră tot soborul Bisericei cei mari   
de acolo din  partea sa. Şi alegând trei părinţi mai iscusiţi şi mai învăţaţi în sântele 
Scripturi d’ai sântul Munte, adică, întăii pe sântul, ca pre cel ce era învăţat desă-
vârşit întru amândouă sântele Scripturi şi limbi în cea slovenească a Serbiei patriei 
sale, şi în cea elinească (grecească) : Iar mai vârtos ca pre o rudenie a numitului 
Cneaz Lazăr; şi doi din Părinţi anume : Isaia şi Partenie şi pe trei serbi din boerii 
numitului Cniaz.” [21]

După cum lezne se observă, în varianta românească a lui Ştefan  Ieromonahul, 
rolul principal îl are „sântul” Nicodim, şi ca bun tălmaci, dar şi în calitate de ru-
denie a cneazului, lucru care-i foloseşte nu numai la ridicarea anatemei dar şi la 
alte beneficii personale: „Iară pre sântul, eticii, că înţelegând Prea Sfânţitul 
Patriarch, că este rudenie cu numitul Cneaz l’a cinstit de l’a făcut Archimandritu, 
hărăzându-i şi o cârjă a sa, ce’o purta, şi trei părticele de sânte moaşte ca o părticică 
din sântele moaşte ale Sântului Ioan Gură de Aur, şi alta dintr’ale sântului Ignatie, 
purtătorul de D-zeu, şi a treia dintr’ale sântului Mucenic  Theofil…”  [22] 

Şi istoricul sârb Ilarion Ruvaraţ este de părere că Nicodim ar fi fost inclus 
în misiune, având mai de mult timp o înţelegere cu Patriarhul Filotei şi sinodul 
său, pentru ca să le fie interpret: „Bătrânul atonit Isaia călători pe la sfârşitul anului 
1374 sau la începutul anului 1375 la Constantinopol, după însărcinarea prinţului 
Serbiei Lazăr şi a patriarhului sârbesc Sava IV, pentru a restabili unitatea între 
ierarhia sârbească şi partiarhul ecumenic. Spre acest scop, el luă cu el afară de alţii 
şi pe ieromonahul Nicodim cu sine, care avea în tratativele de altădată cu patriar-
hul Philoteu şi sinodul său, să-i servească de interpret.”  [23]   

Pare sigur că sârbii deţin date exacte, mai ales în privinţa datei, pentru că 
într-adevăr la 1375, patriahul Filotei a ridicat anatema şi a recunoscut patriarhia 
sârbă. Dar Ştefan Ieromonahul mai consideră şi că misiunea a avut loc pe când 
Nicodim era la Athos, lucru care nu se putea întâmpla decât înainte de 1360. De 
unde să provină confuzia? În tradiţia monastică a Tismanei, se ştie că Ştefan 
Duşan, ţarul sârbesc a venit la Sfântul Munte şi a rugat, dar nu pe Nicodim ci pe 
Grigorie Palama, să meargă în Serbia şi să-i fie sol în Constantinopol şi mijlocitor 
la curtea bizantină, după care îl va face arhiepiscop. Palama a refuzat însă să mear-
gă în Serbia. Privitor la tratativele de la Athos, Ştefan Ieromonahul  ştia deci ceva 
vag, iar ce ştia precis, era că doar Cneazul Lazăr reuşise să ridice anatema, în mi-
siune fiind şi Nicodim.

 Un interes aparte îl au relatările istoricilor sârbi atunci când, vorbind de 
misiunea de la Constantinopole, afirmă că Nicodim „Era un bărbat literat, orator 
şi cu viaţa sfântă şi-i de mare merit că el în Ungro-Vlahia a întemeiat două mari 
mănăstiri, Tismana şi Vodiţa, cu mare râvnă şi cu multă osteneală, susţinut cu 
sfatul şi fapta de onorabilul părinte Isaia, că a adunat mulţi fraţi călugări împrejurul 
său, fiind un conducător ce strălucea ca un luceafăr de dimineaţă de virtuţile du-
hovniceşti.”  [24]  

 Aceste relatări din surse sârbeşti afirmă un lucru interesant: în 1375, cu 
trei ani înainte de sfinţirea din anul 1378, Mănăstirea Tismana fusese 
întemeiată.

 Dar de unde provenea anatema asupra bisericii sârbe? In anul 1346, cu 
învoirea patriarhului de Târnova şi a celui din Ohrida, într-o adunare la Skoplie, 
Ştefan Duşan proclamase pe mitropolitul sârbesc, Ioanichie al II-lea ca patriarh 

sârbesc, a cărui autoritate sârbească se întindea peste toate ţările cucerite de el. 
Deşi Calist patriarhul Constantinopolului protestase, sârbii nu ţinură seama de el. 
Calist aruncă atunci anatema asupra bisericii, patriarhului, ţarului şi poporului 
sârb.  In toamna anului următor, Ştefan Duşan întreprinde la Sfântul Munte prima 
tentativă (eşuată) de formare a unei solii pentru împăcarea cu Bizanţul. Ea eşuează 
şi ridicarea anatemei va fi împlinită abia în anul 1375 de cneazul Lazăr cu ajutorul 
lui Nicodim. 

Satele donate lui Nicodim,

în Serbia

Harta regiunii Branicevo

Nicodim se întoarse la Tismana pe vremea lui Radu (1377-1383), deci după 
1377, păstrând legăturile şi cu ţinuturile din sudul Dunării. Cneazul Lazăr nu ui-
tase slujbele sfântului Nicodim şi faima faptelor săvârşite de el în Ţara Românească 
ajunseseră şi la urechile lui. De aceea, el dădu stareţului Nicodim şi călugărilor lui 
un hrisov de danie, în care, pe lângă ajutorul dat pentru clădirea locaşurilor de 
închinare în Ţara Românească, îi dăruieşte şi zece sate în Serbia.

Hrisovul lui Lazăr s-a pierdut, dar la 1406, în vremea lui Mircea, fiul sau, 
Ştefan Lazarevici (1389-1402 prinţ, 1402-1427 despot), confirmă dania tatălui sau: 
,,Am aflat şi mănăstirile în Ţara Românească, care au fost zidite cu ajutorul feri-
citului meu părinte, locaşul Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu de la Tismana 
şi al lui Andonie cel Mare la Vodiţa. Metoaşele ce le-au avut în ţara împărăţiei 
mele... sunt acestea: Tri Brodi, Hanovţi, Drajevţi, Cruşeviţa cu Duhovţi, Isvorţi, 
Barici, Bichini, Ponicva, Poporate”  [25]. Din aceste zece sate mai sunt cunoscute 
azi cinci, celelalte au fost pustiite sau şi-au schimbat numele. Cele cinci sate: Tri 
Brodi, Crusevita, Ponicva, Bichini şi Barici se aflau în Serbia aproape de Dunare, 
la apus de Craina, adică de vechea graniţă cu statul bulgar de la Vidin şi anume 
între cetatea Golubaţ şi râul Pek, afluent al Dunarii. Aceasta regiune purta numele 
de Branicevo, regiune bogată cu mine, a cărei capitală era cetatea Golubaţului  
[26]. 

Serbia în secolele XII-XIV
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Cât se întinsese cnezatul lui Lazăr dacă acesta putea să facă danii lui 
Nicodim?  Dacă privim imaginea cu harta Serbiei, cnezatul lui Lazăr nu cuprindea 
decât valea Moravei cu lanţurile de munţi  Novo Brdo şi Rudnic. Capitala era la 
Cruşevaţ pe Morava. Dar până în anii 1378-1379, el supune şi cnezatul  lui Nicola 
Altomanovici spre apus, la Ipek şi pe al lui Radici Brancovici jupanul acestui ţinut, 
fiul lui Branco Rastislavici care este bătut şi învins de cneazul Lazăr. Tot ţinutul 
Branicevo încape în stăpânirea acestuia  [27] . În sud, regiunile Priştina, Prizeren, 
şi Kossova erau ocupate de Vuk Brancovici, ginerele lui Lazăr. Atunci Lazăr se în-
titulează, pentru prima oară, gospodar al sârbilor şi Podunaviei. 

El nu face danii numai Tismanei dar şi mănăstirii Zdrelo Branicevska, zisă 
şi Gorniak, lângă vărsarea Plavei. Între satele pomenite în dania cneazului către 
această mănăstire la 1 august 1380, este şi Cruseviţa de pe raul Pek , acelaşi sat pe 
care mai târziu îl dărui Tismanei, probabil în urma unui schimb cu mănăstirea 
Gorniak.  [28] Istoricul P. P. Panaitescu trage concluzia că dania lui Lazăr pentru 
popa Nicodim s-a făcut după 1380, dar dacă sfinţirea Tismanei avusese loc la 1378, 
e de presupus că Lazăr n-ar fi putut lăsa neobservat evenimentul. 

Mănăstirea Tismana n-avu parte însă prea mult timp de această danie. În 
anul 1389, o mare nenorocire se abătu asupra Serbiei ca urmare a pierderii luptei 
cu turcii la Câmpia Mierlei în Kossovo. Mai mult, cneazul Lazăr muri vitejeşte în 
luptă iar satele Tismanei în Serbia ,,au fost date uitării şi cu totul pustiite”, cum 
spune Ştefan Lazarevici în hrisovul său. Acesta fu nevoit să reînnoiască, în vremea 
lui Mircea, dania cea veche 
către „popa Nicodim” şi în-
găduie tuturor, ,,care au 
fost oameni bisericeşti îna-
inte de pustiire... cine a fu-
git din ţara împăraţiei mele 
în ţara ungurească sau în 
cea bulgărească”, să se poa-
tă întoarce fără grijă  [29]. 

Ştefan Lazarevici 
muri la 1427 iar urmaşul 
său Gheorghe Brancovici 
trebuia să împlinească înţe-
legerea cneazului Lazăr cu 
rege le  S ig i smund a 
Ungariei. Potrivit acesteia, 
Belgradul şi Golubaţul cu 
ţinuturile înconjurătoare 
reveneau regelui ungur, lu-
cru care nu fu pe placul lui 
Iremia comandantul Golu-
baţului. Decât să se su pună 
ungurilor, el preferă să des-
chidă porţile turcilor. 
Încercarea lui Sigis mund 
de a lua cetatea Golubaţ 
eşuă iar turcii puseră mâna 
pe tot ţinutul Branicevo.

 
Sigismund, ca un domn adevărat, având şi o dragoste deosebită pentru 

amintirea lui Nicodim, seziză că pierderile sunt şi ale Tismanei, nu numai ale lui.  
Aşa că, la 1428, întăreşte din Bratislava popii Agathon, urmaşul lui Nicodim, toate 
stăpânirile sale: ,,Şi am aflat adevăr, scrie împăratul, cum că părintele despotului 
Ştefan, cneazul Lazăr, a dat acelor biserici satele din ţara sârbească... satele numite: 
târgul Kiselevo cu vama şi viile şi livezile şi cu tot hotarul şi venitul liber, de ase-
menea şi alte sate, Popovţi şi Mariiani şi Dramni pe Mlava şi Clicevaţ pe Dunăre 
şi aceste sate le-a dat cu vii şi mori şi ogoare şi livezi şi cu tot hotarul şi venitul li-
ber”  [30].

Sigismund, după cum se vede, dă Tismanei  numai cinci sate din zece dar 
probabil că erau ceva mai dezvoltate. Normal ca ele să nu mai puteau fi cele dăruite 
de Lazăr, ci cu totul altele, mai la apus, unde Sigismund stăpânea. Kiselevo este la 
vărsarea râului Giurcavicica în Dunare, Popovţi este aşezat puţin mai sus pe acelaşi 
râu, Clicevaţ este mai la apus pe Dunăre, între Giurcavicica şi Mlava, iar Dramni 
este pe Mlava. Mariiani, azi nu se mai ştie, probabil că a fost pustiit mai târziu de 
turci.

Astfel rămaseră aceste sate în stăpânirea călugărilor din Ţara Românească  
până la supunerea desăvârşită a Serbiei sub turci la 1459.

Dar deşi Mănăstirea Tismana îşi pierdu definitiv privilegiile din Serbia, ea 
deveni scurt timp în Ţara Românească un adevărat stat în stat. De ea ţineau cinci 
munţi, Vama Vâlcan, bălţile Calafatului şi nenumărate sate de la Severin până la 
Novaci.

Şi totul se datora acestui mare sfânt Nicodim, care fusese o mare figură a 
Orientului ortodox, cunoscând personal pe toţi cnezii şi craii ţărilor vecine.

Sfântul Nicodim de la Tismana, a fost întemeietorul vieţii mănăstireşti în 
Ţara Românească şi poate, prin ucenicii lui, şi în Moldova. Începutul culturii 
noastre medievale, îşi are originea în mănăstiri. Ele au păstrat aceea atmosferă de 
credinţă ortodoxă fără de care neamul nostru n-ar fi trăit veacuri de-a rândul.
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Domn, volnic să pună în locul acela stareţ, nici arhiereu, nici careva altul ci cum va zice Kir Nicodim şi cum va 

aşeza, aşa să ţină, care sunt acolo călugări, şi ei singuri să-şi pună stareţ.

Şi aceste toate rog pe toţi urmaşii, ca să nu schimbe nimic; care se va încerca să schimbe acestea sau 

ceva din ele, pe acela să-l bată Domnul Dumnezeu şi prea cinstita sa maică şi sf. şi marele purtătorul de 

Dumnezeu Antonie, şi aici în veacul viitor. Amin

Io Vladislav Voevod, cu mila lui Dumnezeu, Domn.”

(* perperi româneşti, imitaţie după cei bizantini. 1 perper = 24 bani)

 [15] Pentru data întemeierii Tismanei, se face trimitere la indorsaţia slavă de pe hrisovul lui Dan II din 

5 august 1424 al Tismanei: ,,S-a sfintit biserica în anul 6886 (1378) şi a murit sfant parintele nostru Nicodim în 

anul 6915 (1406)”. P. P. Panaitescu, op. cit., p. 139. 

 [16] Însemnarea lui P.P. Panaitescu: în documentul lui Dan I pentru Tismana (P. P. Panaitescu, op. cit., 

p. 38-41) şi în primele hrisoave ale lui Mircea pentru aceeaşi mânăstire (ibidem, p. 43-45) cei doi domni spun 

ca au ,,aflat” în ţara lor o mănăstire numită Tismana, de Vodita nu mai pomenesc, decât confirmând în parte 

unele sate din privilegiul lui Vladislav. E foarte interesant de observat ca Dan I şi Mircea, în primele lui privilegii, 

omit din confirmarea daniei lui Vladislav ,,găletile de grâu de la satul lui Costea”, probabil pentru ca, acest sat 

fiind langă Severin, găleţile nu mai depindeau de domnul muntean. Dar cand Mircea reia Severinul, el confirmă 

din nou acest venit în hrisovul său posterior din 1392-1408 (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 77). 

 [17] Aici ideea este a lui P.P. Panaitescu tot el fiind de părere şi că Vladislav ar fi dat privilegiu numai 

pentru Vodita. Acest lucru este în contradicţie cu pomelnicul mânăstirii Tismana care-l are trecut în capul listei 

pe Vladislav Vodă,  dovadă sigură că Vladislav Vodă a dăruit ceva şi Tismanei. Contradicţia nu poate fi explicată 

altfel, decât prin faptul că la Tismana ar fi putut exista o biserică veche înainte de a construi Nicodim pe cea din 

zid.   

 [18] Viata patriarhului Sava, la Danilo, op. cit, p. 382 

 [19] ibidem

 [20] sîlnic – cel tare (din slavul „silnîi”- puternic, viguros)

 [21] Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Ni¬codim sânţitul”, Tipografia 

cărţilor bisericesci, Bucuresti, 1883, pag. 22-24

 [22] ibidem, pag. 25

 [23] Ilarion Ruvaraţ, Pop. Nicodim,Archiv f. sl. Philologie XI B.III H 1888, Seite 355

 [24] Jivopis. Starţ Isajije u arhim. Ducija, Knij, Radovi, IV, 87

 [25] P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Editura Corint, Bucureşti, 2000, p. 180

 [26] Mijatovic, George Brancovici despotul, Belgrad, 1880, p. 81-82; Jirecek, Die Heeiestrasse von 

Belgrad nach Constantinopel, p. 77-85. La Golubaţ era şi vechea cetate romană de la Viminacium (Costolat), cu 

vilele şi necropolele sale, ibid, p. 16.

 [27] Ruvaraţ, Cneazul Lazar, Belgrad, 1886, p. 196 şi Fr. Racki, Boj na Kossovu (Lupta de la Kossovo), 

în Rad jugoslovenske Akademije, XCVII (26), Zagreb, p. 27.

 [28] P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Editura Corint, Bucureşti, 2000, p. 180

 [29] ibidem.

 [30] ibidem

Cetatea Golubaţ a regiunii Branicevo
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Nimeni nu şi-a luat până acum, difi cila sarcină de a identifi ca, foarte exact, mănăsti-

rile construite de Sfântul Nicodim de la Tismana în Ţara Românească. A alege din salba 

de peste 20 de mănăstiri şi biserici care-şi arogă onoarea de a fi  construite de însuşi 

Nicodim (sau ucenicii lui), pe acelea care sunt cu adevărat construite de către acesta, e 

destul de hazardat.

Dar cu toate acestea, nu este greu de a separa pe categorii pornind de la legendele tra-

diţionale legate de construirea de către Nicodim a acestor mănăstiri şi biserici. Unele mâ-

năstiri sunt construite pe vechi lăcaşuri de cult, iar bisericile lor Nicodim fi e le-a reparat 

sau le-a adăogit, fi e că le-a construit din zid dacă ele erau din lemn. Altele sunt ctitorii ale 

voievozilor, construite special de ei, pentru a se îngropa acolo. Mai sunt altele care de fapt 

sunt metoace, adică vechi  fundaţii boiereşti care au fost ulterior închinate Tismanei: Gura 

Motrului, Cerneţi, Topolniţa, Valea cu Apă. Un alt grup, mai ales pentru vremurile mai 

apropiate nouă,  provenea din roirea călugărilor care, în căutare de locuri pustii, prielnice 

sihăstriei, părăseau incinta mănăstirii şi-şi formau chilii izolate (cele două Cioclovine, 

Ploştina Drăgoeştilor în hotar cu Hobiţa, schitul Aninoasa). 

In sfârşit, urmează marele grup al bisericilor şi mânăstirilor afl ate pe traseul urmat de 

Nicodim în căutarea locului sfânt de la Tismana şi descris de Ştefan Ieromonahul. De-a 

lungul timpului acesta s-a tot lărgit, cuprinzând o salbă de lăcaşuri de cult de la Izverna 

şi Ponoare până la confl uenţa râului Tismana cu Jiul, ba chiar şi până în Banat.

Aceste întemeieri de legendă, ţinând deci mai mult de tradiţia orală decât de realitate, 

nu sunt altceva decât o probă indubitabilă a puterii şi respectului de care s-a bucurat, la 

început Nicodim şi ucenicii lui, apoi egumenii mănăstirii Tismana, mânăstirea însăşi ca 

vechi locaş de cult creştin.

În rezumat, nu toate ctitoriile lui Nicodim se confi rmă prin cercetările ulterioare ca 

fi ind ale lui şi nici nu au aceiaşi importanţă.

Să le trecem în revistă.

Vechi lăcaşuri de cult dinaintea Vechi lăcaşuri de cult dinaintea 
venirii lui Nicodim în Ţara Româneascăvenirii lui Nicodim în Ţara Românească

Cele mai vechi biserici din Ţara Românească existente până la venirea lui Nicodim se 

presupun a fi  tot atâtea ctitorii ale voievozilor dinainte de Basarab I Întemeietorul (1310-

1352) şi anume, Câmpulung (1215), Tismana (1230), Vodiţa (1247) şi Cotmeana (1292)

Astfel, biserica lui Radu Negru (1215-1241) de la Câmpulung, a fost construită în 1215 

(Ulterior, ea a fost datată la 1291 după o reparaţie provocată de un cutremur, când meş-

terii au rescris greşit litera omega.)

Tismana a fost şi ea începută, până la 1230, de un voievod anterior lui Litovoi sau tot 

de Radu Negru (1215-1241) dar distrusă la puţin timp de regele Ungariei Bela al IV-lea, 

în vremea cruciadei asupra lui Ioan Asan al II-lea (1218-1241) la îndemnul papei Grigore 

al IX-lea.

Vodiţa a fost construită după 1247 de Litovoi, căruia i se confi rma prin Diploma 

Ioaniţilor, Banatul Severinului ca recompensă pentru lupta sa, dusă alături de regatul ma-

ghiar, contra tătarilor.

Cotmeana se pare că ar fi  ctitoria lui Seneslau (1247-1290) sau a lui Tihomir (1290-

1310) data construcţiei, 1292, fi ind avansată pe baza trăsăturilor arhitectonice ale mânăs-

tirii.

Vodiţa. Ruinele primei mânăstiri construite de Nicodim în 
Ţara Românească

Mânăstirea Vodiţa

Mănăstire de călugări, reînfi inţată in 1991, la început cu 3 vieţuitori. Are hramul 

“Sfântul Antonie cel Mare” (17 ianuarie) şi se afl ă în satul Vârciorova - Municipiul Drobeta 

Tr. Severin, jud. Mehedinţi, la circa 20 km NV de acest oraş. Se ajunge acolo pe drumul 

modernizat Drobeta Tr. Severin - Orsova (25 km), 4 km N de apele Dunării.

Ctitorită de Sfântul Cuvios Nicodim, cu sprijinul material al lui Vlaicu Vodă (1364-

1377). Construcţia începe în 1369 („ante 1374” spune cercetătorul V. Dragut, 1976). „Pe 

temelia unei biserici mai vechi din secolul XIII, atribuită lui Litovoi, voievodul din 1247”, 

este de părere arheologul Virgil Drăghiceanu.

Concluzie contestată de cercetătorii mai noi (C.C. Giurescu si Dinu C. Giurescu, 

1975).

Este dărâmată in sec XV, refăcută de Radu cel Mare (cca 1500) şi de Cornea Brăiloiu, 

în 1689.

Biserica reconstruită în arhitectura chipului originar.

Zonă turistică importantă, în apropiere afl ându-se lacul de acumulare, hidrocentrala 

Porţile de Fier si Defi leul Dunării.

Mânăstirea Tismana

Mânăstire de călugăriţe, circa 60 vieţuitoare, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” 

(15 august). Se afl ă la 5 km de centrul oraşului Tismana, jud. Gorj, la 37 km NV de Târgu 

Jiu şi la 19 km E de Baia de Aramă.

 Prin tradiţia monastică, este ctitorită din lemn de tisă de Sfântul Cuvios Nicodim de 

Mânăstiri şi biserici construite de

 Sfântul Nicodim de la Tismana în Ţara Românească
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la Tismana, sub Vladislav Vodă (1364-1377), apoi din zid intre 1375 si 1378, ajutat de vo-

ievozii Radu I (1377-1383) si Dan I (1383-1386), sub care „s-au desăvârşit” cele netermi-

nate.

Sfânta Mănăstire Tismana este cel mai vechi aşezământ monahal din Ţara Românească 

– un important monument de reculegere şi închinăciune, de cinstire a credinţei noastre 

ortodoxe.

Construită tot prin râvna cuviosului Nicodim, sora ei Mănăstirea Vodiţa, a fost distru-

să puţin timp după construire, singura citadelă a ortodoxiei noastre cu o nepreţuită şi 

neobosită activitate rămânând, timp de peste şase veacuri, Mănăstirea Tismana. 

Deoarece cu Vladislav (Vlaicu) Vodă (1364-1377) începe pomelnicul mănăstirii, fra-

tele lui Vlaicu, Radu Vodă asociat la domnie din 1372, fi ind al doilea în pomelnic, istori-

cul Al. Ştefulescu susţinea că la începutul domniei lui Vlaicu Vodă între anii 1364-1366 

s-au construit mai întâi biserici din lemn şi s-au făcut danii prin hrisov şi mai târziu ele 

s-au construit din zid.

“Tot ceea ce se  făcea danie mănăstirii Vodiţa s-a dat şi Tismanei - scria istoricul - 

amândouă mănăstirile fi ind sub conducerea unuia şi aceluiaşi stareţ, Nicodim”.

Biserica din zid a fost sfi nţită în 1378. În 1520 voievodul Neagoe Basarab a acoperit 

biserica cu plumb; în 1541 domnitorul Radu Paisie a făcut chenarele şi uşile bisericii mari; 

Matei Basarab a făcut biserica mică a spitalului mănăstiresc (1650), clopotniţa şi a dăruit 

un clopot mare; marele ban al Craiovei Cornea Brăiloiu a refăcut chiliile şi casele egume-

neşti, de asemenea a făcut mari donaţii mănăstirii; Jupâneasa Stanca Glogoveanu a refăcut 

pictura (1733 şi 1766) şi uşile bisericii (1782). Importante danii şi obiecte de cult a făcut 

şi Constantin Brâncoveanu.

Alte intervenţii au fost făcute între 1844 si 1849 iar la recenta intervenţie, i s-a asigurat 

înfăţişarea de astăzi, după forma avută în 1855,  deosebită de ceea ce a fost în vremea lui 

Matei Basarab.

Picturile murale cu valoare artistică deosebită, au fost executate de Dobromir cel Tânăr 

din Târgovişte, în 1564,  şi împodobesc pronaosul.

În 1732, alte picturi sunt executate de echipa Ranite Grigorie, în naos. Fresca afost re-

pictată în 1766 de zugravul Dumitru Diaconu

Aici şi-a petrecut, cu mici plecări temporare, ultimii săi 30 de ani de viaţă, Cuviosul 

Nicodim de la Tismana (†1406), prăznuit la 26 decembrie, reorganizatorul monahismului 

romanesc.

Locul de rugăciune, priveghere şi odihnă al Cuviosului, a fost în grota afl ată pe stânca 

de lângă mănăstire.

Cuviosul Nicodim a fost solicitat să mijlocească pentru Serbia la Constantinopol, în 

anul 1375 ridicarea anatemei, datorată confl ictului dintre aceste două Biserici din anul 

1346. Patriarhul Filotei al Constantinopolului la apreciat foarte mult pe Sfântul Nicodim, 

i-a dăruit cârja sa, trei  părticele de sfi nte moaşte  şi la făcut arhimandrit, Mănăstirea 

Tismana devenind „Mare  Lavră” şi prima arhimandrie din ţară.

La Mănăstirea Tismana, Cuviosul Nicodim a întemeiat o vestită şcoală de caligrafi e cu 

copişti de cărţi bisericeşti în diverse limbi. El însuşi în anul 1405 a caligrafi at şi miniat un 

Tetravanghel pe pergament  pe care la ferecat cu coperte de argint aurit, măiestrit lucrate, 

o capodoperă a epocii. Este cea mai veche carte datată din Ţara Românească cu cea mai 

veche ferecătură şi se afl ă la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti.

Mănăstirea Tismana a fost cel mai bogat aşezământ al Ţării Româneşti găzduind păr-

ticele din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Ignatie Teologul şi ale 

Mucenicului Teofi l aduse de la Constantinopol de Cuviosul Nicodim. Pe lângă nenumă-

ratele sate ce le avea în Ţara Românească mănăstirii i-au fost dăruite de cnezii sârbi şi 10 

sate în Serbia.

Muzeu cu obiecte de artă, icoane, argintărie, vitralii, bedereniţe din sec. XIV si alte 

odoare,  paraclis din piatră cu o turlă, clădit în vremea lui Matei Basarab, două frumoase 

schituri pe muntele Cioclovina, atelier de covoare şi de icoane pe sticlă, toate acestea o 

îndreptăţesc a fi  cel mai important centru mănăstiresc al Olteniei.

Mânăstirea Cozia

Mănăstirea Cozia, cti-

torie  a lui Mircea cel 

Bătrân, a fost zidită între 

anii 1386-1388 şi 1393. 

De pe situl mânăstirii 

se poate afl a că Mircea şi-

a ales locul de odihnă veş-

nică, în biserica mănăsti-

rii precum şi loc pentru 

portretul votiv de “mare 

voievod şi domn” pictat 

în partea dreaptă a naosu-

lui. La 20 mai 1388 

Voievodul Mircea scrie: 

“De aceia, am binevoit 

domnia mea să ridic din 

temelie o mânăstire în 

numele sfi ntei şi de viaţă 

începătoarei şi nedespăr-

ţite Troiţe, dumnezeire 

nezidită… la locul numit 

Nucet pe Olt, adică 

Cozia…” Cel care l-a sfătuit pe Mircea să ridice ctitoria de la Cozia pe locul unde se afl ă 

astăzi, a fost călugărul cărturar Nicodim de la Tismana “sfetnicul lui Mircea întru cele 

dumnezeieşti”. 

“Nicodim sfi nţitul” a fost duhovnicul lui Mircea încă din tinereţe iar mai târziu, când 

Mircea a ajuns domn, era mâna lui a dreaptă luându-l cu el peste tot.

De aceea Mănăstirea Cozia a fost târnosită de însuşi Nicodim al cărui chip este zugră-

vit în partea de sud a pronaosului şi s-a organizat ca mănăstire, sub directa supraveghere 

a lui Nicodim de la Tismana. El numeşte şi pe cel dintâi stareţ cunoscut din documente, 

Ieromonahul Chir Gavriil, fără îndoială un ucenic al său.

 Vechile fresce au păstrat chipul lui Mircea cel Mare zugrăvit în naos, pe zidul din 

dreapta, în înfăţişarea sa de ctitor, îmbrăcat în costum de mare cavaler medieval apusean, 

alături de fi ul său Mihail. În hrisovul dat de Mircea cel Bătrân Mănăstirii Cozia în anul 

1406, se pot vedea titulatura voievodului român şi graniţele stăpânite de el: “Eu cel în 

Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi binecinstitorul şi de Hristos iubitorul şi singur 

stăpânitorul, Io Mircea, Mare voievod şi domn, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui 

Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată ţara Ungrovlahiei şi a părţilor de peste munţi, 

încă şi către părţile tătăreşti şi Herţeg al Almaşului şi Făgăraşului şi domn al Banatului 

Severinului şi pe amândouă părţile, pe toată Podunavia, încă şi până la Marea cea Mare şi 

stăpânitor al cetăţii Dîrstorului...”.

Mănăstirea, cu hramul Sfânta Treime, se afl ă în comuna Cozia, 23 km de Râmnicu 

Vâlcea şi 5 km de Călimăneşti.

Biserica sinteză arhitecturală sud-est europeană din veacul al XIV-lea, a fost sfi nţită în 

1388, pictată între 1390-1391, modifi cată, ca şi Tismana, sub Neagoe Basarab (1517).

Şerban Cantacuzino, mare ban, aduce alte îmbunătăţiri. Sub Constantin Brancoveanu 

(1706-1707), se execută picturile din naos şi pridvor (1708). Bolniţa cu hramul Sfi nţii 

Apostoli este ctitorită de Radu Paisie (1542-1543), cu fresce interioare executate de David 

si Rodoslai. Paraclisul sudic cu hramul Adorminrea Maicii Domnului, este ctitorit in 1584 

de Amfi lihie, egumenul Coziei, paraclisul nordic, cu hramul Duminica Tuturor Sfi nţilor, 

este zidit in 1710 de arhimandritul Ioan de la Hurez.

Muzeu cu valoroase seturi de odăjdii din secolele XVI-XIX, vechi manuscrise, tipări-

turi, broderii, obiecte de cult, mormântul lui Mircea cel Bătrân (1418) si al monahiei 

Teofana (1605), mama lui Mihai Viteazul, Cerdacul lui Mircea la Cozia, fântâna lui Neagoe 

(sec. XVI), Cozia Veche 1km N, ctitorita de Radu, tatăl lui Radu cel Mare, la sfârşitul sec 

XIV - începutul sec. XV sunt principalele repere de atracţie ale mănăstirii.

 Mânăstirea Prislop

Astăzi Mănăstirea Prislop este o mănăstire de călugăriţe, cu 28 de vieţuitoare. Are hra-

mul “Sfântul Evanghelist Ioan” (26 septembrie), sărbătorit cu pelerinaj pe 14 septembrie. 

Ea se afl ă în satul Silvasu de Sus, localitate componentă a oraşului Hateg, 14 km NV de 

Hateg şi 19 km S de Hunedoara.

Ctitorie atribuită de tradiţie 

Cuviosului Nicodim de la Tismana 

(conform cercetătorului V. Dragut, 

1976) sau ucenicilor lui, cu spriji-

nul material dat de Mircea cel 

Bătrân şi de românii din Ţara 

Hategului. 

Cercetând biografi a Sfântului 

Nicodim de la Tismana, este de 

presupus însă, că lăcaşul de cult 

exista înainte ca Nicodim să se as-

cundă la Prislop. Se ştie ca el a 

scris tetraevangheliarul său slavon 

aici şi pe ultima fi lă şi-a notat: 

“Această sf. evanghelie a scris-o 

popa Nicodim în Ţara Ungurească 

în al 6-lea an al acestei persecuţii, 

(şesto togova gonenia) iar socotit 

de la începutul lumii 6913 (1404-

1405)”.

Nu e vorba însă de o “gonire” 

a lui Nicodim din Ungrovlahia. 

Mircea cel Bătrân pierduse alături 

de Sigismund bătălia de la Nicolole 

iar aceasta a permis năvălirea tur-

cilor în  Serbia la 1398/99 iar până 

la 1404/1405 când Nicodim revine 

la Tismana, sunt exact şase ani! Se 

ştie că după pierderea luptei de la Câmpia Mierlei (1389) Nicodim ascunsese în mănăsti-

rile sale pe Milena fi ica cneazului Lazăr. Cum turcii porniseră persecuţiile şi erau la 

Dunăre, Mircea consideră ca ar fi  bine să-l trimită peste munţi. E de înţeles că in afară de 

tetraevangheliar el a organizat acolo şi o viaţă de obşte după modelul de la Tismana (in-

clusiv cu retragerea intr-o peşteră din apropiere pentru rugăciune).

Era cel de-al treilea lăcaş zidit de el pe pământ romanesc, primele două fi ind monas-

tirile Tismana şi Vodiţa. Mânăstirea este zidita într-o poiană din apropierea munţilor 

Retezat, în care izvora un mic fi r de apă, care în 1564 se dovedeşte a fi  făcătoare de minuni 

si o vindecă pe Domniţa Zamfi ra, fi ica domnitorului valah Moise Voda Basarab. Astfel, o 

domnita din Ţara Românească devine cel de-al doilea ctitor al mânăstirii ardelene. Ea re-

staurează biserica, reface picturile, dăruie mânăstirii o icoană a Maicii Domnului făcătoa-

re de minuni. In 1580, ea se săvârşeşte din viata. Piatra sa funerara cu stema Ţării 

Româneşti, afl ată aici, nu este scrisă, după obiceiul vremurilor, în slavonă, ci in latină, 

limba din care s-a născut graiul romanesc.

Arhitectura are structuri asemănătoare bolniţei de la mânăstirea Cozia. Picturile mu-

rale interioare în frescă din anul 1759 au fost realizate de meşterii Simion si Nicolae ot 

Pitesti. Şcoală de cultură bisericească din a doua jumătate a sec. al XVI-lea, reşedinţă a 

Episcopilor de Silvaş in sec. al XVI-lea.

Intr-o peşteră din apropiere se afl ă lăcaşul de nevoinţă şi pustnicie a Cuviosului Ioan 

de la Prislop, prăznuit pe 13 septembrie. Sfântul Ioan de la Prislop fusese pe la jumătatea 

secolului al XVI-lea stareţ al acestei mânăstiri şi în memorabilul an 1600, îl întâmpinase 

pe Mihai Viteazu cu ocazia intrării sale triumfale în Alba Iulia. Ioan de la Prislop va de-

veni apoi, mitropolit al Transilvaniei.
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Mânăstiri sau biserici a căror organizare sau 

întemeiere este, probabil, legată de activitatea 

Sfântului Nicodim sau a ucenicilor săi

Mânăstirea Cotmeana
 

Mânăstire cu hramul Buna Vestire, afl ată în comuna Cotmeana, judeţul Argeş, la 30 

km. E de Râmnicu Vâlcea şi 32 km NV de Piteşti, pe drumul modernizat Piteşti - Râmnicu 

Vâlcea.

Ctitorita pe locul unei construcţii mai vechi, de Radu I Voievod in 1385 şi terminată 

în vremea lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). A fost reînfi inţată în 1991 fi ind un monu-

ment de sinteză reprezentativ pentru asimilarea şi dezvoltarea arhitecturii munteneşti din 

sec. 14.

Prima atestare documentară a Mânăstirii Cotmeana datează din 20 mai 1388, din tim-

pul lui Mircea cel Bătrân, care printr-un hrisov anunţa existenta acestui sfânt lăcaş odată 

cu ridicarea Coziei. Se presupune însă ca mânăstirea este mult mai veche, însuşi termenul 

Cotmeana provine, pare-se, de la hoardele cumane care au trecut prin aceste locuri. 

Reconstruită de Radu I (1377-1383), biserica era una dintre ctitoriile de seamă ale voie-

vodului Mircea cel Bătrân până la ridicarea mânăstirii Cozia. Probabil că obştea a fost 

organizată aici de ucenicii Sfântului Nicodim având în vedere că săpăturile arheologice 

din jurul bisericii au scos la iveală morminte de tip athonit, de o mare sobrietate, călugă-

rii fi ind înmormântaţi doar cu o cărămidă drept căpătâi.

Sub faima Coziei, Cotmeana a apus din strălucire, devenind, timp de secole, metoc al 

celebrei mânăstiri de pe valea Oltului. Totuşi, ea a fost restaurata in 1711 de Constantin 

Brancoveanu (1699-1714), iar in timpul ieromonahilor Ilarion si Sofronie de la Cozia se 

lărgeşte pronaosul şi se adaugă un pridvor cu arcade pe latura nordică.

În patrimoniul mânăstirii se afl ă cel mai vechi clopot din Ţara Româneasca, dăruit de 

jupanul Dragomir in anul 1385. După mai mult de 600 de ani, sunetul clopotului este şi 

astăzi o frumuseţe, dar şi un simbol, o pagină de istorie, de  rezistenţă împotriva păgâni-

lor de orice fel.

Mânăstirea Topolniţa

 Mănăstire de călugări, cu 8 vieţuitori, cu hramul “Tăierea Capului Sfântului Ioan 

Botezătorul” (29 august). Se afl ă în comuna  Izvorul Barzii, jud. Mehedinţi, la 27 km N de 

Drobeta Tr. Severin, cu ramificaţie din DN 

Drobeta Tr. Severin – Motru.

Tradiţia o atribuie lui Radu I Voievod dar ea 

e ctitorită de boierii Craioveşti, în sec. XVI. Se 

mai spune că a fost ridicată pe locul unei biserici 

din lemn întemeiată de Sfântul Cuvios Nicodim 

.

Biserica a fost reconstruită între 1645 si 1646 

de marele căpitan Lupu Buliga. Biserica are pic-

turi murale în frescă în stil bizantin, la iniţiativa 

fiului său Curia vel paharnic, realizate de 

Gheorghe “grecul” şi Dima “românul” în 1673

Se remarcă tabloul “Judecata de Apoi” de pe 

faţada de vest, rar întâlnit în iconografi a Ţării 

Româneşti (V. Dragut, 1976).

Catapeteasma din lemn a fost executată în 

1762. Turnul-clopotniţă şi incinta din zid datea-

ză din sec. XVII.

Pietrele funerare ale ctitorilor sunt împodo-

bite cu înaltă măiestrie. 

Mânăstirea Gura Motrului

Mânăstirea Gura Motrului, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, se afl ă în comuna Butoieşti, 

la 62 km est de Tr. Severin şi la 50 km vest de Craiova, aşezată pe malul Motrului, la văr-

sarea acestuia în Jiu.

Tradiţia zice că iniţial a fost un schit atri-

buit Sfântului Nicodim de la Tismana. Ofi cial, 

s-a construit prin contribuţia unui logofăt, al 

lui Neagoe Basarab, Harvat, care a fondat bi-

serica în 1515.

Actuala mânăstire a fost ctitorită în 1653 

de Preda Brâncoveanu şi pictată prin dania 

lui Constantin Brâncoveanu.

Mânăstirea este înconjurată de un zid cu 

porţi ferecate, elemente de fortifi caţie adău-

gând şi Tudor Vladimirescu în anul 1821.

Alte refaceri au fost întreprinse în anii 

1841-1853, graţie lui Eufrosin Poteca, fi loso-

ful iluminist exilat aici în 1830. Sfi nţind locul 

prin prezenţa sa, mânăstirea a devenit un cen-

tru de învăţătură şi spiritualitate emulativă. 

Se păstrează aici o colecţie de icoane pe 

lemn, cărţi vechi şi obiecte de cult, multe pro-

venind din donaţii ale domnitorilor.

 

Mânăstirea Vişina

Mănăstirea Vişina face parte din mănăstirile 

şi bisericile afl ate de-a lungul defi leului Jiului.

Dintre aceste lăcaşe de cult, Mânăstirea 

Lainici este liantul credincioşilor din Oltenia cu 

cei din Ardeal şi face parte, jurisdicţional, din 

Arhiepiscopia Craiovei, fi ind cea mai mare mâ-

năstire de călugări din această eparhie. 

În marea Sa milă faţă de poporul român, 

Dumnezeu l-a trimis în secolul al XIV-lea în Ţara 

Românească pe Sfântul Nicodim cel Sfi nţit de la 

Tismana, pentru a da un sufl u nou Bisericii, a o 

reînvia şi a o organiza. 

Cu sprijinul nemijlocit al domnitorilor Ţării 

Româneşti, Vladislav Vodă (1364-1377), Radu I 

(1377-1383), Dan I (1383-1386) şi Mircea cel 

Bătrân (1386-1418), Sfântul Nicodim a ctitorit o 

mulţime de mânăstiri de la poalele Carpaţilor, ce 

au constituit adevăraţi piloni de susţinere ai 

Ortodoxiei şi românismului în faţa prozelitismu-

lui catolic de după Marea Schismă.

Începând cu cruciadele, în secolul al XIII-lea, invazia de catolicizare a Ardealului de 

către Biserica Catolică se afl a în plin avânt.

Marele apărător al ortodoxiei noastre a fost Sfântul Nicodim de la Tismana, duhovni-

cul voievodului Mircea cel Bătrân amândoi realizând acum şase secole un vis de libertate 

al locuitorilor Ţării Româneşti: Biserica Ortodoxă Română neatârnată, independentă de 

Bizanţ. Este pentru prima dată când nu mai sunt numiţi de la Constantinopol, mitropoliţi 

greci care conduceau de departe, din ţara lor, Mitropolia Română.  

Cronica rimată de la Mânăstirea Prislop arată că Sfântul Nicodim s-a aşezat într-o peş-

teră pe Valea Jiului, la Surduc, deci lângă Mânăstirea Lainici şi a ctitorit Vişina. Istoricul 

I. Donat este cel care, în lucrarea „Fundaţiile religioase ale Olteniei” a emis ipoteza că 

Mânăstirea Vişina a fost ctitorită de Nicodim.

Documentul din 14 decembrie 1514 semnat 

de Neagoe Basarab aminteşte de primul egumen 

cunoscut al Mânăstirii, Grigorie.

Reconstrucţia Mânăstirii, aşezată pe malul 

drept al Jiului la intrarea din Gorj în defi leu, a 

început după anul 1990, sub strădania stareţului 

Melchisedec Suparschi. Hramul Mânăstirii este 

la Sfânta Treime.

Prof. NICU TOMONIU, 

fondator Fundaţia Tismana

Preşedinte al comisiei pentru învăţământ, 

cultură, culte şi turism a Consiliului Local 

Tismana

Tismana, 12 august 2006

�
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M i t ro p o l i a  Un g ro - V l a h i e i . 

Mitropolia Ungro-Vlahiei fusese înte-

meiată la 1359, la rugămintea evlavio-

sului domn Nicolae Alexandru voievod, 

prin strămutarea episcopului Iachint de 

la Vicina pe Dunăre la scaunul domnesc 

din Argeş. Patriarhul ecumenic de la 

Bizanţ îngăduise strămutarea şi înteme-

ierea unui scaun nou, numai cu anume 

condiţii: biserica Ţării Româneşti va fi  

supusă patriarhiei (domnul dăduse ,,asi-

gurare cu jurământ şi înscris că va ră-

mâne... toată Ungro-Vlahia sub Marea 

Biserică”). Aceasta înseamnă că numai 

patriarhul va numi la orice vacanţă a 

scaunului pe noul mitropolit (,,să se tri-

mită de aci ca păstor şi arhiereu legiuit 

a toată Ţara Românească”). Şi de aceea 

toţi mitropoliţii urmau să fi e greci tri-

mişi de la patriarhie, cum au şi fost pri-

mii ierarhi ai bisericii muntene: Iachint, 

Antim Critopol, Hariton fost protos al 

Muntelui Athos şi Atanasie. Toţi sem-

nează în greceşte în actele cunoscute de 

la dânşii. De altfel, hirotonia urma s-o primească mitropolitul muntean numai prezentân-

du-se personal la Bizanţ (,,ei <românii> sa nu voiască vreodată 

a primi vreun arhiereu de aiurea, decât numai hirotonia şi tri-

miterea prea sfi nţitei Mari Biserici”). Tot între condiţiile puse la 

întemeierea mitropoliei este şi aceea ca mitropolitul de la Argeş 

,,sa facă parte din dumnezeescul şi sfântul sinod” (adică al pa-

triarhiei)[1], deci să călătorească regulat la Bizanţ [[i]].

Aceste condiţiuni, care însemnau o situaţie subalternă a bi-

sericii româneşti faţă de patriarhie, au fost întocmai până în 

domnia lui Mircea. În adevăr, când la 1370 s-a împărţit în două 

mitropolia Ungro-Vlahiei, înfi inţându-se scaunul Severinului, 

a fost numit mitropolit Antim Critopol de către patriarh [[ii]]. 

După moartea lui Iachint, în scaunul de la Argeş a fost numit 

tot de patriarh grecul Hariton protosul de la Athos, iar către 

1381, murind acesta, Antim de la Severin a trecut în locul său, 

iar Atanasie, un alt grec, e numit la Severin. Pe aceşti doi ierarhi 

greci îi găseşte păstorind Mircea la urcarea lui în scaunul Ţării 

Româneşti [2]. În toată această vreme mitropoliţii Ţării Româ-

neşti, câteodată amândoi împreună, se înfăţişează regulat la 

Constantinopol, iau parte la şedinţele sinodului patriarhal, ale 

cărui hotarari poarta iscaliturile lor şi ramân în capitala 

Imperiului Bizantin luni, ba chiar ani întregi. Astfel, între 1379-

1383,12 acte sinodale poartă semnătura mitropolitului Antim 

[3]. La 1389, din februarie până în mar-

tie, Antim este la Constantinopol, iar în 

iulie apare acolo, în locul lui, Atanasie al 

Severinului. Dacă la 1392, în ianuarie, 

ambii mitropoliţi ai ţarii, Antim şi 

Atanasie, se înfăţişează ca martori în ma-

rele hrisov al lui Mircea pentru mănăs-

tirea Cozia [4], Atanasie porneşte iar la 

Constantinopol, unde şade din noiem-

brie 1396 până în martie 1397 şi apoi iar 

din 1400 până în 1401 [5]. Aceşti ierarhi 

greci nici nu erau exclusiv ai Ţării 

Româneşti, ci împlineau şi anume func-

ţii în Răsărit. Hariton continua sa fi e 

protos la Muntele Athos, iar Antim poar-

tă titlul de ,,locţiitor al Nicomediei” (în 

Asia Mică) [6]. Această situaţie a conti-

nuat în prima parte a domniei lui Mircea 

cel Bătrân. Mitropolitul Antim se făcuse 

bătrân şi bolnav; la 1389 se retrasese din 

scaun şi îmbrăcase schima de pustnic, 

însă peste câtva timp, simţind că-i revin 

puterile, se instalează din nou în scaunul 

arhipăstoresc al ţării. Acest lucru provo-

case oarecare turburare, căci se calcaseră canoanele patriarhului Fotie, care nu îngăduiau 

aşa ceva. Totuşi, patriarhia primi reînscăunarea lui şi se pare că 

Antim a mai trăit până la adânci bătrâneţe, până la 1401 [7] [[iii]]. 

Aşadar, mitropoliţii noştri porneau adesea pe cale lungă cu corabia 

pe mare până la Bizanţ, stăteau acolo un an, doi şi se întorceau, poa-

te mai învăţaţi.

Dar la un moment dat se produce o schimbare radicală în situ-

aţia bisericii române: mitropoliţii Ungro-Vlahiei nu se mai duc la 

Constantinopol să ia parte la sinod, nici măcar sa fi e hirotonisiţi 

acolo, ci sunt unşi în ţară. Mai mult decât atât: nu mai sunt numiţi 

de către patriarh, ci de către domn şi de către ceilalti ierarhi ai ţării 

şi anume nu dintre greci, ci dintre români. Aceasta este situaţia bi-

sericii române în veacul al XVI-lea până în epoca contemporană. 

Când şi de către cine s-a făcut această mare reformă, care înseamnă 

independenţa scaunului muntean faţa de cel patriarhal şi în acelaşi 

timp romanizarea ierarhiei bisericeşti? [[iv]] După 1401, nu mai 

avem nici o dovadă despre prezenţa vreunui ierarh român în sinodul 

din Bizanţ, dar aceasta nu este o dovadă peremptorie că de atunci 

datează reforma, pentru că actele patriarhiei din secolul al XV-lea, 

de la 1402 înainte, s-au pierdut, iar istoria bisericii muntene în acel 

veac e foarte rău cunoscută. Fără a avea izvoare precise, credem to-

tuşi că cel care a făcut această reformă şi a obţinut de la patriarh 

recunoaşterea ei este Mircea eel Bătrân şi iată pe ce temeiuri:

Şase secole de la întemeierea Bisericii Ortodoxe 

Româneşti neatârnate

Cronologie 

Anul 1359: Întemeierea Mitropoliei Ungro-Vlahiei. 

Domnitorul  Nicolae Alexandru – Vodă (1352-1364), dă 

asigurare scrisă Bizanţului că biserica Ţării Româneşti va 

fi  supusă patriarhiei Bizanţului. Episcopul Iachint de la 

Vicina pe Dunăre se strămută la scaunul domnesc din 

Argeş. După Iachint va urma episcop grecul Hariton, fost 

protos al Muntelui Athos.

Anul 1364: Soseşte în Ţara Românească prea cuviosul 

părintele nostru Nicodim, chemat de rudele sale domnito-

rul Vlaicu (1364-1377) şi  Radu Vodă (1377-1383) în aceea 

vreme, Ban de Severin.

Anul 1369: Împăratul bizantin Ioan al V-lea Paleologul 

aderă la unirea cu Roma în speranţa obţinerii unui ajutor 

în faţa pericolului otoman.

Anul 1369, 25 noiembrie: Vlaicu Vodă (1364-1377) re-

cunoaşte şi el liberul exerciţiu al credinţei catolice în Ţara 

Românească de îndată ce obţine zona Severinului. Totuşi, 

destul de diplomatic, în vederea stopării tendinţelor hege-

monice ale regatului maghiar, asociază la domnie pe Radu 

până atunci Ban al Severinului.

Anul 1370: Continuând demersurile pentru a întări au-

toritatea asupra zonei, Vlaicu împarte în două mitropolia 

Ungro-Vlahiei, înfi inţându-se scaunul Severinului. Este nu-

mit mitropolit grecul Antim Critopol de către patriarh.

Anul 1381: Hariton moare, Antim al Severinului îi ia 

locul la Argeş. La Severin este numit mitropolit Atanasie, 

alt grec.

Anul 1386: Mircea cel Bătrân îi urmează lui Dan I Vodă 

(1383-1386) la tronul Tării Româneşti. 

17 iulie 1393: – Imperiul Otoman cucereşte Ţaratul de 

Târnovo şi se învecinează acum cu Ţara Românească, pe 

Dunăre. Un context politic nefavorabil Bizanţului, tot mai 

ameninţat de otomani. In speranţa realizãrii unui front an-

tiotoman, în cadrul cãruia cele două state româneşti urmau 

să aibă un rol important, se prefi gurează un sprijin necon-

diţionat dat mitropoliilor Ortodoxe ale Moldovei şi Tării 

Româneşti 

Anul 1401: Moare grecul Antim.  Sub Mircea cel Bătrân 

având ca duhovnic pe „kir popa Nicodim, rugătorul dom-

niei meale”are loc înscăunarea primului ierarh român, 

Teodor, înscris în pomelnicul Mitropoliei Române. Biserica 

Ortodoxă Română devine independentă.

BISERICA SUB MIRCEA CEL BĂTRÂN

Apud - P.P. Panaitescu „Mircea cel Bătrân”, Bucureşti, 1944

Mircea cel Bătrân (1386-1418) şi Sfântul Nicodim de la Tismana (1320-1406), Întemeietorii bisericii ortodoxe româneşti neatârnate

Coperta Tetraevangheliarului

slavon al lui Nicodim
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În iulie 1401 patriarhia recunoaşte aceste drepturi bisericii Moldovei după un lung 

confl ict. Iosif e recunoscut ca mitropolit al Sucevei, deşi era moldovean, ales de ţară şi hi-

rotonisit în afară de autoritatea patriarhului. E probabil ca Mircea să fi  obţinut cu acest 

prilej aceleaşi drepturi pentru biserica lui [[v]].

Tot în acel an patriarhul recunoaşte pentru prima oară mitropolitului Ungro-Vlahiei, 

un nou titlu, acela de ,,exarh al plaiurilor”, adică al ţinuturilor româneşti de peste munţi, 

poate chiar peste toţi românii ortodocşi din Ardeal, care nu aveau mitropolie [8]. E posi-

bil ca această înălţare în grad şi acordare de privilegii pentru mitropolia munteană, tocmai 

în anul când se recunoaşte independenţa celei de la Suceava, să fi  corespuns şi cu recu-

noaşterea reformei amintite [[vi]]. La 1401 sau în jurul acestei date a murit bătrânul mi-

tropolit Antim, care păstorea de la 1370. El este ultimul mitropolit grec cunoscut al ţării. 

După el urmează mitropolitul Teodor, însemnat în pomelnicul mitropoliei. Poate cu oca-

zia stingerii lui Antim s-a făcut alegerea noului ierarh roman [9].

Mircea, luptător pentru credinţă, stăpânitor cu mare faimă, aliat cu suveranii vecini, a 

avut mai multă vază şi trecere ca să obţie de la patriarh recunoaşterea independenţei bi-

sericii române, aşa cum a avut şi Alexandru cel Bun în Moldova, decât oricare din palizii 

lui urmaşi din veacul al XV-lea, cărora ar trebui să le atribuim, în caz contrar, această re-

formă capitală.

Dacă aceste deducţii sunt îndreptăţite, atunci putem să numim pe Mircea întemeietor 

al ierarhiei bisericii naţionale şi independente, un nou titlu de glorie, pe lângă cele cunos-

cute ale marelui domn.

NOTE

[1][1] Toate pasagiile reproduse din  tomosul patriarhal din 1359, Hurmuzaki, Documente, XIV-

1, p.1-4 şi din scrisoarea trimisă de patriarh cu acest prilej domnului Ţării Româneşti, ibidem, p. 

4-6.

[2][2] Pentru începuturile bisericii Ţării Româneşti, C. Marinescu, Înfi intarea mitropoliilor în 

Ţara Românească şi Moldova, AARMSI, s. Ill, 1924, şi A. Sacerdoteanu, Ceva despre mitro-politul 

Hariton al Ungro-Vlahiei, extras din Biserica Ortodoxa Română, LIV, 1936, N. Dobrescu, Întemeierea 

mitropoliilor şi a celor dintâi mânăstiri din ţară, Bucuresti, 1906, idem, Din istoria bisericii române. 

Secolul al XV-lea, Bucuresti, 1910, N. Iorga, Istoria bisericii române, ed. II, 1,1928, p. 28-59.

[3][3] Hurmuzaki, Documente, XIV-1, p. 11-12.

[4][4] P. P. Panaitescu, op. tit, p. 57.

[5][5] Hurmuzaki, op. tit.,XIV-1, p. 12-13 şi 24-31. La 1370 Iachint se scuzase către patriarh că 

n-a putut îndeplini călătoria la Constantinopol ,fi ind bolnav, ibid. p. 7-8.

[6][6] Ibidem, p. 12.

[7][7] N. Dobrescu, Din istoria bisericii române, p. 12-13. La 1401 patriarhul scrie mitropolitu-

lui Ungro-Vlahiei, fără a-1 numi (Hurmuzaki, Documente, XIV-1, p. 30-31), e posibil să fi e tot 

Antim, cum argumentează Dobrescu, op. tit., p. 10. Iorga în regestul documentului publicat în co-

lecţia Hurmuzaki a pus chiar numele lui Antim, care nu se afl a în text, ceea ce a înşelat pe unii cer-

cetatori, d.e. C. Marinescu, op. cit., p. 8 (254).

[8][8] Actul din 1401 al patriarhului, Hurmuzaki, Documente, XIV-1, p. 30-31. Cf. A. Bunea, 

Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904, p. 108-112.

[9][9] N. Dobrescu, Din istoria bisericii române, p. 20-24, socoate pe Teodor, după nume, ca 

grec. Dar cum e vorba de un nume monahal, nu putem conchide nimic în privinţa originii sale după 

nume. N. Iorga, Istoria bisericii române, I, p. 117 îl socoate un mitropolit de la începutul secolului 

al XVI-lea.

[i] Ultima ediţie a celor doua acte patriarhale din 1359 in FHDR, IV, volum întocmit de 

Haralambie Mihaescu, Radu Lazarescu, Nicolae-§erban Tanasoca, Tudor Teoteoi, Bucureşti, 1982, 

p. 196-203.

Înfi inţarea primei mitropolii ortodoxe a Unglovlahiei, prin transferarea lui Iachint de la Vicina, 

s-a bucurat de o foarte mare atenţie în rândul specialiştilor.

[ii] Despre înfi inţarea celui de al doilea scaun mitropolitan al Ţarii Romaneşti 

cu sediul la Severin, vezi M. Pacurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, ed. a 

II-a, vol. 1, Bucureşti, 1991, p. 252-262 (cu bibliografi a problemei). In ceea ce 

priveşte cauzele acestei dublări, dincolo de înaintata vârstă a mitropolitului 

Iachint, “spectaculoasa” creştere a populaţiei ţării, prozelitismul catolic în zonă 

sau consecinţa asocierii la tron a lui Radu I de catre Vladislav Vlaicu (ultima su-

gerata de P. S. Nasturel, Autour de la partition de la Metropole de Hongrovalachie 

(1370), in BBRF, 1977-1978, p. 293-326), trebuie sa avem în vedere înca cel puţin 

două aspecte. Primul îl reprezintă îngrijorarea Patriarhiei ecumenice de a nu 

pierde controlul spiritual în această zonă în faţa ofensivei catolice în condiţiile 

în care împăratul bizantin Ioan al V-lea Paleologul aderase, în 1369, la unirea cu 

Roma în speranţa obţinerii unui ajutor în faţa pericolului otoman, iar Vladislav 

I Vlaicu a recunoscut în acelaşi an liberul exerciţiu al credinţei catolice în Ţara 

Românească (actul din 25 noiembrie 1369, în DRH, B, I, p. 13). Cel de-al doilea 

motiv decurge din schimbările de ordin politic ce au avut loc în această perioadă: 

preluarea de către Ludovic I al Ungariei, în 1370, după moartea lui Cazimir cel 

Mare, a coroanei polone, fapt ce a dus la o manifestare tot mai evidentă din par-

tea regatului ungar a tendinţelor hegemonice în această zonă. In aceste condiţii, 

este cu atât mai explicabilă dorinţa domnului Ţării Româneşti de a obţine numi-

rea unui mitropolit în zona Severinului, teritoriu revendicat de regalitatea ma-

ghiară (S. Papacostea, Geneza statului, p. 56-60, 113-130).

[iii] Succesiunea titularilor scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei la sfârsitul 

sec. al XIV-lea şi începutul celui următor nu este pe deplin lămurită. Una din 

problemele cele mai dezbătute este aceea a momentului dispariţiei lui Antim 

Critopol şi a stabilirii succesorului său. In acest sens, vezi M. Pacurariu, Listele 

cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1975; idem, 

Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, I, p. 263-272 (în ambele studii se regăseşte 

cronologia stabilită de N. Dobrescu şi acceptată şi de P. P. Panaitescu în lucrarea 

de faţa). O cronologie diferită la P. S. Nasturel (Autour de la partition, p. 312-

313), care consideră că Antim a încetat în viaţă în jurul anului 1392, scaunul 

mitropolitan fi ind ocupat de un enigmatic Ieremia, cel căruia în 1401 patriarhul 

“ Matei I i se adresa cu titlul de “exarh a toată Ungaria şi a plaiurilor”.

[iv]  In condiţiile în care sursele documentare lipsesc, iar acordul formal al 

Patriarhiei ecumenice în numirea mitropoliţilor Ungrovlahiei, într-adevăr pentru 

perioade mult mai târzii decât cea în cauză, este atestat documentar, atribuirea 

acestei “reforme” lui Mircea cel Bătrân rămâne o simplă ipoteză. Amintim de 

exemplu acordul Patriarhiei de Constantinopol în cazul caterisirii mitropolitului Ştefan I de către 

Matei Basarab, deci într-o epocă în care Patriarhia ecumenică nu mai avea mijloace de a-şi impune 

autoritatea. Detalii : privind relaţiile dintre puterea laică şi cea religioasă în epoca lui Mircea cel 

Bătrân la A. Sacerdoteanu, Mircea cel Bătrân şi biserica ortodoxă  a Ţării sale, în BOR, XCV, 1968, 

nr. 3-5, p. 100-106.

De asemenea, în legatură cu relaţiile dintre scaunul mitropolitan al Ţării Româneşti şi 

Constantinopol, credem că termenul adecvat este cel de autonomie şi se explică prin condiţile gre-

le în care Patriarhia Ortodoxă a supravieţuit după dispariţia Bizanţului (1453).

[v]  Recunoaşterea lui Iosif ca mitropolit al Moldovei de către Patriarhie, după o lungă perioadă 

confl ictuală, s-a făcut într-un context politic nefavorabil Bizanţului, tot mai ameninţat de otomani, 

şi în care împăratul a avut un rol decisiv, în speranţa realizării unui front antiotoman în cadrul că-

ruia cele două state româneşti urmau să aibă un rol important.

In problema apariţiei mitropoliei Ortodoxe a Moldovei şi a lungului confl ict bizantino-moldo-

vean în jurul canonicităţii lui losif I se pot consulta: V. Laurent, Contributions a 1’histoire des rela-

tions de 1’Eglise byzantine avec 1’Eglise roumaine au debut du XVe siecle, în BSHAR, 26, 1945, p. 

165-184; idem, Aux engines des 1 ‘Eglise de Moldavie. Le metropolite Jeremie et 1’eveque Joseph, în 

REB, V, 1947, p. 158-170; Al. Elian, Moldova şi Bizanţul în secolul al XV-lea, în vol. colectiv, Cultura 

moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 97-179 (cu discutarea tradiţiei pri-

vind legăturile lui Alexandru cel Bun cu Bizanţul); Ştefan S. 

Gorovei, Aux debuts des rapports moldo-byzantins, RRH, 

XXIV, 1985, nr. 3, p. 183-207; idem, La începutul relaţiilor 

moldo-bizantine: contextul întemeierii Mitropoliei Moldovei, 

în vol. Românii în istoria universală, III/l, lasi, 1988, p. 853-

879; Ciprian Zaharia, Iosif I Muşat, întaiul mare ierarh român, 

Bucureşti, 1987 (vezi şi observaţiile lui Ştefan S. Gorovei din 

AHAI, XXV/1, 1988, p. 547-560); Ş. Papacostea, Întemeierea 

mitropoliei Moldovei: implicaţii central şi est-europene, în vol. 

Românii în istoria universală, III/l, p. 525-541; idem, Byzance 

et la creation de la “Metropole de Moldavie”, în EBPB, II, 

Bucureşti, 1991, p. 133-150; Răzvan Th eodorescu, Implicaţii 

balcanice ale Începuturilor Mitropoliei Moldovei, în vol. 

Românii în istoria universală, III/l, p. 543-566; M. Păcurariu, 

op. cit, p. 273-285; Ştefan Andreescu, Mitropolia de Halici şi 

episcopia de Asprokastron. Cateva observaţii, în vol. Naţional 

şi universal în istoria românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban 

Papacostea cu 

ocazia împlini-

rii a 70 de ani, 

Bucureşti, 1998, 

p. 125-136.

[vi] Despre 

acest epitet în titulatura mitropoliţilor Ungrovlahiei, 

vezi N. Şerbanescu, Titulatura mitropoliţilor, jurisdic-

ţia, hotarele şi reşedinţele mitropoliei Ungrovlahiei, în 

BOR, LXXVII, 1959, nr. 9-10, p. 710-711.

Acordarea acestui titlu mitropolitului muntean 

prin care jurisdicţia îi era extinsă şi asupra ortodocşi-

lor din regatul ungar ce nu aveau o ierarhie proprie 

(vezi Al. Elian, Legăturile Mitropoliei Ungrovlahiei cu 

Patriarhia din Constantinopol şi cu celelalte biserici 

ortodoxe, în ibidem, p. 908), trebuie pusă în legătura 

cu acordul din 1396 dintre Ungaria şi Patriarhie ce 

urmărea declanşarea unei vaste acţiuni antiotomane, 

acord urmat de o “relaxare confesională”; pentru con-

textul politic ce a dus la încheierea acestui acord, vezi 

Ş. Papacostea, Byzance et la croisade au Bas-Danube 

a la fi n du XIV-e siecle, în RRH, XXX, 1991, nr. 1-2, 

p. 3-21.

„Adormirea Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana”

Pictură din pridvorul Sfintei Mânăstiri Tismana
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Prima minune: Dumnezeu i se arată Sfântului Prima minune: Dumnezeu i se arată Sfântului 
NicodimNicodim 

După acesta, vieţuind sântul aci împreună cu fraţii în 

linişte, întru plăcere D-zeească, i s’a descoperit prin desco-

perire D-zeească, că nu după trecerea a multă vreme prin 

slobozire Dumnezeească va să năpădiască puterea agarini-

ască şi în partea Evropei, şi va cădea sub robire şi stăpâni-

re pământul Grechiei şi al Bulgariei şi al Serbiei.   Şi multă  

vreme va fi  supt stăpînirea agariniască, şi împăraţii   acestor  

pămînturi vor muri de ascuţitul săbiei agarineşci, şi pre 

mulţi din cei drept credincioşi şi temărori de D-zeu 

Christiani,  îi vor face sânţi mucenici, prin silnicia   cea rea 

agariniască. Iar pre cei mai mulţi,  ce sunt temători de  D-

zeu, pentru a le lor prea multe păcate,  şi mari fără de legi 

prin slobozire D-zeescă îi vor depărta de la dreapta chris-

tieneasca  credinţă, şi’i vor aduce la credinţa lor cea rea 

mohametească; care acesta  descoperire spuindu’o sântul şi 

ucenicilor săi, în multe rînduri cu privigheri bisericeşci de 

toată noptea prin postire şi lacrămi împreună cu toţi uce-

nicii săi, ruga adese-ori pre milostivul D-deu, ca să nu slo-

boadă o putere ca acesta a Agarenilor asupra norodului său 

cel christianiesc, ca să-i poată depărta puterea Agariniască 

de la dreapta credinţă christianescă, şi să-i supue a lua legea 

lor cea rea mochametească, ca să se muncescă în iad sufl e-

tele lor în veci. Ci prin alte multe pedepse să-i certe, cum 

va şti mai rău în lumea acesta; ca sufl etele lor să se mântu-

iască din muncile de veci.

Minunea trecerii DunăriiMinunea trecerii Dunării

Deci sântul după cea mai sus zisă descoperire dumne-

zeească, într’acea vreme de linişte, a trecut dincoace preste 

râul Dunărei, în pământul acesta al Băniei Severinului, cu 

câţî-va fraţi Ieromonachi şi monachi, şi s’a sălăşluit aci pre-

ste rîul Du¬nărei, împrotiva mai sus zisului loc al Şainei şi 

umblând cu fraţii prin toată pustietatea de aci, a ales loc de 

mânăstire pre rîul Vodiţii mici de aci. Apoi sântul, puindu-

şi nădejdea mai întăi spre ajutorul lui D-zeu, apoi spre cel 

omenesc, a luat pre câţî-va din părinţi cu sine, şi a mers în 

Ardeal la Domnul Vladislav V. V. ce i-se zice şi Craiu al 

Ungariei, precum mai sus i s’a zis. Iară numitul Domn, pri-

mind sfatul sântului după D-zeeasca povăţuire, au înălţat 

mânăstire la rîul Vodiţei de mai sus zisă, şi înzestrând’o cu 

toate cele trebuinciose, a orînduit a fi  kinovie de mulţi 

pă¬rinţi, cu veţuire de obştie. 

Ridicarea Mânăstirii VodiţaRidicarea Mânăstirii Vodiţa

Deci veţuind sântul cu plăcerea D-zeească prin vieţuire 

de obşte în zisa sânta mânăstire a sa Vodiţa, multă vreme 

împreună cu Părinţii şi fraţii întru Christos, carii se adu-

nase mulţi foarte, nu numai în mânăstire, ci şi prin pusti-

etatea locului, din prejurul sântei mânăstiri. Iară’şî prin 

descoperire D-zeească s’a poruncit, ca se meargă deci mai 

în lăuntru ţerei aceştia a Ungro-Vlachiei, Băniei Severinului, 

şi să caute locul, carele se numeşce la Pişători, şi găsindu-l 

să înalţă şi acolo sânt jertfelnic lui D-zeu, întru cinstea şi 

po¬menirea Adormirei Prea sântei Născetoarei de D-zeu, 

pururea fecioarei Măriei. Şi lăcaş de mânăstire pen¬tru 

adunarea a multora în Christos fraţi Călugări, întru vieţu-

ire de obşte, care sânt jertfelnic şi lăcaş va să fi e până la 

sfârşitul lumei. Căci acesta, adică al Vodiţei, după mutarea 

sa dintru acesta viaţă vremelnică, nu după trecerea a mul-

tă sumă de ani, prin slobozire Dumnezeească, după 

jude¬căţile, care însuşi le şcie, va sa vie întru pustiire şi rî-

sipire de tot. Şi pentru acesta vestire a rîsipirei monastireî 

sale Vodiţn, multe dile prin postirî şi privigherî de toată 

noaptea, şi cu lacrămî prin ple¬cări de genuchî la pământ, 

a rugat Sântul pre D-zeu, de a nu slobozi a veni în risipire, 

ca să-i fi  ostenealele lui şi a fraţilor lui în zădar. Ci aşa ru-

gându-se, îară-si a luat sântul descoperire D-zeească, ca mai 

mult să nu se mai roage pentru aceasta; ci să plece, să cau-

te locul, ce i s’a poruncit.

Aşa dar aducându-şi sântul aminte de cuvântul 

Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos, ce zice 

prin sânt Evanghelia sa, că ceriul şi pământul va trece, iară 

cuvintele mele nu vor trece, a lasat acesta la pro¬nia milos-

tivirei lui D-zeu, că cum va voi, aşa să fi e; şi a kemat sântul 

la sine pre cel mai întâi din ucenicii săi, pre Ieromonachul 

Agaton, şi pre taină i-a spus lui cele mai sus zise. Adică, că 

voieşce D-zeu de a mai  înnâlţa şi alt sânt jertfelnic cu 

mâ¬năstire, îarăşi cu vieţuire de obşte, la locul unde se nu-

meşce la Pişători. Apoi după aceasta învăţându-1 mult, cum 

să urmeze în tru toate trebuinţele sântei mânăstiri, şi cum 

să fi e cu fraţii, l’a lasat Diadoch în locul său. Şi puindu-şi 

sântul nădejdea spre ajutorul stăpânului Christos D-zeu, şi 

la al Prea Curatei Maicii sale pururea Feciorei Mărirei, 

Nascătoarei de D-zeu şi nespuind, altora din fraţi, a plecat 

din mânăstirea sa Vodiţa, căutând locul cel poruncit lui, 

adecă la Pişători. Prin pustietăţile pământului acestuia al 

Băniei Severinului, prin feluri de locuri de văi şi pustietăţi, 

până ce a ajuns, unde dă apa rîului Motrul în apa rîului 

Jiului, căci pre acele vremi foarte mari pustietăţi era în păr-

ţile acestea. Şi străbătândâu aci toată pustietatea acelui loc 

şi găsind aci un deal cu isvoare de apă vie, şi socotind sân-

tul, că acela poate să fi e locul, ce i-s’a zis prin descoperire, 

adecă la Pisători s’au sălăşluit aci, unde i s’a părut a fi  locul 

bun de mânăstire. Apoi, prin nevoinţele sale cele pusniceşci 

şi prin multe ostenele sufl eteşci şi trupeşci, s’a apucat a cu-

raţi locul de pădure şi a’şi face mai înainte kilie pentru şe-

dut. Şi şezănd aci sântul în puţină vreme a pus şi vie, apo 

câud a început a se apuca, pentru a zidi şi aci sântă mânăs-

tire cu ogradă, împrejur, i arăşi i sa f ăcut vestire prin des-

coperire D-zeească, zicându-i: Nu aci este locul, ci la 

Pişători precum ţi-am poruncit întâi. Şi văzând sântul a lua 

sciinţă, în ce parte de loc sânt  Pişătorile, i sa zis: Să mear-

gă pe apa Jinlui în sus spre munte, către părţile dinspre 

miază-noapte şi va găsi locul cel poruncit.

Şi aşa sfântul după aceasta iarăşi prin descoperire, lă-

sând locul de mai sus zis, trecând vremi şi ani mulţi la mij-

loc, un boiar drept credincios, şi iubitor de Christos din 

neamul Basarabilor, care a avut aceea moşie sub stăpânire, 

de la părinţi, şi moşi şi strămoşii lui, înţelegând de mai îna-

inte petrecerea sântului la acel loc, a înălţat mănăstire în 

numele sfi ntei Prea cuvioasei Paraschevei cei nouă, care 

mănăstire mai în urmăMathei V. V. Basarab strenepotul mai 

sus zisului boer, o a înprenoit, şi o a mai înzestrat’o cu mo-

şii, precum în chrisovul Dom¬niei lui dela leatul (7158 

—1650)   scrie:   care mănăstire i se zice mânâstirea gurei 

Motrului. 

Apoi de aci plecând sântul pe apa Jiului în sus pe laturea 

despre apus, străbătând prin toate pustietăţile şi văile, şi 

dealurile, până ce a ajuns la o vale, cei zice: Aninoasa, după 

moşia Vălarii. Şi găsind şi  aci un izvor de apă vie în faţa 

dealului şi locului frumos, socotind că poate aci se va zice 

la Pişători, s’a aşezat aci. Şi curăţînd câtva loc de pădure, 

unde i ‘ s’a părut, că este bun pentru a înălţa sânt jertfelnic 

lui D-zeu cu mânăstire după poruncă. Şi când a vrut a se 

apuca şi acolo mai nainte a’şi face kilie pen¬tru şezut, îarăşi 

i s’au făcut vestire prin descope¬rire D-zeească, zicându’i : 

„Nu aci, ci la Pisători, pre¬cum ţi s’a poruncit întâi. Deci, 

mergi de aici tot pe apa Jiului în sus, până ce vei da de alt 

rîu cu apă vie, ce i se zice   Tismeana.   Şi apucă pre acel rîu 

în sus, şi vei găsi locul cel poruncit ţie adecă la Pişători. Şi  

după aceasta iarăiş  descoperire, într’atâtea   osteneală şi 

trudă, trupeşti şi sufl eteşci fi ind sântul, şi mai mult fi ind-că 

atuncea era plecat cu vrîsta spre  bătrâneţe, nici cum nu  s’a  

scârbit de acesta în sufl etul său,   nici a zis în mintea sa, că 

de ce nu i s’a descoperit din întâia’şi dată pe ce rîu de apă 

este locul, ce-i se zice la Pisători. Ci precum doreşte cerbul 

de izvoarele apelor, aşa şi sântul cu bucurie din ciasul ace-

la al descoperirei, lăsând locu de mai sus zis, a plecat de 

acolo. Care şi aci la acel loc, acum în zilele noastre, s’a făcut 

skituleţ, pentru Părinţii monachi, de un protopop, 

Constandin Negomireanu şi de alţii. Pentru căci a avut şci-

inţă ei de la părinţi şi moşi, şi stră¬moşii lor, că a lăcuit 

sântul şi acolo, precum s’a zis mai sus.

Apoi plecând sântul de acolo în sus pe Jiu, până a dat 

de rîul apei Tismenei, şi apucând în sus pe rîul apei 

Tismenei, precum i s’a zis prin desco¬perire, a mers până 

când s’a apropiat de munţi, şi fi ind seară în ziua aceia când, 

s’a apropiat de munţi, a tras să găzduiască la satul cel ma 

aproape de munţi, de pre lângă apa rîului Tismenei, care 

sat se numea Groşani. Şi tăbărînd la o casă de creştin ca să 

doarmă într’acea noapte şi după ce au tăbărît mai şăzând 

sântul puţin, a venit copilul acelui creştin de omu, la care-

le era în gazdă, cu nişte porci cei răpusese de vro 5 — 6 zile 

mai nainte de venirea sântului acolo. Şi întrebândul părin-

ţii lui, unde i-a găsit? El a respuns: pe valea Pişătorilor, în 

sus i-a găsit. Aşa dar, auzind sântul de Pişatori, a cunoscut, 

că din pronia Prea Milostivului D-zeu a tras de a tăbărît la 

acea gazdă într’acea noapte, pentru ca să audă de Pişători 

mai nainte de a întreba. Care pentru acesta sântul, în toată 

noaptea aceia a dat slavă, lauda, şi mulţumită prea milosti-

vului D-zeu întru cămara inimii sale.

Iar adoua zi a kiemat la sine pe copil şi întrebându-1, a 

MINUNILE SFÂNTULUI NICODIM

Fragmente alese din cartea  „Viaţa prea cuviosului părintelui nostru Sântul Nicodim” 

,scrisă de Ştefan Ieromonahul - 1883
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zis cătră dânsul : spune-mi, Fiule, departe este locul, unde 

se zice la Pişători? Si răspunzând copilul împreună cu pă-

rinţii lui, a zis cătră sântul: Că pârîul acesta al Tismanei în 

sus merge până dă în gura văii, şi pe vale tot pe rîu în sus, 

ca un cias şi aci între munţi, unde curge apă multă de sus 

de prin peşcerile munţilor şi de prin găurele petrilor, de 

amendouă laturile ale rîului acestuia al Tismeanei, acolo să 

zice la Pişători.

Aşa dar, auzind sântul acesta, a rugat pre pă¬rinţii co-

pilului, de a trimite pre copil, cu dânsul, ca să-i arate locul 

unde se zice la Pişători. Şi, slobozând părinţii pre copil a 

mers cu sântul şi î-a arătat locul, unde se zice la Pişători. Şi 

vezând sântul locul a cunoscut, că acela va să fi e cu adeve-

rat locul cel poruucit lui prin descoperire D-zeească, şi 

foarte mult s’a bucurat cu duchul, dând slavă, laudă şi mul-

ţumită stăpânului Christos D-zeu şi prea curatei Maîcii sale 

pururea Fecioarei Măriei.

Apoi, străbătând toată pustietatea cea mai din launtru, 

şi peşcerile locului acestuia cele de prin prejur, prin post şi 

rugăciuni şi privigheri multe zile, îm¬preună cu copilul de 

mai sus zis. Apoi, după ce a sfârşit merindea de mâncare, 

şi când fl ămânza copilul, şi se supăra a mai umbla cu sântul 

prin pustii şi cerca să se întoarcă acasă către părinţii săi, 

sântul prin sântele sale rugăciuni cele neîncetate cu mintea 

către prea milostivul D-zeu, întărea pre copil cu chrana sa 

cea duchovnicească,zicându-i : Fiule ! Pune piciorul tău 

preste piciorul meu, şi când punea copilul piciorul său pre-

ste piciorul sântului, îi trecea de foame si de dorul părinţi-

lor, şi aşa a petrecut copilul multe zile nemâncat prin 

pus¬tietate, cât a mai umblat cu sântul după ce a sfârşit 

merindea, ce luase pentru mâncare. Apoi sântul, după ce a 

străbătut toată pustie¬tatea locului acestuia, de la Pişători, 

dupre cum i-se zicea atuncea şi văzându-l, că este frumos 

şi îndeletnicios pentru mântuirea monachilor, acelor ce vor 

voi cu adevărat mântuirea, foarte mult s’a bucurat cu duc-

hul, lăudând şi slăvind pre milos¬tivul D-zeu şi pre prea 

curata maica lui, pururea fecioara Măria.

 

La Pişetori – Minunea găsirii locului sfânt de La Pişetori – Minunea găsirii locului sfânt de 
deasupra cascadei marideasupra cascadei mari

 

După acesta nu după mult cias, i-a venit gând de îndo-

ire, zicend întru sine : oare acesta să fi e cu adevărat locul 

de la Pişători, de carele mi s’a porunciţ prin descoperire în 

multe rânduri, sau altul va fi  ? Şi aşa sântul, socotindu-se 

şi mirându-se întru sine ce se facă, îndată şi iarăşi, i s’a fă-

cut descoperire D-zeească zicendu-i: Că acesta este cu ade-

vărat locul de la Pişători. Ce însă acum degrabu să te întorci 

la mânăstirea ta Vodiţa, căci monachii, fraţii şi fi ii tăi, sunt 

în mare scârbă şi tânguire pentru lipsirea ta de acolo, ne-

ştiind ce te-ai făcut; şi mergând să le aşezi Egumen 

desă¬vârşit în locul tău, şi aşezendu-1 să’l înveţi cum să 

petreacă cu fraţii întru dragoste. Şi iarăşi degrab să te în-

torci la locul acesta, luând cu tine din mona¬chii cei mai 

tineri şi mai osârdnici cătră ascultare pentru mântuire. Şi 

viind fără de zăbavă, să te apuci să cureţi locul şi să’mi înalţi 

sânt jertfelnic cu mânăstire împrejur, întru cinstea şi po-

menirea Adormirei Maicii mele, precum ţ’am poruncit în-

tâi. Aşa dar sântul după descoperirea acesta, degrabă s’a 

întors la mânăstirea sa Vodiţa, precum i s’a poroncit, dând 

mî întâi pre la tatăl copilului, ce i-a arătat locul cel de aici, 

dela Pişători, pentru ca să ducă copilu la părinţii lui, căci 

nu voia copilul ase mai despărţi de sântul, şi pentru ca să 

întrebe si de drumul, care merge mai de-a dreptul pre supt 

munte, la Ruşava, unde este aproape şi mânăstirea Vodiţa. 

Şi luând povăţuire pe unde merge mai de-a drept a plecat 

şi ajungând la mănăstirea sa, foarte mult s’a bucurat fraţii 

şi părinţii de venirea lui în mânăstire, carii viind, toţi îna-

intea lui pentru blagoslovenie, plângând zi¬cea: „Părinte, 

pentru ce ne-ai lăsat pre noi fi ii tăil să¬raci de tine atâta 

vreme, ne spuindu-ne şi nouă pentru lipsirea ta de aici, 

unde vrei să te duci? Aşa sântul mângâindu-i duchovniceş-

ce şi blagoslovindu-i pre toţi de l a  mare până la mic, a 

făcut sobor şi le-a arătat, pentru ce a lipsit din mânăstire; 

pentru căci mai voieşte D-zeu prin sine a mai ridica şi întru 

alt loc locas D-zeesc. Cu adunare de mulţi monachi şi cu 

sânt jertfelnic întru cinstea şi pomenirea prea curatei pu-

rurea fecioarei Măriei Maicei D-zeului şi Mântuitorului 

nostru Iisus Christos şi învăţându-i pre toţi de obşte, cum 

să petrece în mânăstire sub ascul¬tarea Egumenului, cu 

frica lui D-zeu întru toate posluşaniile sântei mânăstiri, 

dacă cu adevărat a venit la călugărie, pentru mântuirea su-

fl etelor lor, şi vo-esc de a se mântui cu adevărat, şi cu sfatul 

şi ale¬gerea şi voinţă de obşte a tot Soborul părinţilor şi 

fraţi, adunaţi în Christos, le-a asezat Egumen tot pre mai 

sus pomenitul Ieromanach Agaton, pre ca¬rele în monas-

tire învăţândul sântul mult, cum să petre¬ce cu fraţii, cu 

dragoste către toţi, întru toate de la mic până la mare de-o 

potrivă. Şi aşa pre toţi învăţâmd cele de folospentru mân-

tuirea sufl etului, le-a cetit tutulor de obşte molift ă de ertă-

ciune, şi dând la toţi sărutare şi blagoslovenie, a luat cu sine 

părinţi, Ieromanach şi monahi, din cei mai tineri, pe carii 

îi şcia sântul, că sunt mai osârdnici spre osteneală pen¬tru 

cele sufl estesci şi trupeşci.

Şi viind la locul acesta, ce atuncea se numea la Pişători, 

s’au aşedat aici întâi prin peşceri şi prin colibi, ce’şi făcuse 

împrejurul lo¬cului acestuia. Iar Sântul s’a suit în preşcera 

carea este deasupra peşcerii cei mari, din care izvorăşce apă, 

care acum curge prin mânăstire. 

Minunea şarpelui împietritMinunea şarpelui împietrit

Şi suindu-se la peşceră, a găsit întrânsa un balaur (şar-

pe) foarte mare, şi cum a vezut pre sântul, a şuerat tare şi 

căscând gura asupra sântului, vrând să-l muşce, iar sântul 

fâcend semnul sântei cruci asupra lui cu crucea cea de 

plumb ce o purta la gâti îndată’şî, a fugit şarpele din naintea 

sântului afară şi sărind din peşceră jos a crăpat şi a murit. 

Şi spre po¬menirea acei minuni cu rugăciunile sântului s’a 

înkipuit acel şarpe cu gura căscată în piatră, de asu¬pra 

peşcerii, din care a sărit jos, carea înkipuire stă şi până în 

ziua de astă-zi. Iar după sărirea şarpe¬lui din peşceră jos, 

ai şădut sântul câte-va zile aci în peşceră, liniştindu-se prin 

post şi prin privigheri cu sânta rugăciune cea neîncetată cu 

mintea şi cu inima sa. Apoi dându-se jos din peşceră, a stă-

tut pre piatră, înaintea peşterii cei mari, unde este acum 

sânta mânăstire zidita cu faţa catră resărit şi cu mânile ri-

dicate catră înălţime şi mintea şi okii sufl etului către D-zeu, 

rugându-se cu lacrămi, ca să-i descopere, în carea parte de 

loc voieşte despre Resărit, sau des¬pre Apus de opşte a-i 

înălţa sântul jărtfelnic cu mânăstire, precum i s’a poruncit. 

Şi aşa treimile stând în picioare ziua şi noaptea, neclătit 

rugându-se.

Ridicarea Mânăstirii TismanaRidicarea Mânăstirii Tismana

Iar a treia zi pre la miezul nopţii s’a pogorît lumină pre-

ste sântul şi s’a făcut ca un stâlp de foc de la ceriu până la 

pământ, şi glas din lumină, dicând către „.sântul. „Că aicea, 

unde stai, este locul cel poruncit ţie de mai nainte, ca să-mi 

înalţi mie jertfelnic întru cinstea şi pomenirea Adormirei 

Maicei mele, cu mânăstire de adunare de monahi, cu veţu-

ire acelor, ce vor voi să se mântuiască. Şi darul, meu şi mila 

mea şi a Maicei mele, prin rugăciunile tale nu va lipsi din-

tru  acest locaş pânî în sfârşit, şi iată că-ţi dau ţie putere 

preste tote duchurile cele necurate, si să tămădueşci cu da-

rul meu toate boalele si toate neputinţele din oameni, carii 

vor veni la  tine, şi în lăcaşul  tău acesta cu credinţă”.

Dintr’această lumină şi arătare D-zeească din ciasul ace-

la al arătării s’a îmbrăcat Sântul cu putere D-zeească, şi a 

luat darul tămăduirilor şi putere asupra duchurilor celor 

necurate. Apoi după acesta D-zeească arătare prin ale sale 

şi prin acelor în Christos fraţi şi ucenici ai săi, ostenele şi 

trude, a curăţit locul de pădure, de lemne, de petre şi tăind 

colţurile pietrilor, a potrivit locul, şi a făcut aci mai întâi o 

biserică mică de lemn, dintru un Tisu mare, ce era atuncea 

aci, înaintea peşcerii cei mari, din carea izvorăşce apa ce 

curge acum prin mânăstire, cât şi din alte lemne, cât n’au 

ajuns, şi pe rădăcina acelui Tis a făcut sântul prestol; şi 

după acesta aşăzâu-du-se sântul împreună cu fraţiî aci de-

sevârşit, vieţuia prin plăcere D-zeească, iar pentru darul 

tămă¬duirilor a tot felul de boale şi neputinţe şi al izgoni-

rii duchurilor celor rele, şi necurate din oameni, ce luase 

sântul dela D-zeu, a străbătut tot auzul prin tote laturile 

acestui sânt loc. Căci singure duchurile cele rele ce bântuia 

pe oamenî striga, că nu mai pot locui prin prejurul acesta, 

că-’i arde focul Dumnezeirei al Prea Sântei Treimi, pentru 

ru¬găciunile Prea Curatei Fecioarei Măriei Născătoarei de 

D-zeu, şi pentru ale răului bătren Nicodim, ce acum de 

curând a venit la Pişători, de s’a sălăş¬luit aci, împreună cu 

alţii, ce se povăţuesc de El răi, ca şi el. Unde în acea pustie, 

la Pişători, a fost locuinţa nostră până acum, iară acum, de 

când a venit acesta, numai putem locui.

Şi aşa pentru aceste strigări, ce făceau dracii prin oa-

meni, toţi cei bântuiţi de duchurile necurate şi de alte feluri 

de boale, carii alergau la sântul cu cre¬dinţă, să tămăduiau. 

Iar unii din ceî-ce se tămăduiau, nu se mai întorceau pe la 

casele lor, şi pe la părinţii lor, şi remâneau la sântul de se 

făcea monachi.

Şi străbătend vestea pretutindinea pentru sântul, pre-

cum s’a făcut multă sumă de părinţi monachi şi de fraţi în 

Christos, cât şi copilul de mai sus zis, carele a arătat sântu-

lui locul acesta, ce s’a zis la Pişători, cum a audit, că a venit 

îarăşi sântul şi s’a aşedat aici, de loc a venit şi s’a făcut sân-

tului ucenic. Mai de aproape şi as¬cultător şi supus întru 

toate fiind, şi prin dumnezeescul dar a învăţat Sânta 

Scriptură cea slovenescă desăvârşit, în puţină vreme, şi s’a 

făcut băiatu monach iscusit şi înbunătăţit întru fapte du-

chovniceşci, şi darului chirotoniei diaconiei s’a învrednicit 

şi cu sântul prin foc a trecut, precum cuvântul va arăta mai 

jos.

Minunea trecerii prin focMinunea trecerii prin foc

Şi luând sântul de la Dumnedeu dar, de facere de mi-

nuni şi putere asupra duchurilor celor necurate, precum s’a 

zis mai sus, multe şi nenumărate minuni a făcut, cât a tră-

it în viaţă, izgonind dracii din oameni şi tămăduind tot 

feliliul de boale şi neputinţe. Şi zic, că şi în foc a intrat şi a 

eşit ne-vevătămat, cât nici de chainele lui nici de părul ca-

pului lui nu s’a atins focul.

Eră pentru intrarea în foc se zice aşa, că străbătând au-

zul prin toate părţile pentru darul lui D-zeu al facerilor de 

minuni, ce se făcea prin s-tul, a mers auzul şi vestirea până 

la Jicmond împăratul Romei şi Craiul Ungariei cel mai sus 

zis. Şi că acest împărat, având o fecioară o rudenie a sa de 

aproape, alt zic că o fi ică a lui, ce se bântuia de duch necu-

rat şi multă vreme mai  ‘nainte prin doft ori şi prin alte meş-

teşuguri vrăjitoresci keltuia averea sa, şi n’a putut. nimic de 

ase tămădui, apoi aducându-şi aminte de auzul şi vestirea 

minunilor lui D-zeu, ce se făcea prin sântul, izgonirea du-

churilor necurate   din oameni şi tămăduirea a tot  felul  de 

boale şi neputinţe, s’a aprins cu râvnă, că nu numai cu au-

zul să audă, ci şi cu okii să vază, a trimis oameni împără-

tesci, ca să aducă pre sântul acolo la împărăţie, unde era 

rudenia sa cea bolnavă, ca să o tămăduiască de duchul cel 

necurat ,ce o bântuia, iară sântul, fi ind atuncea bolanv şi 

nepututincios foarte pentru bătrâneţe, n’a putut  merge 

pentru neputinţa slăbiciunei bătrâneţilor şi a boalei, ce era 

atuncea bolnav, din iconomia lui D-zeu. Eră trimişii întor-

ceându-se, deşerţi la Impăratul şi spuindu’i de această, că 

n’a putut veni, nu s’a mâniat asupra sântului, ci  mai cu râv-

nă şi cu durere aprinzându-se, ca să vadă pre sântul, n’a 

socotit mărimea împărătescă, şi depărtarea locului, şi oste-

neala drumului,  ci luându-şi pre rudenia sa cea bolnavă, a 

Sfântul Nicodim trecând prin foc.

În stânga, Sigismund al Ungariei iar în dreapta, Mircea cel Bătrân
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venit la sânta mânăstire Tismeana, împreună şi cu alţii din 

cei mai credincioşi ai lui, domni boieri, căpitani, şi câţi-va 

ostaşi. Iară precum că a fost adevărată venirea în mânăsti-

re a numitului împărat Jicmond, se dă adeverată încredin-

ţare din zicerea de mai  sus a perilipsului chrisovului său, 

că s’a dat în Tismeana ne dând de ştire sântului, pentru ve-

nirea lui la mânăstire, şi cum s’a apropiat, şi a dat de apa 

râului Tismenii, şi a început a întra pe valea sântei mânăs-

tiri, îndată şi duchul cel necurat din rudenia împăratului a 

început a striga, că nu poate de a mai merge de aice înain-

te, căci îl arde focul D-zeirei al darului sântului duch, ce 

locueşce în răul bătrân Nicodim de la Pişători. Şi aşa stri-

gând duchul cel. necurat şi scrişnind cu dinţii, făcănd spu-

me şi scuturându’o, o a trântit jos, şi lâsându o ca pre o 

moartă a eşit dintr’ânsa, pre care toţi cei-ce era împreună 

cu ea, o socotia că a murit, ci nu după mult ceas s’a sculat 

sănătoasă, mulţumind şi slăvind pre Iisus Christos, D-zeu 

cel adevărat, şi pre prea curata lui Maică, pururea fecioarei 

Maria, si pre bătrânul Nicodim, ce prin rugăciunile lui zice, 

ca s’a mântuit de duchul cel necurat. Şi văzând Impăratul 

şi cei împreună cu el aceasta înfricoşată şi mare minune, 

pre toţi i-a cuprins frică şi spaimă, şi mirându-se, zicea cu 

un glas toţi, cum dracul, cât s’a apropiat de locaşul acelui 

om Nicodim, pre carele l’a numit rău bătrân, n’a putut mer-

ge mai mult, nici a mai lăcui în fecioară, dară când ar fi  fost 

de faţă acel om, ce ar fi  fost. Şi aşa înspăimântaţi pentru 

minune, şi cu bucurie pentru tămăduirea fecioarei, au mers 

în mânăstire, dară sântul mai ‘nainte cunoscând cu duchul 

tămăduirea şi izgonirea duchului cel necurat din fecioară, 

şi venirea împăratului în mânăstire, a poruncit preuţilor şi 

diaconilor de s’a îmbrăcat în sântele odăjdii, asemine şi 

sântul îmbrăcându-se, a luat sânta Evangelie, iar preuţii 

sânte cruci, şi diaconii, lumini aprinse, si cădelniţi cu tămâe 

în mâini, şi fâcând litie, cu toţi părinţii şi fraţii leremonachi, 

şi monachii, au eşit înaintea împăratului, de l’au întîmpinat 

şi l’au primit în sânta mânăstire, cu mare cinste. Dar împă-

ratul mai nainte până a nu intra în mânăstire, dăduse po-

runcă la toţi ai săi, ca niminea să nu scoată grai din gură 

în mânăstire, pentru tămăduirea fecioarei de Duchul cel 

necurat. Deci a zis Sântul cătră Împăratul, mai la urmă, 

după alte multe cuvinte duchovniceşci de mântuire : Să 

trăecşci întru mulţi ani împărate, şi te bucură, dând slavă 

şi mulţămită pre Milostivului   D-zeu,   cel a tot puternic, 

şi crede din tot sufl etul către Mântuitoriul nostru Iisus 

Christos, fi iul lui Dumnezeu cel adevărat, şi precuratei 

Născetoarei de Dumnezeu, pururea fecioarei Mariei Maicei 

sale, stăpâna nostră cea pre milostivă, carea a tămăduit şi-

a izgonit pre dracul din fecioara rudenia ta. 

 

Minunea purceilor gătiţiMinunea purceilor gătiţi
 

Si auzind împăratul pre Sântul mai nainte spuindu’i tă-

măduirea rudeniei sale, s’a mirat întru sine, zicând către ai 

săi, cum, nefi ind de faţă şi ne-spuindu-i niminea, şcie aces-

ta cele, ce s’au făcut nouă pre cale? Apoi şezend Impăratul 

în mânăstire câte-va zile, şi văzând tămăduirile bolnavilor, 

ce cu darul lui D-zeu să făcea prin Sântul, a voit să, cerce 

pre Sântul, să vadă, poate face şi alte feliuri de faceri de 

minimi, s’au numai tămăduirile boalelor si izgonirea duc-

hurilor poate, care pentru întâia cercare se zice aşa, că adu-

cend Impăratului atuncea aice  în mânăstire oare’şi-cine, 

nişce purceluşi mici, ne fi ind faţă Sântul, î-a dat la bucăta-

rul său să’i gătească, şi să’i pue acoperiţi pe 

masă,  şi  fiind  atuncea şi Sântul cu 

Impăratul  la masă, a zis Împăratul cătră 

Sântul, blagosloveşce părinte aceste bucate 

de peşce păstrăv. Eră Sântul cunoscând   cu  

duchul, ca nu este peşce, ci carne, adecă 

purcei gătiţi, a zis  cătră Împăratul, să tră-

eşci Împărate la mulţi ani, eu cunosc, că nu 

este peşce, ci după cuvântul Impărăţiei tale, 

facăsă peşce, precum ai zis, şi blagoslovind 

Sântul, făcând semnul sântei cruci de asu-

pra acelor bucate, o minune! când  le-au  

descoperit  în toate s’a afl at peşce păstrăv, 

iar nu purcei, precum se pusese în tipsii. Şi 

văzând Împăratul şi toţi, ce era împreună cu 

dînsul o minune ca aceia, mirându-se sta 

înspăimântaţi. Iară sântul, după acesta a fă-

cut cuvănt către Împăratul  şi  către   cei  

împreună   cu  dînsul,   pentru sânta şi 

drepta credinţă a Christianilor celor drept 

credincioşi, şi pentru darul facerilor de mi-

nuni, ce se dă dela D-zeu tuturor christia-

nilor, celor drept credincioşi, ce se tem de D-zeu, şi ‘l iubesc 

din tot sufl etul, şi păzesc poruncile lui.

Atuncea Impăratul au zis către sântul aşa, eu părinte am 

auzit, că  scrie prin scripturile  vostre, că mulţi cu acea cre-

dinţă, precum înveţi tu, au intrat prin foc şi nu i-a vătămat 

nimic, cât nici de chaine, nici de părul lor nu s’a atins focul, 

aceiaşi voiescu eu, ca să faci şi tu aşa, de a trece prin foc. 

De nu te va vătăma nici pre tine focul, precum pre aceia, 

apoi şi eu voiu crede, precum şi voi credeţi, şi voiţi primi 

drepta credinţă, şi ori-ce mi vei zice pentru credinţă te voi 

asculta, şi toate le voiu face. Iar neputând a face aceasta, 

urgie şi pedeapsă mare va fi  asupra ta, şi asupra tuturor ce-

lor ce locuesc în mânăstirile tale, vrend Împăratul cu aceas-

ta a doua oară ispitire şi a înfricoşa pe sântul. Iar sântul de 

aceasta netemându-se, a zis către Împăratul, ca să’i dea so-

roc până a doua-zi, şi dându-i-se a petrecut întru acea zi şi 

noapte în post, în privighere, şi în rugăciune către D-zeu şi 

către prea curata lui Maică, iar adoua-zi sântul puind ne-

dejdea spre ajutorul darului facerilor de minuni al prea 

Milostivului D-zeu, a poruncitu, să facă foc mare, în mij-

locul mânăstirei înaintea sântei biserici, şi făcăndu-se focul 

a intrat sântul în Biserică în sântul altar, şi s’a înbrăcat în 

sântele veştminte cele preotesci, asemenea a poruncit 

Ierodiaconului ucenicului său să se înbrace în cele diaco-

neşci şi să ia cădelniţa cu tămâe, şi crucea în mână. Luând 

sântul sânta Evangelie şi crucea în mână. Si mergend unde 

era focul făcut foarte mare, a poruncit diaconului să că-

dească focul de trei ori, înprejur şi căduidul a zis către sân-

tul. Blagosloveşce stăpâne. Iar sântul blagoslovind, şi în-

semnând cruce de trei ori, asupra focului cu sânta cruce, şi 

însemnându-se şi pre sine cu semnul sântei cruci, a porun-

cit şi diaconului să vie după sine. Şi o minune! focul cel 

atâta de mare era asemenea celui din câmpul Deirea dela 

Vavilon. Cum sântul cu piciorul în foc au păşit, văpaia fo-

cului în două s’a desfăcut, cale sântului făcând, şi când în 

mijlocul văpăii era, mai mult de cât, un sfert de ceas şedea. 

Şi aşa împreună cu diaconul său, în numele prea sântei 

Treimi, in trei rânduri intrând şi eşind, a remas nevetămat, 

încă nici de chaine, nici de părul capului lor nu s’a atins 

focul, care pre toţi cel-ce de departe privea, îi dogorea şi ‘i 

ardea.

 Atuncea împăratul şi cu toţi al lui, ce era împreună cu-

el, văzând acesta mare şi înfricoşată minune, ce s’a făcut 

prin sântul cu puterea lui D-zeu, cu  darul  sântului  Duch,   

a căzut  la  picioarele Sântului, cerend ertăciune. Iar sântul 

cu duchul blăndeţelor ertându’i şi blagoslovindu’i mult i-a 

învăţat, pentru a numai ispiti puterea lui D-zeu şi darul 

sântului Duch al facerilor de minuni, care se face prin oa-

menii cei drept credincioşi, precum i s’a mai zis, pentru ca 

să nu le vie asupra, prin slobodirea D-zeiască,  vre o pedep-

să de duchuri necurate, mai rea, de cât la fecioara cea tă-

măduită, care s’au zis mai sus. Iară împăratul şi cei împre-

ună cu dânsul, înspăimântându-se şi înfricoşindu-se pentru 

aceasta foarte, şi umilindu-se de învăţăturile Sântului cele 

duchovniceşci, a primit sânta şi dreapta credinţă, şi prin 

punerea mâinilor Sântului, împăratul şi toţi cei împreună 

cu el, ai lui miniştri şi cei-lalţi sântului botez desăvârşit sau 

învrednicit, şi zic unii că împăratului la sântul botez nume-

le de Matei i sa pus; cu toate că în chrisoavele lui cele de la 

sânta mânăstire, pentru întărirea moşielor, şi a satelor şi a 

altor dreptăţi, pentru credinţă, şi aşezămenturi de ale sân-

tei mânăstiri, Jigmond se numeşce, precum sau zis mai 

sus.

Obştea Sfi ntei Mănăstiri are împărţite sarci-

nile de lucru între incinta mănăstirii, schiturile 

Cioclovinei şi diverse anexe gospodăreşti afl ate 

în imediata apropiere sau la câţiva kilometri de-

părtare. 

Schitul Cioclovina de Sus este îngrijit de o 

singură măicuţă iar Schitul Cioclovina de Jos de 

trei măicuţe care se nevoiesc acolo în tihnă şi 

rugăciune de peste 30 de ani.

Viaţa monastică  cea mai intensă este trăită 

însă, în incinta bătrânei mănăstiri. Ea aproape 

că a rămas aceiaşi de secole…

Programul începe, de regulă, la ora  8 cu 

acatistul zilei apoi Sfânta Liturghie, se continuă 

după amiază cu vecernia şi pavecerniţa, termi-

nându-se în fi nal cu mezonoptica şi utrenia abia 

la ora 2.

Şi cu toate acestea, cele aproape 60 de har-

nice vieţuitoare ale sfi ntei mănăstiri asigură o 

funcţionalitate perfectă a sfântului lăcaş. Fiecare 

grup are stabilit precis sarcinile de lucru. Unele 

măicuţe lucrează în atelierele de pictură, croito-

rie sau în atelierul de ţesături covoare manuale, 

altele lucrează la ferma din lunca Tismanei,  câ-

teva se ocupă de grădinăritul spaţiilor verzi, câ-

teva gătesc la bucătărie, într-un cuvânt, fi ecare  

îşi are locul său bine stabilit în obşte.

Dacă vizitaţi sf. mănăstire, e bine să cunoaş-

teţi numele măicuţelor ghid, care se afl ă mereu 

în preajma spaţiilor destinate vizitatorilor.  Maica 

Evloghia o găsiţi de obicei la muzeu, împreună 

cu Maica Magdalena Ivan şi Maica Magdalena 

Beteringhe care au o îndelungată experienţă în 

funcţia de ghid. Tot măicuţe ghid sunt şi Maica 

Antuţa Olaru împreună cu Eft imia Geonea.

Ele sunt gata oricând să vă dea toate detali-

ile de care aveţi nevoie. Este inutil să deranjaţi 

cu lucruri obişnuite conducerea mănăstirii, via-

ţa de obşte este astfel organizată încât să satisfa-

că toate cerinţele vizitatorilor.  Pentru lucruri 

deosebite, este bine de ştiut că în fruntea obştii 

se afl ă Maica stavrofor Ierusalima Gligor cu aju-

toarele sale apropiate Maica Modesta, care se 

ocupă de contabilitate şi casierie şi cu secretara  

Maica Veronica. 

Programul zilei şi programul 
săptămânal al Mănăstirii Tismana 

Pentru o zi obişnuită:

Ora 8 – Acatistul zilei. După Acatist, Ceasul 

3 şi Ceasul 6 

Ora 9 – Sfânta Liturghie

Ora 1030 – Viaţa de obşte

Ora 1630 Capul 9 şi Vecernia. Se continuă 

cu pavecerniţa până la ora 18.

Ora 2330 Mezonoptica. Se continuă cu 

Utrenia până la ora 2.

Vineri programul este mai încărcat, se începe 

mai de dimineaţă ca să se poată face loc Sf. Maslu. 

Se fac Parastasele pentru morţi, 40 de parastase 

cu colivă şi lumânări costând 26 de lei noi. 

Duminica şi de sărbători acatistul nu începe 

la ora 8 ci la ora 9.

Iată Acatistele zilnice:

Luni – Acatistul Sf. Arhangheli Mihail şi 

Gavril

Marţi – Acatistul Sf. Ioan Botezătorul 

Miercuri – Acatistul Sf. Nicodim

Joi – Acatistul Sf.  Nicolae

Vineri – Acatistul Sf. Cruci

Sâmbătă – Acatistul Bunei Vestiri

Duminică – Acatistul Domnului Nostru 

Iisus Hristos

Preţuri  pentru turiştii care vor să doarmă 

peste noapte la Sf. Mănăstire Tismana 

De regulă se pot caza 20 de persoane în clă-

direa veche şi 42 persoane în motelul din curtea 

mănăstirii (imaginea de sus)

Preţuri:

- 10 lei noi patul în clădirea veche, unde 

sunt camere cu 2,3,4 şi 6 paturi;

- 20 lei noi patul în clădirea nouă (fără apă 

caldă);

- 30 lei noi patul în clădirea nouă (cu apă 

caldă);

- 40 lei noi patul în clădirea nouă (cu apă 

caldă şi telefon);

De regulă, camerele sunt cu trei paturi.

Telefon 0253 374 317 , Poşta e-mail de la 

secretariat, vezi jos, este citit de regulă vineri 

seara.

Viaţa de obşte şi programul săptămânal al 

Sfintei Mănăstiri Tismana
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Situată pe valea Geoagiului, în munţii Trascăului, Mănăstirea Rîmeţ este cea mai ve-

che mănăstire din Transilvania.

După un drum anevoios eşti răsplătit din plin de priveliştea acestui loc sfânt.

Mănăstirea Rîmeţ este poarta care deschide cerul. Pătrunzi în sfi nţenie şi în isto-

rie.

Dăinuirea ei este un miracol. Imperiul austro-ungar a distrus tot ce în-

seamnă spiritualitate ortodoxă în Ardeal; 400 de mănăstiri şi biserici 

căzînd sub tunurile generalului Bucow, în anul 1762.

Mănăstirea Rîmeţ este un mare centru monahal alcătuit din bi-

serica veche (1377)

biserica nouă (1982), muzeu , chilii, trapeză, casa de oaspeţi, 

două ateliere de covoare

(olteneşti şi persane), atelier de pictură - icoane pe lemn, 

croitorie veştminte.

Prima atestare documentară este de la anul 1377. Nicolae 

Iorga presupune că numele Rîmeţ vine de la eremit (pustnic).

Biserica veche sub formă de navă dreptunghiulară,amintind 

de ctitoriile hunedorene: Densuş, Strei,are ctitori pe eremiţii 

şi credincioşii acelor locuri.

La anul 1487 este zugrăvită în vremea lui Matei Corvin. 

Din anul 1506 mănăstirea

este luată sub ocrotirea lui Radu Vodă cel Mare. În anul 

1826 Mihai Viteazul reface biserica şi o pictează. Se păstrea-

ză un fragment de pictură „Înălţarea Domnului”.

Biserica veche păstrează şapte straturi de pictură, din epo-

ci diferite. Cea mai veche pictură se afl ă în altar şi-l reprezintă 

pe Iisus Hristos în mormînt. Biserica este construită din piatră 

de carieră şi are ca hram „Izvorul tămăduirii”.

Vechea catapeteasmă – unică în felul ei, are doar două intrări 

în altar, nu trei cum se obişnuieşte.

De sub sfântul altar izvorăşte de sute de ani un izvor ale cărui ape 

nu se termină. Pentru a fi  salvată de apele ce izvorăsc de sub ea, biseri-

ca a fost înălţată cu 2,08 m

în anul 1988.

Istoria mănăstirii este dureroasă. Timp de100 de ani este părăsită şi distrusă 

de mai multe ori. În aanul 1762 distrusă de Bucow, refăcută în1784 este distrusă din nou 

de habsburgi,apoi desfi inţată de comunişti. Maicile sunt alungate, unele pleacă la Aiud la 

fabrica de covoare. Din anul 1982 mănăstirea este autorizată să functioneze. Părintele

Dometie readuce maicile la mănăstire şi înfi inţează atelierul de covoare.

Mănăstirea Rîmeţ este o mănăstire de maici. Aici se afl ă 100 de măicuţe şi trei 

preoţi. Biserica nouă este monumentală, construită între anii 1982-1988, este încadra-

tă perfect în vatra mănăstirii. Pictura ei ne redă întreaga viaţă a Mântuitorului nostru

Iisus Hristos.

La 29 iunie 1982 se pune piatra de temelie a noii biserici cu hramul Sfi nţii 

Apostoli şi Adormirea Maicii Domnului. Pînă-n anul 1986 s-a zidit, iar în 

1987 pictorul

Grigore Popescu, un maestru al picturii bisericeşti, care a pictat şi 

pridvorul mănăstirii

Tismana şi noua biserică a mănăstirii Lainici, a început pic-

tura. Tot Grigore Popescu a pictat şi icoanele din lemn de tei, 

în tempera cu foiţă de aur de pe iconostas. Iconostasul,

stranele, mobilierul sunt sculptate în lemn de stejar de 

sculptorul Remus Dragomir.

În muzeul mănăstirii găsim o bogată colecţie de icoane 

vechi pe lemn şi sticlă

de la renumitele şcoli  de pictură  din Făgăraş, Sibiel, 

Niaila, cărţi vechi, obiecte de cult,

precum şi urma asinului Sfântului Ghelasie rămasă în 

piatră.

Cînd Sfântul Ghelasie a trecut la cele veşnice se afl a 

pe asin venind la mănăstire.

Asinul l-a adus la poarta mănăstirii şi s-a oprit,urma 

copitei sale impregnându-se

în piatră. În acest timp clopotele de la 7 bisericii au 

început să bată singure, inclusiv cel de la biserica mănăs-

tirii

Aici pe valea Geoagiului a trăit un sfânt – Ghelasie, care 

a consolidat mănăstirea începută de truditorii eremiţi. 

Moaştele sale se afl ă în biserica nouă a mănăstirii.

Altă fi gură luminoasă şi dragă este cea a părintelui Domeţie 

care vorbea de Iisus Hristos în plină epocă atee şi s-a zbătut pen-

tru redeschiderea mănăstirii

Stareţa mănăstirii este maica Ierusalima Ghibu, o fi gură luminoa-

să, care aleargă fără odihnă pentru a rezolva toate problemele obştei..

Tot aici întîlnim şi două măicuţe care au harul scrisului, maica Eudoxia,care 

scrie 

versuri de prin anii 1970 şi maica Ecaterina care scrie de un an.

Reproducem din creaţiile lor:

Zoia Elena DEJU�

,,Mireasa din Apuseni”

AŞEZĂMÂNT  EREMIT

Departe de zarva lumii 

De ispite şi-amăgiri

După ore-ntregi de drum

Pe cărare strîmtorată

Printre stânci şi printre apă,

Deodată ca o spaimă

Vezi că se abat din cale

Stâncile ce până-n vale

Şi-au întins fundalul lor.

Împinse, parcă, de-o mână,

Ce-a creat, le-a zis în şoaptă:

„Ia retrageţi-vă-oleacă

Mai în spate, mai în sus

Că v-aţi lăfăit prea tare,

V-aţi întins până la drum.

Să rămână-aici o oază

Pentru cei ce aici se-aşază,

Să se-adune eremiţii

Şi să-mi facă-un loc  Prea-Sfânt!”

*

Ascultară  stâncile

Şi îndată s-au retras

De dragul

Celuia ce le-a creat.

Ce loc retras şi liniştit

Alese Bunul Creator

Pentru  cei ce au dorit

Să-i slujească cu mult spor!

*

Ce dealuri mari şi-mpădurite

Adevărat un Sfîntul Munte

Când se-nalţă din altar 

Cântări de îngeri parcă

Iar de la strană se aude 

Cântarea dulce lină

A celora ce cântă-n cor

Cântarea cea divină.

*

Dorit-au  ai noştri eremiţi

Să-şi facă loc de veci

La poale de-Apuseni.

Şi-au lucrat din răsputeri

Să-şi facă mânâstire

Şi să înalţe sfi nte rugi

La Cel din înălţime.

*

Şi au zidit locaşul pe izvoare

Ca îngerii din cer venind

Aicea să coboare.

Iar Maica-Precurată

Cu rugile  divine

Blagoslovi şi apa,

Ca bolile s-aline.

Această apă sfântă  e 

Izvor-tămăduire

Pentru aceia care cred

În adevăr şi în sfi nţire.

*

Viiaţa ne-a fost dată

Să ne sfi nţim

În rugăciuni

Cu inima curată.

Ca împreună să trăim

In  pace şi iubire

Iar cei ce vin aici

Să spună cu uimire:

„Aici sunt fi ii Celui Sfânt

Care trăiesc în pace.”

Precum Cel Sfânt

În Lege-a spus:

„Să-l iubeşti pe Cel Ceresc

În toate şi mai bine,

Iar pe  aproapele,

La fel ca şi pe tine.”

Acest cuvânt de-ţi împlini

Fiii Celui Preaînalt veţi fi 

Iar mie - Fraţi întru vecie…

Maica ECATERINA 
Sfânta Mănăstire Râmeţ

�

Dansul  rândunelelor

Rândunelele  vestesc

Primăvara, când sosesc,

Vestea cea de bucurie - 

De la munţi până-n câmpie.

Şi la noi ele-au venit

Şi cu zâmbet le-am privit

Ca în fi ecare an,

Într-un timp interesant.

Şi  cum vin parcă în şiruri

Se silesc sa-şi facă cuiburi

Pe la ştreşine de casă

Aici puii să şi-i crească.

Numai vezi cum îi  învaţă

Ca să zboare sus pe casă,

Pe pomi, pe Biserică,

Parcă nu au nici-o frică.

Şi aşa în sborul lor

Rotesc turla bisericilor,

Dar cel mai frumos dans îl fac,

Nu că doară se prefac,

În jurul noii Biserici,

Şi cele mai mici rândunici,

Şi apoi urcă tot mai sus,

De nu le mai vezi în văzduh.

26 august 2001,

REVERIE…

Drumul către mănăstire ,

Cu potecile-I sihastre

E chemare şi simţire

Spre înalte zări albastre.

Soarele cu strălucire ,

E-o  văpaie de lumină,

Printre ramuri o foşnire,

Păsările se animă.

Mai în sus către ponoare,

Unde creşte păpădie,

Pasc sburdalnice mioare,

Sub un tril de ciocârlie.

Printre stânci încinse-n zale

Si cu creste colţuroase,

Curge Mogoşul la vale,

Udând  pajişti  răcoroase.

Şi te-ntâmpină podgorii,

Case-alese,îngrijite,

Cântec suie roata morii

Peste punţile-ntărite.

Iar în grădişti cu fâneaţă,

Zumzăie roiuri de-albine,

Pentru-a mierii cu dulceaţă,

Duc polen de pe coline.

Doamne binecuvintează,

Tu, ocrotitor Părinte,

Frumuseţea de amiază

A acestor locuri sfi nte…

Monahia EUDOXIA 
MANOLACHE

mai 1980

�
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Apulum

La Alba Iulia cu strălucire,

Au fost fapte de uimire,

Pentru neamul românesc,

Pe pămîntul stămoşesc.

Trecutul ei e norul de eroi

Ce ne-au lăsat un gând; ca totdeauna

Să apărăm ce-avem mai scump în noi,

Un Testament ; să fi m cu Ţara una !

Ca şi lumina stelei ne-a-mbrăcat

Aceeaşi Sfântă Lege Românească,

Din ea noi sufl etul ni l-am luat,

Ne-am încălzit la vatra strămoşească.

Străbunii noştri  au fost eroi şi sfi nţi

Ei pentru neam murind au fost mai vii,

De au fost traşi pe roată , biruinţi

Ei na-au adus , izvor de veşnicii.

Oraş  străvechi ,oraş bimilenar , 

 E Alba Iulia , ce-a prins cununa

Cea mai frumoasă din al ţării far ;

De-a pururi noi să fi m cu Ţara

   Una ! …

21 octombrie 1982.

Îndurerare
La moartea părintelui Domeţie , 6 iulie 1975

E un asfi nţit de soare. Tresar munţii…ape …plaiuri…

Dăngătul prelung de clopot amuţeşte orice graiuri.

În străvechea mănăstire a pătruns mare durere,

Mistuind din ram de sufl et, pare-se, orice putere.

Plâng poiene şi văzduhiri, plâng şi fl orile din glastre,

Că se-nalţă către ceruri, dorul dorurilor noastre.

Ne rămâne-n amintire trupul său sub ctitorie,

Ard făclii de ceară multe. E-o lumină caldă, vie…

Lacrimi curg peste mormântu-i. Mâine s-or preface-n fl ori.

Candela la capul crucii s-o veghem adeseori,

El ne cheamă, blând, cucernic, visul să i-l împlinim,

La altar s-aducem jertfă, obştea sa  s-o întărim .

Noi vom duce înainte astă fl acără aprinsă,

Inima ne e de-avânturi şi de vise multe ninsă,

Dorurile legănate-n plaiurile strămoşeşti

Punte de argint sunt astăzi pentru inimi româneşti.

Eu mă strădui, scump părinte, să însemn ce-ai spus mereu,

Dară simt, ca niciodată, că e slab condeiul meu.

Inima îmi e o mare, prinsă -ntreagă în frămînt,

Cât de dragă-mi e chilia ce închide fl ori de gând .

Cum ne pustieşte vântul, toamna, frunzele din pom,

Tot aşa face şi moartea cu simţirile din om …

Vor cădea peste mormântu-ţi ploi şi frunze ruginii

N-ai murit însă cu totul, Faptele-ţi vorbesc, sunt vii !... 

Monahia EUDOXIA MANOLACHE 
Mănăstirea Rîmeţ .

�

IUBIRE

Iubirea creşte ca o fl oare

Şi se-nfi ripă în simţire,

În sufl etul ales îşi are 

Un minunat loc de trăire.

Iubirea-i cea mai rară fl oare,

Din cât cuprinde-ntreaga fi re,

E sora razelor de soare,

Ce blânde cad peste privire.

E inima în armonie,

E sete vie în natură,

E ritm ales de poezie,

E aur osebit de zgură.

În ale vieţii grele unde

Ea e o tainică chemare :

Să ne suim spre a pătrunde,

Pe-aripi de vis spre-naltă zare.

Iubirea răsări curată

Pe Golgota, în jertfa Crucii,

Acolo Maica Precurată

A sângerat sub raze lucii...

De-atunci fi inţele plăpânde,

Prin veac parcă aveau mereu

Un lanţ de sufl ete arzânde,

Deschise pentru Dumnezeu.

Iubirea este cea mai sfântă,

Din câte daruri pe pământ

Spre frumuseţe ne avântă,

Făcând cu cerul legământ.

Parcă-auzim un cor de îngeri;

Sus inima, mereu mai sus !

Când ora-i grea, să nu mai sângeri,

Iubirea-i darul lui Iisus !...

Monahia  EUDOXIA MANOLACHE
Mănăstirea Rîmeţ , august 1981 

�

LA  SÂNZIENE….

Am crescut  în  largi  ogoare,

Pe cărări arse de soare,

Printre lanuri vălurite,

Lângă  drumuri  prăfuite.

Am  crescut  lângă  răzoare

Albăstrite  de cicoare,

Vitele păşteam  pe  haturi

Număram  cocorii-n înalturi.

Şi pe răzor ager Mihai

Rostea „Dan căpitan de plai”.

Luminau vibrând în noi,

File vechi cu bravi eroi.

Ne-am ales dintre cei mari,

Culegând cu paşii mari. 

Spice-n holde aurii,

Printre cântec de copii.

Împleteam noi  o cunună

Ca şi razele de lună

O puneam de Sânziene

La troiţa din poiene.

La troiţa din câmpie,

Câte-un fi r de păpădie

Creştea în iarba îndesită

Bună de a fi  cosită.

Stam în juru-i şi ascultam

Frunzele foşnind în ram…

…O  divină melodie

Îngâna o ciocârlie?

Ce era ? Un imn de slavă

Închinat Sfi ntei Fecioare

Din tot gându-i luminos

Pe coarde melodios.

Sârguia pe îndelete

Stelian să ne înveţe

Ceea ce-i înalt şi sfânt

Sufl etului pe pământ.

Sfi nte doruri vor rămâne

În glia Dunării bătrâne

Vii simţiri mântuitoare

În Câmpia-ncântătoare.

1977 Mănăstirea Rîmeţ.

OBSESIA 
CUNOAŞTERII

Privită  în lumina trecerii vremilor, creaţia poetică a doamnei Zoia Elena Deju 

arată o „individualitate pronunţată”, sub semnul sensibilităţii trăite şi nicidecum afi -

şate.

Aplecarea spre mit, prin comunicarea unor fapte antropologice şi îndeosebi „vra-

ja telurică”, constituie veriga de legătură între vers şi impulsul existenţial, fi losofi c, în 

afara retoricii zgomotoase şi duplicitare.

Dimensiunea rostirii vine, în ciuda unei  izolări nedisimulate, din dorinţa afi rmă-

rii omului, ca entitate unică, sublimă, dominată de universalitatea zborului, deci a 

cunoaşterii.

„Sub bolţile / Templului / Arhanghel / albit în durere / iertător în înserare.”Am 

citat din poemul Vremuire, cuprins în volumul „Limpezimi de mărgăritar”, apărut la 

Editura „Gorjeanul” în anul 1994.

„Obsesia cunoaşterii” impune o condiţionare din afară; locul şi rostul poetului în 

cetate, difuziunea discursului liric şi ca o consecinţă fi rească „golul singurătăţii”sau 

armonie a Harului, solara veşnicie a credinţei:

„Tămăduitorule / a Tot şi a Toate / cu albă îndurare / ridici Păcatul lumii”,versuri 

din acelaşi volum, în poemul „Mănăstiri de lacrimi”.

Construcţia poemelor simplifi cată până la o limită permisă, totuşi, converteşte 

metafi zic, îndoiala, plânsul, înverşunarea spiritului, nădejdea, proiectând gesturi, îm-

plinind epica desprinderii din ceea ce numim cu obstinaţie „jocul şansei” sau dubla 

întoarcere, stranie uneori.

Între umbră şi lumină, poezia doamnei Zoia Elena Deju este gândire şi trăire, no-

bleţe şi generozitate şi, fără îndoială predestinare, fi indcă talentul nu poate fi  descifrat 

după o logică convenţională.

Poeta recidivează editând în anul 2005 la Editura „Măiastra” –Tg. Jiu volumul 

inspirat intitulat „Iluminări în amurg”, activând energii latente, aşteptări şi valenţe 

(literare), transfi gurând, în portrete şi întâmplări,un bogat şi valoros tezaur de literă 

şi confesiune.

Suntem puşi în cunoştinţă, cu „pactul cu istoria”, pe care autoarea îl face, printr-o 

reuşită şi valoroasă documentare memorialistică, identifi când modele, personalităţi, 

demersuri, într-un cuvânt FAPTE, ce trebuie cunoscute şi păstrate, că uitarea, ca un 

zaraf, stă la pândă.Relaţia autor-personaj determină specifi citatea demersului literar, 

confi gurând scrisului autenticitate. Şi pentru acest motiv, vom încheia această croni-

că, cu versurile emblematice din poemul AVE ! care deschid volumul de versuri 

„Limpezimi de mărgăritar”:

Smerită,

păşesc în Templul tău,

POEZIE.

GEORGE DUMITRU�
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1.0. Isihasmul (de la gr. hesychia – stare de linişte inte-

rioara şi concentrare de sine) s-a impus, încă din primele 

secole ale erei creştine, ca o practică esenţialmente medi-

tativ-contemplativa („a liniştirii” sufl eteşti), axată pe „ru-

găciunea lui Iisus” (oratio mentis).

Întâlnit, mai întâi, în tradiţia paleo-creştină (sec. III-IV) 

şi cultivat apoi ca virtute a purifi cării, iluminării harice şi 

desăvârşirii de către marii părinţi în secolele VI-X, isihas-

mul „se organizează ca o mişcare de renaştere spirituală 

(…) în secolul al XIV-lea, pe Sfântul Munte Athos”,a ca un 

„curent” de experienţă mistică, - „singura şcoală creştină 

de meditaţie”.b

Dobândind cristalizare, structurare, identitate şi funda-

mentare teologică abia în prima jumătate a secolului al 

XIV-lea, isihasmul dezvoltă acel curent contemplativ al tra-

diţiei creştine, apărat cu atâta ardoare de isihaştrii athoniţi, 

adepţi ai contemplaţiei, împotriva concepţiei dominicane 

a autorităţii sacramentale. Celebră este „polemica”, iniţiată 

în 1341, dintre athonitul Grigore Palamas (1291-1359, ca-

nonizat cu numele Ioasaf, în 1368) şi dominicanul Varlaam 

din Calabria (+1350), în urma căreia isihasmul a căpătat 

fundamentare teologico-fi losofi că (la si-

nodul constantinopolitan de la 25 mai 

1351, ţinut în biserica Vlaherne, în 

timpul patriarhului Calist), structu-

rându-se într-un curent de practică 

meditativ-contemplativă,c ce se va răs-

pândi în ţările de tradiţie ortodoxă, în 

mod organizat, inclusiv la noi, înce-

pând cu athonitul Nicodim, ctitorul 

Tismanei şi Prislopului (şi al altor cinci 

mănăstiri), până în zilele noastre, la 

gruparea martirică a Rugului Aprins 

(1940-1947) de la Mănăstirea Cernica, 

căzută pradă prohibiţiei ideologice to-

talitare, sau până la organizarea bise-

ricească şi sensul vieţuirii monahale.

Presupunând nu numai cunoaştere, 

ci mai ales iniţiere şi practică susţinu-

tă, devoţională, întru „dobândirea unei atitudini mentale 

de permanentă evharistie: mulţumire şi slavă”d, ascetismul 

isihast – ca sistem doctrinar bazat pe exerciţiul meditaţiei 

întru desăvârşirea noetică şi ontologică, apropiat de către 

cercetători de sistemul Yoga, însă de alt vizionarism şi altă 

substrucţiee - îmbrăţişează învăţăturile fi localice, nu atât la 

modul ascezei aspre de tip athonit, din a cărui tradiţie iz-

vorăşte, ci într-o manieră de „isihasm practic”f, căci, obser-

vă cărturarul şi pelerinul athonit Vasile Andru: 

„Modelul ascetic românesc, deşi fi del celui apostolic, 

reflectă psihologia românului, înclinat spre 

măsură.”g

Aşadar, nu „obsesia iluminării”, ci „viaţa îmbună-

tăţită”, idealul orizontic al românului favorizând, ast-

fel, dezvoltarea isihasmului şi în medii laice (exem-

plul scriitorului Vasile Voiculescu, martir al „Rugului 

aprins”, este deopotrivă ilustrativ şi pilduitor). 

„Planul” dumnezeiesc al mântuirii omului prin 

credinţă (plan pe care scrisorile pauline îl scot, dintr-

o simplă percepţie raţională, în zariştea deschisă comuni-

unii cu divinitatea prin trezvia „stihului isihast” – oratio 

mentis) devine progresiv transparent pentru individul por-

nit pe calea meditaţiei isihaste, în ideea dobândirii isihiei 

(a liniştirii lăuntrice, iluminatoare, pacifi catoare şi divina-

torii), scuturându-se, astfel, de mentalităţile schizoide ale 

vieţuirii în contingent şi tinzând, conform preceptelor fi lo-

calice, la „purifi care, iluminare şi desăvârşire”.

Deşi, propriu-zis, isihasmul îşi are originea în rugăciu-

nea şi învăţăturile lui Iisus Hristos (menţionate în Evanghelii 

- ortodoxia rămânând, în spirit, virtuoz isihastă h), acesta 

a devenit, mai apoi, un curent de meditaţie „trans-confesi-

onal”, pe care şi l-a asumat din plin şi biserica catolică, în 

ciuda „polemicii”  cu corifeii athoniţi şi anatemizării lor de 

odinioară…

Nu vom stărui aici asupra unor modele, reguli şi „scări” 

de practică isihastă, aşa cum s-au cristalizat ele în gândirea 

iluminată a unor virtuozi ierarhi şi, în genere, în tradiţia 

noastră monahală, vom menţiona doar că toate acestea au 

fost, desigur, consolidate pe preceptele fi localice ale sfi nţi-

lor părinţi  vizând o soteorologie, o practică a salvării (ana-
basis-ul sau „urcuşul”, întru dobândirea iluminării), - „lu-

mina taborică”, slava energiilor divine necreate, despre care 

scria Grigorie Palamas, îndemnând la „viaţa liturgică” şi 

decantând unele din învăţăturile lui Vasile cel Mare (sec. 

IV) sau Simeon Noul Teolog (sec. X), în sensul atitudinii 

apofatice, a trăirii mistice, directe prin comuniunea cu 

Dumnezeu.

Între „viaţa liturgică” şi „viaţa ascetică” este, crede doc-

trinarul isihast Palamas, o indisolubilă legătură, căci Tainele 

Bisericii trebuie să fi e legate de viaţa ascetică. De unde şi 

„sănătatea duhovnicească” a omului râvnitor de Dumnezeu, 

care, păzind poruncile lui Hristos, „dobândeşte virtuţile şi 

îşi vindecă sufl etul: „Prin urmare, viaţa isihastă este drumul 

necesar tămăduirii şi mântuirii sufl etului, care este în con-

templaţia lui Dumnezeu.”i

1.1. Pornind de la aceste considerente şi aspecte parti-

culare privind isihasmul în genere şi, în special, isihasmul 

în cadrul spiritualităţii noastre ortodoxe, ca „metodă apo-

fatică”, a cunoaşteii pure a lui Dumnezeu (tradiţia schitului 

românesc athonit Prodromul, prin speciala „rânduială isi-

hastă” transmiţându-se până azi în spaţiul românesc), vom 

observa că, dincolo de atestarea unui primar paleo-creşti-

nism isihast nord-dunărean, putem vorbi, în relaţie cu ve-

chea spiritualitate geto-dacă, de „un isihasm înainte de 
isihasm, la noi”:

„Adică o tradiţie mistică, de predanie iniţiatică şi cu 

procedee precise de contemplaţie, datând din epoca dacilor. 

Venim dintr-o civilizaţie iniţiatică avansată care, mai târziu, 

s-a contopit cu civilizaţia informaţională a românilor.”j

Scriitorul şi pelerinul athonit Vasile Andru are, desigur, 

în vedere, superba scriere sadoveniană Creanga de aur, 

când continuă astfel (ne-a confi rmat-o, de fapt, recent, la 

solicitarea noastră, într-una din întâlnirile pe teme fi loca-

lice de la Târgu-Jiu – dec. 2004):

„Dacă ar fi  să credem legendei, «isihasmul» pre-creştin 

românesc, disciplină a cunoaşterii miraculoase, s-ar fi  pre-

lungit, printr-un nucleu tainic şi paralel cu creştinismul, 

până în anul 780 de la izbăvitorul Hristos. Iar în 780, ulti-

mul Decheneu (mare preot) român, după o viziune, a con-

statat că vechea asceză sau vechiul «isihasm» dacic s-a sfâr-

şit, şi mistica noastră va fi  numai creştină.”k

Există, desigur, şi cercetătorii au demonstrat acest fapt, 

o legătură de esenţă între zalmoxianismul fi losofi co-religi-

os de factură transcendentăl şi creştinismul fi localic (fi e el 

şi în ipostaza de „creştinism cosmic” şi popular, perceput 

astfel de poporaţiile carpato-danubiene, în maniera folclo-

rului religiosm). Căci ce altceva poate întruchipa „Pliroma” 

zalmoxiană (zona din apropierea soarelui, „raiul” din vizi-

unea dacică uraniană, în care se regăseau deopotrivă sufl e-

tele înţelepţilor, luptătorilor şi celor sacrifi caţi, conform 

ritualului sacrifi cial al „mesagerului”n) decât „Împărăţia 

Luminii” din eclezia creştină – observaţie făcută încă de 

fi losoful Celsius…

Aşa se explică, în mare, cum „pătrunderea şi propagarea 

creştinismului în Dacia s-a făcut pe nesimţite, fără obsta-

cole. Poporul a primit cu plăcere noua credinţă, căci se 

potrivea cu cea veche a lui şi cu felul de a privi şi înţelege 

viaţa. Tocmai acestui fapt se şi datoreşte lipsa de martiri şi 

deci de sfi nţi la poporul dac, daco-român şi român de mai 

târziu (avem, totuşi, puţine cazuri, n.n.,Z.C.). Neopunându-

se nimeni la primirea noii credinţe, n-a murit nimeni în 

Dacia pentru răspândirea ei.”o

Aşadar, „de la credinţa dacică în nemurire la credinţa 

creştină în nemurire, evoluţia a fost fi rească”, afi rmă, recent, 

şi cercetătorul Mihail Diaconescu în Istoria literaturii 

dacoromâne,p deoarece cultul lui Zalmoxis - observă Mircea 

Eliade -  „se preta, mai mult decât oricare alte divinităţi 

păgâne, la o creştinare aproape totală”.q

1.2. Ideea de ascetism isihast, practicat de atâţia mistici 

ai ortodoxiei nord-dunărene prin retragerea lor, în post şi 

rugăciune, în peşteri (precum, într-o virtuoază isihie, călu-

gărul Nicodim, azi „cel Sfi nţit”, de la 

Tismanar) şi locuinţe săpate în stân-

că (precum chiliile rupestre din 

Munţii Buzăului sau cele de la 

Mănăstirea Turnu Roşu, lângă 

Cozia), nu vine atât de la nevoitorii 

asceţi paleocreştini din părţile 

Egiptului, Sinaiului sau alte părţi 

ale Asiei Mici, cât de la o tradiţie 

pre-creştină mai veche, aceea a re-

tragerii în spaţii rupestre a marilor 

preoţi geto-daci (spaţii ale locuirii 

încă din protoistorie), între care 

atestarea unui Zalmoxis (de la 

Homer şi Paton la scriitorii antici 

târzii) este mai mult decât convin-

gătoare (andreonul din Kogaionons 

. Retragerea în locuinţa subterană, 

observă recent cercetătorul Dan Olteanu, este parte com-

ponentă din scenariul tripartit al religiei dacice (ca, de al-

tfel, în toate mitologiile indo-europene): „Primul act ritu-

alic este trimiterea solului în suliţe, al doilea este trasul cu 

săgeţi către cer, iar al treilea constă în retragerea lui 

Zalmoxis în locuinţa subterană.” De unde şi sensul trans-

chtonian, adică uranian şi solar al zalmoxianismului.t

Deşi semnifi caţia speluncii şi şi, în general, a locuinţei 

subterane (există o „mistică” a grotei în paleoliticul 

de areal euro-asiatic) incumbă şi o mentalitate sim-

bologico-iniţiatică mai specială în conştiinţa omului 

arhaic, nu vom insista asupra acestui „sistem ideolo-

gic” ce marchează „religia cavernelor”, asemenea 

unor sanctuareu, ci vom observa că în arta rupestră 

a unor peşteri din Cheile Sohodolului – Gorjv se re-

fl ectă dovezi ale cultului solar zalmoxian, conform 

observaţiei făcute de pr. cercetător Dumitru Bălaşa: 

„Autorul acestor desene rupestre, din Corona 

Montium a Carpatilor noştri, este unul din popii cul-

tului zalmoxian, care au sălăşluit în peşteri.”

Refăcând inventarul acestor spaţii rupestrew şi stabilind 

importanţa lor în viaţa strămoşilor noştri geto-daci, regre-

tatul D. Bălaşa îşi încheia comentariul cu observaţia perti-

nent-probantă că „şi Iisus Hristos s-a născut într-o peşteră 

din oraşul Betleem, sfi nţind acest locaş primitiv în viaţa 

omenirii.”x

1.3. O legătură, desigur, de mai profunda similitudine, 

poate fi  stabilită între incantaţiile zalmoxiene (asemănă-

toare unor „colinde precreştine”y, multe din „epodele 

zalmoxiene”z având un rol terapeutic) şi acest soi de terapie 

isihastă, care, prin concentrarea monologică „lucrătoare”, 

prin rostirea „stihului isihast”aa (oratio mentis), urmăreşte 

„despătimirea” (eliberarea de sub tirania instinctelor, plă-

cerilor şi comportamentului nevroticab).

În locul „vechiului Adam”, al cărui sânge curge tot mai 

tulbure în venele omului contemporan, purifi carea isihastă 

tinde la o soteriologie ontologică, la o salvare a omului, prin 

dobândirea a ceea ce Maxim Mărturisitorul numeşte „min-

tea noului Adam”, de esenţa iluminării christice (a se  avea 

în vedere şi psihoterapia revelată a Psalmilor). Însăşi 

Ecouri precreştine ale isihasmului

De la zalmoxianism la isihasmul ortodox
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Filocalia are ca subtitlu imperativul isihast exprimat în tri-
ada anabasică a unor trepte: Despre purifi care, iluminare 

şi desăvârşire.

În acest sens putem vorbi de categoria largă a descân-

tecelor şi practicilor ezoterice, cu trimitere la stadiul păgân 

al ritualizării lor,ac dar şi de ipostazele atâtor exorcisme 

(lupta cu îngerii căzuţi, atingeri de rai, de iad, de viaţa de 

apoi, exorcismele/molitvele teologice de bazăad).

O carte pilduitoare în acest sens este Psihoterapia or-
todoxă a mitropolitului grec Hierotheos Vlachos, al cărei 

„mesaj central” spune că „ortodoxia este, în principal, o 

metodă terapeutică şi o educaţie terapeutică”, vorbind de 

cele trei categorii de oameni: cei nevindecaţi sufl eteşte, cei 

care luptă să se vindece şi cei vindecaţi, adică sfi nţii Bisericii 

lui Hristos, - cei ce au cunoscut „îndumnezeirea”, - în ge-

neral, sfi nţii, ca „prototip de viaţă isihastă şi de sufl et 

vindecat.”ae

Se confi rmă încăodată ideea exprimată de Platon în 

Charmides,af privitoare la practica medicilor zalmoxieni 

(descântece însoţite de „farmacoane”: plante şi băuturi), 

care, ca şi terapia isihastăag, pentru a vindeca anumite părţi 

ale corpului, aveau în vedere, cu precădere, spiritul, sufl etul, 

restabilirea stării de bine sufl etesc.

„Incantaţiile zalmoxiene”ah amintesc de „stihul isihast” 

din oratio mentis, cu rol de suprimare a dizarmoniilor su-

fl etului, a confl ictelor omului cu sine, cu semenii şi cu sa-

crul (chestiune şi de demonologie). Căci, potrivit aceleiaşi 

concepţii fi localice, „starea de bine mintal grăbeşte reface-

rea fi zică” (fi ind fundamentală între cele „7 reguli fi localice 

pentru restabilirea sănătăţii”), boala putând fi , deopotrivă, 

nu atât o pedeapsă pentru păcate sau o catastrofă, ca urma-

re a încălcării Legii revelate, cât şi un prilej de introspecţie, 

de linişte, de schimbare, ba chiar o „încercare”, „un prag 

iniţiatic”, o depăşire a Răului ipostaziat (diavolul nefi ind 

decât o personifi care a Răului).ai

1.4. Un alt argument al „istoricităţii” isihasmului la ro-

mâni îl constituie alimentaţia de un anumit tip şi rigorile 

calendarului îndătinat. Secretele iniţiatice ale alimentaţiei 

vegetariene ale marilor preoţi daci, favorizând starea de 

contemplaţie şi intrarea în rezonanţă cu energiile necreate, 

amintesc, deopotrivă, de alimentaţia isihastă, de „lecţia tra-

pezei” athonite sau, în general, a calendarului ortodox.

Să observăm că, propovăduind învăţătura sa unui popor 

carnasier şi războinic, marele preot şi teosof Zamolxe, dar 

şi Decheneii ce i-au urmat până dincoace de începutul erei 

creştine, reuşiseră, de fapt, să aşeze viaţa geto-dacilor pe un 

temei al stăpânirii de sine şi dreptei măsuri, zalmoxianis-

mul fi ind, în esenţa sa, şi contemporan cu spiritul Vechiului 

Testament (în care Solomon, Isaia şi Ilie ar fi  marii contem-

plativi precursori isihasmului iudeo-creştin), o formă de 

„ortodoxie” precreştină. 

De aici ideea că zalmoxianismul de transcendenţă, „ple-

roma” zalmoxiană s-a topit, încetul cu încetul, în lumina 
din lumină a ecleziei creştine, neînregistrându-se, ca în alte 

teritorii ale romanităţii orientale, atâtea cazuri martirice.

Să observăm, nu înainte de a încheia, că monahismul 

athonit de substrucţie profund isihastă, reverberând cu pu-

terea tradiţiei şi în viaţa bisericii noastre străbune, îşi gă-

seşte în mănăstire un adevărat spaţiu sacru de „pregustare 

a veşniciei”, prin meditaţie profundă, rugăciune şi post, al 

cărei elogiu îl face azi, într-un editorial, Î.P.S.S. TEOFAN, 

arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit alş întregii Oltenii, 

astfel:

„Călugării poartă în rugăciunea lor continuă tot dorul 

omenirii după legătura cu Dumnezeu, tot suspinul creaţiei 

după comuniunea cu Creatorul. Călugării, prin dorinţa lor 

de a împlini exigenţele Sfi ntei Evanghelii, aduc echilibrul ne-

cesar într-o lume ispitită tot mai mult de neîmplinirea pre-

ceptelor evanghelice.

Prin felul specifi c de a trăi relaţia cu Dumnezeu şi cu lu-

mea, mănăstirile sunt anticameră a Împărăţiei Cerurilor. 

Aici este pregustată atmosfera de jumătate a omului cu 

Dumnezeu specifi că comuniunii depline a umanităţii cu 

Sfânta Treime în veşnicie. Monahii, prin eliberarea lor pro-

prie şi, prin ei, a lumii, în esenţa ei, de sclavia exercitată de 

egocentrism (manifestat în tripla sa formă: lupta pentru pu-

tere, pentru bunuri materiale şi pentru plăceri vinovate) 

trăiesc aici şi aeraţi, în parte, ceea ce, plenar, va fi  taina 

Împărăţiei Cereurilor în veşnicie.”)aj
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1. Scurt istoric1. Scurt istoric

Satul Frânceşti, comuna Peştişani se afl ă la 20 km vest 

de oraşul Tg-Jiu. Având circa 800 locuitori, el este al doilea 

ca mărime după satul Peştişani. Actualul amplasament ori-

entat S-N, perpendicular pe DN 67, a fost stabilit în anul 

1626 când s-a făcut sistematizarea localităţii.

Despre existenţa satului se cunosc consemnările din 

documentele ofi ciale din anul 1525.

Biserica a fost construită între anii 1819 şi 1823. Anul 

fi nal fi ind înregistrat în pisania întipărită cu vechi caracte-

re slavone, pe o placă din lemn arhivată în interior.

A fost sfi inţită sub arhipăstoria episopului P.S. Calinic 

(1823 – 1855), în anul 1823.

Redăm integral pisania acestei biserici (scrise cu litere 

chirilice) după textul în manuscris primit de la preotul pa-

roh Nicolae Daviţoiu cu semnătura sa din ziua de 13 august 

1992: ,,Această sfântă şi Dumnezeiască biserică s-au fă-
cutu la leatul 1823 cu toată cheltuială şi osteneală, şi toa-
tă din lemn, a dumnealor Postelnicul Ion Brădiceanu şi 
cu a lu(i) Co(n)standin Tivig; Au ajutorat Logofătul 
Frumuşanu i (şi) Logofătul Şerban Brăiceanu şi a 
(dumnea)lor care se vor aşeza în pomelnicele i (şi) 
Co(n)sta(n)din Apostoiu; au lucrat cu mâinile den început 
prin săvârşitu şi cu tot satul + Deaconul Zamfi r, zograf 
– 1823”.

Construcţia a respectat întrutotul stilul arhitectural şi 

de orientare tradiţională: Compartimentarea interioară în 

spaţii distinctive: altarul – dispus în partea de răsărit, na-

osul, pronasul şi pridvorul deasupra căruia este fi xată semeţ 

clopotniţa, componentă intrinsecă, aşa cum se obişnuia la 

vremea respectivă – Materialul folosit a fost cel existent din 

abundenţă în imediata vecinătate – piatră de râu pentru 

fundaţie, lemn de stejar tras în grinzi, care se îmbină în 

formă de coadă de rândunică pentru pereţii portanţi şi des-

părţitori, stâlpi şi căpriori, lemn de tei pentru  uşile împă-

răteşti şi diaconeşti, lemn de brad pentru şindrilă.

Masa sfântă s-a confecţionat din stâncă prelucrată ma-

nual, aşezată pe un singur suport central, de asemeni din 

stâncă prelucrată.

Pictura originală a fost executată în tempera cu albuş 

de ou pe uşile interioare, icoane fi xate în lungul catapeteas-

mei şi pe peretele despărţitor dintre naos şi pronaos.

Pisania bisericii nu menţionează numele preotului care 

ar fi  fost slujitor la anul 1823 şi dacă Boasca ar fi  fost paro-

hie independentă sau afi liată altei parohii .

Din declaraţiile Legioarei Mocioi şi ale Nataliei Coteţ 

ambele descendente ale familiilor preoteşti care au slujit 

biserica din Boasca şi Frânceşti, se pot preciza cronologia 

şi preoţii parohi care au slujit în aceasta.

Astfel în jurul anului 1808, preot în bisericuţa de lemn 

din Boasca a fost Ion Popescu supranumit ,,Moşu Popa 

Bătrânul” care a slujit în biserică până în anul 1839 când 

a decedat. 

După moartea preotului Ion Popescu locul la biserică 

a fost luat de fi ul său, preot Gheorghe Popescu care şi aces-

ta la rândul său a trimis la învăţătură preotească pe fi ul său 

Simeon Popescu, care, pentru a se hirotoni, s-a căsătorit 

cu Ioana Coiculescu din Câmpofeni şi a rămas slujitor al 

acetei biserici în locul tatălui său preot Gheorghe Popescu. 

Popa Simeon Popescu a fost numit în sat ,,Milostivul” iar 

preoteasa Ioana - ,,Mama preoteasa sau Mama Eriţa”ori 

,,Moaşa preoteasa” – fi ind o pereche ideală care au fost iu-

biţi şi preţuiţi de enoriaşi. Din nefericire preotul Simeon 

Popescu – Milostivul – a decedat în anul 1896 la vârsta de 

numai 32 ani, lăsând în urmă doi urmaşi: un fi u – Vasile şi 

o fată – Nicoliţa. Preoteasa Ioana a decedat în 20 iulie 

1950.

Preotul Ion G. Popescu Panghelaşu, ginerele preotului 

Simeon Popescu – Milostivul (căsătorit cu fi ica Nicoliţa) 

a decedat în primăvara anului 1940.

După anul 1896, biserica din cătunul Boasca a fost păs-

torită de preoţi care slujeau şi la biserica din satul Frânceşti. 

În jurul anului 1900, în satele Boasca şi Frânceşti se afl a ca 

preot paroh Ion Brâncuşi din Brădiceni, căruia i-au succe-

dat preoţii: Th eodor Gureanu, Ion Pavel Ilioniu, Ion 

Nicolcioiu, Valeriu Bican, Nicolae Daviţoiu, Ion 

Andrescu, Constantin Goncea, actualmente Constantin 

Croicu.

Rolul acestei biserici s-a redus după construirea şi sfi n-

ţirea în anul 1908 a actualei biserici din centrul satului 

Frânceşti. Atât construcţia bisericii cât şi zestrea patrimo-

nială din interior au rămas pradă degradării şi sustragerii 

obiectelor de cult prin nepăsarea autorităţilor statului şi 

lipsa de interes manifestată de unii slujitori ai bisericii.

Pe timpul păstoriei preotului paroh Nicolae Daviţoiu, 

o parte din patrimoniu care mai exista în biserică (18 icoa-

ne – şi acestea deteriorare şi 7 cărţi) au fost predate cu pro-

ces- verbal Muzeului Judeţean Gorj şi date spre conservare 

la Mânăstirea Tismana.

Deşi această bisericuţă se afl ă înscrisă pe lista monu-

mentelor istorice la poziţia 25 B162 sub denumirea de 

Biserica de lemn – Sfântul Gheorghe – 1823, cătun Boasca, 

sat Frânceşri, comuna Peştişani, jud. Gorj, a continuat să 

rămână închisă fi ind utilizată ca depozit pentru fân, resturi 

lemnoase şi alte obiecte, procesul de degradare fi ind ,,asi-

gurat”

2. Lucrările de reabilitare a bisericii2. Lucrările de reabilitare a bisericii

În anul 2000 - localnicii au constatat că acest monument 

se afl ă într-un stadiu foarte avansat de degradare (grinzi 

putrede în pereţi, acoperişul foarte deteriorat, plouă prin 

şindrilă, catapeteasma total distrusă, la fel scaunele) şi au 

manifestat dorinţa de a reabilita această bisericuţă.

În anul 2002 – un grup de iniţiativă format din D-nii: 

Emil Huidu, Sorin - Victor Tivig, Nicolae Vânătoru, Ion 

Bojincă, Moise Bojincă, Victor Tănase, Ion Susanu, 

Grigore Iustin Popescu, Viorel Popescu, Maria Hulea, 

Vasile Coteţ şi alţii (18 fondatori, acum 32 membri) au în-

fi inţat Asociaţia Fiii Satului Frânceşti din Gorj care şi-a 

propus ca obiectiv reabilitarea bisericii de lemn pentru a fi  

introdus locaşul în circuitul turistic şi redat activităţilor 

religioase.

Membrii asociaţiei au demarat acţiunea, proiectul fi ind 

realizat prin fi nanţare proprie, din contribuţia membrilor 

asociaţiei, donaţii şi sponsorizări de la comunitate şi de la 

,,oamenii de bine” care se regăsesc în modeste sume de 

bani, materiale pentru construcţie, masă oferită la lucrători, 

prestaţie în muncă etc.

În anul 2002 s-au demarat lucrările începând cu conso-

lidarea fundaţiei, lucrări efectuate de o echipă de construc-

tori condusă de Ing. Victor Tănase. 

În 2003 s-a recondiţionat acoperişul. Şindrilă brută pro-

curată din Polovragi şi prelucrată de 3 meşteri conduşi de 

dl.Papurică Miron. Lucrările de consolidare a acoperişul au 

durat 3 săptămâni pentru realizare iar masa lucrătorilor a 

fost asigurată de familiile sătenilor din Frânceşti - Boasca.

S-au ocupat de realizarea acoperişului domnii: Sorin 

Victor Tivig, Nicolae Vânătoru, Vasile Popescu şi alţii. S-

a reparat bolta, s-au înlocuit grinzile putrede, s-a reparat 

pridvorul, s-a reparat şi acoperit poarta de la intrare.

Pe parcursul anului 2004 s-a montat pardoseala din 

scândură nouă, s-au confecţionat scaunele din nou (pentru 

că cele vechi au fost total deteriorate), s-a introdus energia 

electrică în interiorul bisericii, prin grija şi fi naţarea dom-

nilor: Emil Huidu, Sorin Victor Tivig, Nicolae Vânătoru, 

Viorel Popescu, Ion Susanu,Vasile Popescu, Moise 

Bojincă, Ion Bojincă, Grigore Iustin Popescu şi alţii.

În anul 2005 s-a realizat catapeteasma nouă, cea veche 

nu s-a putut restaura fi ind foarte deteriorată, porţiuni arse, 

icoanele lipsă în totalitate.

Sculptura catapeteasmei s-a realizat de către sculptorul 

Nicolae Oproiu din com. Sălătrucu, jud. Argeş iar pictura 

pentru catapeteasmă şi pentru restul bisericii realizată de 

pictorul Căpuşe Ilie din com.Valea Danului, sat Vereşti, 

jud. Argeş.

Resfinţirea bisericii de lemn cu hramul ,,Sfântul 

Mare Mucenic Gheorghe”  din satul Frânceşti, 

comuna Peştişani, construită în anul 1823
18 Iunie 2006
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S-au executat 46 de picturi pe catapeteasmă şi pronaos, 

montajul fi ind realizat de către sculptorul Nicole Oproiu, 

în vara anului 2005.

Finanţarea lucrărilor s-a asigurat prin contribuţia deo-

sebită a dlui dr. Ing. Gherasim Teofi l Director General SC 

ROMINEX SA Timişoa, d-lui Ing. Gheorghe Velican   

Director General SC MARSAT SA Tg Jiu, d-lui Ing. Sorin 

Cîrstea Director General SC ELTOP SRL Tg Jiu, d-lui 

Cosmin Pigui – Impact in Gorj, d-lui Berca Eduard – 

ARDAF Sucursala Tg-Jiu şi altor persoane binevoitoare. 

Contribuţie fi nanciară deosebită au avut de asemenea fam. 

Bojincă Moise, fam. Tivig Sorin, fam. Vânătoru Nicolae, 

fam. Filip Doru, membrii ai Asociaţiei Fiii Satului 

Frânceşti şi cetăţeni ai satului Frânceşti.

S-au executat lucrări de amenajare peisagistică a curţii 

interioare a bisericii după un proiect al dlui arhitect Iulian 

Cămui, lucrarile fi ind coordonate de Ion Susanu, Sorin – 

Victor Tivig şi alţii.

Membrii Asociaţiei Fiii Satului Frânceşti au făcut nu-

meroase donaţii: icoane, sfi ntele vase, vesminte bisericeşti, 

candelabre, sfeşnice, candele, evanghelie, mocheta, refl ec-

tiere si altele. Amenajarea interioara s-a realizat de către 

membrii Consiliului Director împreuna cu preotul paroh 

Constantin Croicu şi localnicii satului Frânceşti.

3. Resfi nţirea bisericii –18 iunie 2006

Membrii Consiliului director al Asociaţiei Fiii Satului 

Frânceşti s-au implicat cu multă pasiune şi pricepere în 

pregătirea bisericii pentru resfi nţire, întrecând orice aştep-

tare din partea cetăţenilor. Astfel în interior, după ce con-

strucţia din lemn a fost curăţită, pereţi au fost împregnaţi 

cu soluţii speciale PRONTO pentru conservarea lemnului, 

s-au montat draperii şi mochetă, acoperământele pentru 

sfânta masă şi altar au fost confecţionate în atelierele de la 

Mânăstirea Strâmba, cu sprijinul Stareţei Maica Marina, 

din materiale achiziţionate din import. Iluminatul interio-

rului s-a făcut cu instalaţie specială, astfel încât în interior 

s-a creat o ambianţă foarte plăcută, slujbele religiase putân-

du-se desfăşura în bune condiţiuni.

Exteriorul a fost împodobit cu fl ori aduse de săteni, în 

faţa bisericii s-a montat o platformă din lemn şi un cort, 

iar iluminatul exterior s-a asigurat cu refl ectoare.

Exteriorul bisericii s-a amenajat cu platforme dalate şi 

betonate. Biserica a fost pregătită pentru sărbătoare, pentru 

că resfi nţirea acesteia a fost o adevărată sărbătoare pentru 

locuitorii satului Frânceşti.

Resfi nţirea bisericii din lemn Sfântul M. Mc. Gheorghe 

– 1823, a avut loc în ziua de 18 iunie 2006, slujba fi ind con-

dusă cu deosebit har de către I.P.S. Teofan Arhiepisopul 

Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Protoereu fi ind Preot 

Vlădoiu Vasile, iar paroh fiind PC Preot Croicu 

Constantin, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi dia-

coni: Preot Bistreanu Mihai  - biserica Ceauru, Preot 

Dumitru Ciubotea – Catedrala  Motru, Preot Milcu 

Vasile – biserica Boroşteni, Preot Grindeanu Ion – bise-

rica Brădiceni, Preot Cheată Pantelimon – biserica 

Peştişani, Preot Paraschiv Marian – biserica Hobiţa şi 

Cojocaru Gheorghe preot onorifi c.

Corul bisericesc organizat pe lângă Biserica Sfi nţii 

Apostoli ,,Petru şi Pavel” din Tg-Jiu, format din frumoase, 

talentate şi credincioase doamne, condus cu competenţă de 

d-na profesoară Popescu Sanda Mihaela, a dat măreţie 

evenimentului.

Participarea corului la resfi nţirea bisericii este contri-

buţia exclusivă a d-lui Protoereu Vasile Vlădoiu.

La slujba de resfi nţire ne-au onorat cu prezenţa d-nii 

Ion Călinoiu – Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj şi 

dl. Cornel Dumitrescu – Subprefectul Judeţului.

La sfârşitul slujbei s-a dat citire actului de resfi nţire 

semnat de reprezentanţii instituţiilor şi a persoanelor par-

ticipante precum şi Gramata acordată de I.P.S. Teofan 

Asociaţiei Fiii Satului Frânceşti reprezentată prin dl. Dr. 

Ing. Emil Huidu.

Mulţumim tuturor celor care au contribuit la reuşita 

acestei realizări şi a celor ce au fost alături de noi, membrii 

Asociaţiei Fiii Satului Frânceşti, locuitori ai satului 

Frânceşti, sponsorii şi nu în ultimul 

rând d-lui Protoereu Vasile 

Vlădoiu.

CONSILIUL DIRECTOR

Dr. Ing. Huidu Emil – Preşedinte, 

Ing. Tivig Sorin – Vicepreşedinte, Ing. 

Vânătoru Nicolae – Vicepreşedinte, 

Prof. Hulea Maria – Secretar,  şi mem-

brii  Prof. univ. Dr. Bojinca Moise, 

Ing. Popescu Viorel, Ing. Popescu 

Grigore, Ing. Susanu Anca, Ing. 

Susanu Ion, Ing. Bojinca Ion.

Dr. Ing. HUIDU EMIL 
– Preşedinte, 

Ing. TIVIG SORIN 
VICTOR – Vicepreşedinte

�

�

Marin Sorescu

Danse! (Dansează!)

Danse, mon âme!

Ouvre la porte de la bibliothèque

Et danse

Parmi tant de sages

Qui posèrent leurs têtes sur un livre

Comme sur le plateau de Salomée.

Ce sont tes amis les meilleurs

Et tous te disent à présent

                              vas-y, danse!

Car toi seulement tu peux faire

                              les mouvements

Qu’ils commencèrent antan

Puisque la beauté du jeu

              ne doit pas se perdre. 

Docteur... (Maladia)

Docteur, docteur, que pourrait-être

ce je n’sais pas d’étrange et d’illusoire

que je sens

sur le territoire de mon être?

De jour, j’ai mal de soleil

Le soir, j’ai mal de lune et d’étoiles…

Oui, les étoiles, docteur,

                          j’en ai tellement mal…

Que n’ai-je fait, docteur,

                          Que n’ai-je fait?

Je fus bon et mauvais

De croire, je l’ai tâché

Et, d’espérer aussi

J’ai essayé d’écrire 

J’ai même écrit des livres

ou quelque chose comme ça…

En tout cas, ça ne m’a servit à rien, docteur, 

Et, pour le faire, j’ai perdu tant d’années.

Je crois être tombé malade de mort, docteur, 

Le jour où je suis né.

La course ( Fuga)

Un jour

Je quitterai mon bureau

Et, peu à peu, je commencerai

                       À m’éloigner des mots,

De vous,

Et de chaque objet connu.

Je verrai une montaigne dans le lointain

Et je m’y dirigerai

Jusqu’à ce que celle-ci restera derrière moi...

Ensuite je suivrai un nuage, là-bas...

Et, celui-ci aussi restera derrière moi.

Le soleil aussi je le traverserai,

Puis les étoiles et l’univers entier...

Rainer Maria Rilke 

Qu’allez-Vous 
faire, Seigneur?...

Qu’allez-vous faire, 

Seigneur,

Si je meurs?

Si je me brise? J’suis 

Votre cruche en terre

Si je me gâte? Je suis 

Votre bon vin,

Votre objet je suis et, 

Votre habit.

Si je meurs, Votre rôle 

sur terre disparaît,

Il n’y aura plus de mai-

son sacrée  

Où l’on Vous dise soyez Le Bienvenu!

Votre regard vers lequel le mien

Se lève toujours, me cherchera en vain

Au fi l du temps sans fi n, indiff érent

Et, un jour, sur le tard, vers le couchant

Vous Vous endormirez

Au pied d’un froid rocher

D’ici bas…

Qu’allez-Vous faire, Seigneur, sans moi?

Trad. PAULA ROMANESCU�
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Pentru Lucian Blaga creaţiile majore ale unui popor îşi ca-
pătă durata (forma, conţinutul, valoarea) de la matricea stilis-
tică specifi că. În perioadele de restrişte, când libertatea de 
manifestare a unei naţii este îngrădită, ea supravieţuieşte da-
torită aceleaşi matrice stilistice care-i modelează acum speran-
ţele şi visele. Destinul unui popor se compune aşadar din pre-
zenţe şi goluri istorice.

Epocile de afi rmare ale poporului român au fost puţine şi 
scurte (formarea statelor, domnia lui Ştefan cel Mare, perioa-
da interbelică), în schimb petele albe, numeroase şi imense.

Asupra destinului nostru sumbru meditează Lucian Blaga 
în romanul autobiografi c LUNTREA LUI CARON (Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1990), tipărit postum, datorită golului 
istoric pe care l-a instaurat la noi dictatura comunistă.

Dedublându-şi personalitatea în poet (Axente Creangă) şi 
fi losof (Radu Leonte), autorul trece în revistă momentele ra-
tate în clădirea unei metafi zici româneşti, din cauza vicisitu-
dinilor istoriei.

Aceste povestiri, denumite hâtru şi în rezonanţă cu modul 
nostru familiar de a concepe divinitatea  “MINCIUNULE LUI 
DUMNEZEU” (cuprinzând capitolele Stratul mumelor, Fârtate 
şi Nefârtate, Isus-Pământul, Inorogul, Luminismul moral, Patrie 
şi înviere, Început şi temei, Cuvintele originare, Metamorfoza, 
Marele orb şi Materia magică), reprezintă, în concepţia auto-
rului, tot atâtea teme esenţiale, rămase în stadiu incipient, din 
care s-ar fi  putut dezvolta, în condiţii prielnice, metafi zica ro-
mânească.

S-ar fi  putut realiza, dar n-a fost să fi e:
1) o metafi zică bazată pe ideea peisajului românesc sacra-

lizat prin integrarea numeroaselor biserici, de dimensiuni fa-
miliare, boltite organic, construite în vremea lui Ştefan cel 
Mare, zugrăvite în exterior ca o prelungire a sacralităţii inte-
rioare în întreaga natură;

2) o dialectică a genezei lumii din două principii mai mult 
complementare decât antagonice (Fârtate şi Nefârtate), inspi-
rată de erezia bogumilică, răspândită la noi (în epoca 
Renaşterii) de călugării expulzaţi din Imperiul Bizantin;

3) o metafi zică valorifi când eresurile folclorice despre chi-
pul lui Isus imprimat pe boabele de grâu, identifi carea pâinii/
făinii cu trupul şi a vinului cu sângele Fiului – în simbolul 
Isus-Pământul – care s-ar fi  putut crea prin contopirea sufl e-
tului lui Cristos, în clipa expierii, cu Pământul şi Cerul, sanc-
tifi când Universul;

4) o gnoseologie absolută şi pozitivă, prin desăvârşirea 
manuscrisului ŞTIINŢA SACROSANCTĂ, dacă Dimitrie 
Cantemir (autorul acesteia) nu s-ar fi  risipit în alte domenii 
şi-n uneltiri politice la Înalta Poartă.

5) o metafi zivă pe baza ideii unui “deus otiosus” atât de 
frecvent întâlnit în folclorul românesc: “Doamne, Doamne, 
mult zic Doamne! – Dumnezeu pare că rdoarme cu capul pe-
o mănăstire şi de nimeni n-are ştire”;

6) o metafi zică ortodoxă, dezvoltând propoziţia lui Inochentie 
Clein (vlădicul de Blaj), descoperită într-o scrisoare trimisă în 
ţară, din surghiunul său călugăresc la Roma (secolul al XVIII-lea), 
unde a şi murit cu acest gând neâmplinit: “Nu poţi învia din mor-
ţi decât din pământul patriei!”;

7) un savuros limbaj metafi zic autohton, începând cu Şcoala 
Ardeleană (Samoil Klain traducea de pildă “cauza” prin “te-
mei”), care ar fi  îndulcit ariditatea conceptelor şi le-ar fi  putut 
aduce chioar conotaţii specifi ce surprinzătoare;

8) o metafi zică sacră, bazată pe interpretarea liberă a mo-
tivului biblic al cuvintelor originare, născătoare de lume, ros-
tite de Dumnezeu în zilele genezei, motiv care ar fi  condus la 
diferenţierea limbajelor după următoarea schemă: cuvintele 
originare divine, cuvintele adamice care înţelegeau logosul 
divin, fără însă a avea puterea sa creatoare, diferenţierea lim-
bajelor după episodul babilonic, reînnobilarea limbajelor na-
ţionale prin cuvintele creştinismului răspândit de apastoli;

9) o ontologie modernă, ce ar fi  putut să fi e concretizată 
prin secolul al XIX-lea, sub infl uenţa Reformei, concepând, 
panteistic şi sublim,  metamorfozele ciclice ale divinităţii şi 
renaşterile vegetale, ca o desfăşurare fi rească a lucrurilor;

10) o metafi zică a genezei peisajului nostru specifi c (alter-
nanţa munţilor, dealurilor şi câmpiilor), pe baza legendei co-
recţiei aduse de arici greşelii genezei demiurgice, prin crearea 
unui pământ supradimensionat, care nu mai încăpea sub cer 
şi a trebuit încreţit;

11) o metafi zică ce ar fi  luat în răspăr pozitivismul secolu-
lui al XIX-lea, dezvoltând conceptul unei materii ideoplaste, 
sensibile, cu ajutorul căreia s-ar putea explica geneza univer-
sdului şi fenomenele paranormale.

Oare toate aceste teme fundamentale pentru o m,etafi zică 
românească s-au pierdut în neant? Nu au rodit ele oare tocmai 
în sistemul fi losofi c al lui Lucian Blaga? Ne propunem aşadar 
să urmărim cum au rodit MINCIUNILE LUI DUMNEZEU 
chiar în sistemul fi losofi c al autorului.

1) În SPAŢIUL MIORITIC (TRILOGIA CULTURII), bi-

serica românească este văzută ca o structură organică îmbi-
nând virtuţile peisajului (bolta ca o colină) cu perspectiva 
sofi anică (materializarea luminii pătrunsă prin ferestrele mici 
în clarobscurul interiorului, identifi cată cu transcendentul 
coborâtor) : “Sofi a este ordinea şi înţelepciunea divină, carte 
coboară în vremelnicie, făcându-se vizibilă şi imprimându-se 
materiei. Sofi anic este un anume sentiment al omului în raport 
cu transcendenţa, sentiment cu totul specifi c, graţie căruia 
omul se simte recepotascul al unei transcendenţe coborâtoare” 
afi rmă autorul. 

2) În CENSURA TRANSCENDENTĂ (TRILOGIA 
CUNOAŞTERII), principiul metafi zic al lumii, Marele Anonim, 
este conceput mai puţin înfricoşător decât în Biblie, ba chiar 
tratat cu condescendenţă, din moment ce acesta se apără prin 
diferenţialele divine de orice încercare a spiritului omenesc de 
a cunoaşte în chip absolut şi pozitiv (paradisiac) misterele ulti-
me (ŞTIINŢA SACROSANCTĂ a lui Cantemir, cuvintele origi-
nare), păstrându-se astfel echilibrul Universului. : ”Omul privit 
structural şi existenţial, se găseşte într-o situaţie, de două ori 
precară. El trăieşte de o parte într-o lume concretă, pe care cu 
mijloacele structural disponibile nu o poate exprima, şi el tră-
ieşte de altă parte în orizontul misterului, pe care nu-l poate 
revela” – afi rmă Blaga. Prin această dilemă imposibilă, aşternu-
tă în calea omului, nu se relevă oare latura demonică a Marelui 
Anonim, similară contribuţiei lui Nefârtate la creaţia lumii? 

3) Legendele populare referitoare la:
- pământul adamic transparent, dinaintea primei crime 

umane, aceea a lui Cain;
- cerul megieş, pe care-l puteai atinge cu mâna după gene-

ză, dar pe care Dumnezeu a fost nevoit să-l îndepărteze, pen-
tru ca oamenii să nu-l mai murdărească;

- plasa imensă ţesută de păianjen, distrusă de Dumnezeu, 
pentru că oprise vântul;

au fost valorifi cate metafi zic, din perspectivă sofi anică, în 
SPAŢIUL MIORITIC, iar eseurile despre:

- grâul cristologic (cu boabele purtând chipul lui 
Cristos);

-   Isus-Pământul;
au fost dezvoltate în drama ARCA LUI NOE şi-n poezia 

blagiană.
4. Într-un capitol din CUNOAŞTEREA LUCIFERICĂ, 

Lucian Blaga dezvoltă mitul biblic al cuvintelor originare, iar 
ŞTIINŢA SACRĂ a lui Cantemir o regăseşte într-o gnoseolo-
gie paradisiacă limitată, inaccesibilă omului la nivel absolut, 
dar accesibilă pe fragmentele ştiinţelor şi logicii.

Cunoaşterii pozitive a fost inversată în metafi zica blagiană 
într-o cunoaştere negativă (minus-cunoaşterea), singura ad-
misă de Marele Anonim, acestă cunoaştere cenzurată condu-
când la conservarea sau potenţarea misterului, ceea ce menţi-
ne omul într-o perpetuă stare creatoare (afect fi nal benefi c). 
Chiar şi trăirile oculte sunt cenzuratr, ele neputând  fi  traduse 
în limbaj raţional.

 5.  “Deus otiosus” este desigur Marele Anonim, care, după 
ce a aşezat între el şi lume diferenţialele divine (instituind cen-
zura), nu mai intervine în istoria lumii acesteia. Întrega 
TRILOGIE A CUNUAŞTERII face apologia Demiurgului care 
s-a autoexilat. Marele Anonim, coborând cenzurat în lumea 
noastră devine Marele Orb, adică zeul Pan, simbol central în 
dramaturgia şi poezia lui Lucian Blaga. 

 6. La patriotismul sublim al lui Inochentie Clein, exprimat 
prin ideea că nu poţi învia decât din pământul ţării tale, Lucian 
Blaga a răspuns cu întreaga sa viaţă, rămânând aici, retras în 
matricea noastră stilistică, în golul istoric instaurat de comu-
nismul demolator de cultură.

7. Noţiuni fi losofi ce originale, în tradiţia Şcolii Ardelene, 
a creat şi Blaga, eternizându-le în TRILOGIA CULTURII. Să 
le reamintim:

- sofi anicul = sentimentul receptării transcendentului care 
coboară;

- personanţa = fenomenul de răzbatere a categoriilor ma-
tricei stilistice din inconştient în conştiinţă;

- noologia abisală = teorie întemeiată de Blaga în comple-
tarea psihologiei inconştientului, făcând din aceasta: “o magmă 
de atitudini şi de moduri de a reacţiona după o logică, alta dar 
nu mai puţin tare decât a conştiinţei, un ritm interior, conso-
lidat într-un fel de tainic simţământ al destinului, un apetit 
primar de forme, o efervescenţă a închipuirii dătătoare de sens, 
adică un mănunchi de iniţiative de o putere spărgătoare de 
stavili ca a seminţelor şi de o exuberanţă năvalnică, precum a 
larvelor sau a vieţii embrionare” (ORIZONT ŞI STIL).

8. Reminiscenţele cuvintelor originare, creatoarele lumii 
materiale, se regăsesc în cuvintele artiştilor, creatoare de lumi 
imaginare. Prin descoperirea unor cuvinte şi ritmuri incanta-
torii, poeţii instituie, în reveriile lor, relaţii magice. Totodată, 
metafora revelatoare, poate juca rolul ideii teorice, în 
cunoaşterea luciferică, revelând cripticul misterului deschis.

9. Ideea unei istorii ciclice a universului nu a fost preluată 

de Blaga în sistemul său fi losofi c. După instituirea cenzurii 
transcendentale, chiar zeul Pan îmbătrâneşte şi moare.

10. Peisajul deal-vale, omologat ca SPAŢIUL MIORITIC, 
a fost valorofi cat drept orizontul soaţial inconştient al matricei 
stilistice româneşti, ceea ce explică nu numai pitorescul orna-
menticii şi ritmul cântecelor populare, dar şi psihologia noastră 
alternând momentele de concentrare cu cele de destindere.
Chiar şi destinul nostru ca naţie, prin prezenţe şi goluri is-
torice, apare marcat de ritmul ondulat al matricei stilistice 
specifi ce. Dar iată principalele aspecte ale acesteia:

- spaţiul ondulat;
- preferinţa pentru organic şi sofi anic;
- năzuinţa formativă spre geometric şi stihial;
- dragostea de pitoresc;
- simţul măsurii şi al întregului;
- nuanţa şi discreţia.
11. Conceptul materiei magice a fost amplu utilizat în 

TRILOGIA VALORILOR (GÂNDIRE MAGICĂ ŞI RELIGIE), 
ca substanţă ideoplastică încărcată cu sarcină magică, simila-
ră celei electrice. Echivalând cu o semirevelare a misterelor şi 
nemarcat stiliostic, magicul îndeplineşte următoarele funcţii:

- ontologică = fi xează omul în orizontul misterului;
- cognitivă = umple golurile cunoaşterii;
- pragmatică = de orientare în lume;
- vital-sufl etească = edifi că o lume familiară;
- poetică = instituie legături estetice, emoţionale, ritmice, 

incitante, ceremoniale etc., între obiectele şi fenomenele lumii 
imaginare;

- religioasă = sacrul impregnează magicul.
Materia magică explică, după geneză, evoluţia speciilor şi 

fenomenele paranormale.
*

După ce am regăsit MINCIUNILE LUI DUMNEZEU în 
sistemul fi losofi c şi-n opera literară ale lui Lucian Blaga, a mai 
rămas să justifi căm în ce măsură aceste subiecte incitante sunt 
fundamentale pentru spiritualitatea românească, cu alte cu-
vinte, în ce măsură se regăsesc ele în cadrul categoriilor stilis-
tice autohtone.

Alternanţa ritmurilor melodice şi ale gândirii noastre (psi-
hicul individual şi cel colectiv) aparţin categoriilor orizontice 
şi temporale (spaţiul mioritic), perspectiva sofi anică confi rmă 
o atitudine catabasică în faţa destinului, convertirea organică 
a geometrismului ornamental denotă apartenenţa la categori-
ile formative elementarizante, conceperea unui Dumnezeu mai 
puţin înfricoşător (familiar chiar), imperfect în tatonările sale 
asupra genezei şi care, speriat de posibilităţile cunoaşterii uma-
ne nelimitate, instituie cenzura transcendentă, ţin de o resem-
nare senină, iar dimensiunile la scară umană a bisericilor şi 
monumentelor, simţul măsurii, paleta coloristică reţinută, apar-
ţin unui simţ evoluat al măsurii, unui pitoresc sobru şi nuan-
ţat.

Prezenţa categoriilor stilistice româneşti în opera lui 
Lucian Blaga, îi conferă durată şi astfel, sistemul fi losofi c al 
autorului reprezintă un moment de prezenţă veşnică în istorie, 
care nu a putut fi  şters de golul istoric recent prin care am tre-
cut şi nici nu va putea fi  extirpat de vidurile care ar mai putea 
să vină.

LUCIAN GRUIA�

„MINCIUNILE LUI DUMNEZEU” – 

REPERE FUNDAMENTALE PENTRU O METAFIZICĂ  ROMÂNEASCĂ
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N O C T U R N E

de FLORIAN SAIOC
nocturna 1nocturna 1

curg stelele fl uvii nesfârşite pe cer
sufl etu-mi pare povârnit în viroagă

şi singur se zbate şi-ntr-una se roagă
până când stelele se sting în eter

iubito să-mi dai sufl etul tău indecis
cu sufl etul meu să îl împreun

n-am să strig n-am să cer n-am să spun
nici ceea ce-mi este de tine permis

din fi inţele noastre mânjite de lună
îndumnezeirii supuse de-a pururi şi fi rii

să-i înălţăm o catedrală iubirii
în care să slujim împreună

gândeşte-te că-i bine totuşi să vrei
teiul de lună a-mbrăcat patrafi rul

şi trupul tău miroase ca mirul
iar sufl etul a iubire şi-a tei

nocturna 2nocturna 2

ah privirea-ţi ucigaşă
ochii-mi grei trufaşi mi-i pleacă

paşii tăi mărunţi să treacă
ah privirea-ţi pătimaşă
ah privirea-ţi ucigaşă
m-a lovit ca o cravaşă
m-a lovit ca o cravaşă

ah surâsul tău demonic
sânu-ţi mic şi diafan

iscă-n mine-un fl ux atomic
şi-un harmonic uragan
ah surâsul tău demonic

sânul mic şi diafan
lasă-mi-l ca dar canonic
lasă-mi-l ca dar canonic

tu m-ai pus pe jar să ştii
ci priveşte-n ochii mei

şi promite-mi că-ai să vii
şi promite-mi că-ai să vrei

tu mă pui pe jar să ştii
când priveşti în ochii mei
hai promite-mi că-ai să vii
şi promite-mi că-ai să vrei

nocturna 3nocturna 3

m-a bătut un dor de tine ba de doruri o furtună
aşteptam să treacă ziua noaptea iarăşi să revină

să stai goală lângă mine să te scald cu-aceeaşi lună
de la tălpi şi până-n creştet în lăptoasa ei lumină

trupurile noastre-n febră sufl etele noastre treze
de dorinţe orchestrate într-o arie nebună

dirijate de iubire-n armonie să vibreze
şi nămeţi să ningă luna cât sunt munţii de pe lună

să dureze o vecie sau altfel să mi se pară
noaptea asta-n duhul nostru pe vecie să rămână

să te am mereu scăldată în aceeaşi lună clară
până când o să pătrundă şi vecia în ţărână

nocturna 4nocturna 4

niciodată n-ai mai fost chiar atâta de nebună
ai ceva-n mişcări anume de şerpoaică de felină

trupul de sidef îmi pare proaspăt îmbăiat în lună
parfumat de întuneric cu nuanţe de lumină

eu prea mult n-am să mai pot să te-alint să te dezmierd
poft e mari mă ard lăuntric şi devin sălbăticiune

în curând în şapte ceruri am să urc şi-am să mă pierd
ce măriri! ce bogăţii! ce atâta-nţelepciune!
fără tine viaţa-ntreagă ar fi  un lunar deşert
fără dragoste iubito toate-ar fi  deşertăciune

nocturna 5nocturna 5

cum ne bălăcim în lună aud clipele cum fug
numai tu mă faci să fi u şi sălbatic şi cuminte

numai tu din trupul tău şi al meu aprinzi un rug
şi dai simţurilor mele-o bună ţinere de minte

de aceea-oricât s-ar cerne peste noi troian de lună
nu s-or instala în noi nici uitarea nici murirea

nu ne-om spune-n nici o noapte până-n ziuă „noapte 
bună!”

că şi ziua cât şi noaptea sunt mai scurte ca iubirea

nocturna 6nocturna 6

de-o fi  să mor să nu mai mor
că n-aş avea nici un folos
şi prea îmi e de tine dor

şi prea mi-e dorul dureros
şi-atunci de ce de ce să mor

că sunt şi tânăr şi vânjos
şi-ţi sunt cu-o dragoste dator
n-ar fi  din partea mea frumos

ba aş muri la fi gurat
la sânul tău când mă-nfi or

cu tine şi cu luna-n pat
o viaţă-ntreagă să tot mor

aşi tot muri la fi gurat
dacă-aş putea o veşnicie
cu tine şi cu luna-n pat

astfel de moarte să tot fi e
n-aş spune că m-am săturat
fi indcă-aş spune-o blasfemie

nocturna 7nocturna 7

te-aş sorbi iubito într-o oală de vin –
şi tu vei ajunge o splendidă oală –

dar oala îmi place doar plină cu vin
tu-mi placi mai temeinic iubita mea goală

când luna răstoarnă prăpăd de omăt
pe trupul tău mlădios de felină

îmi place de tine în pat să mă-mbăt
de propria-ţi goliciune divină

iar omul cum ştii e nebun de beţie
de dragoste e mereu nesătul

Dumnezeu să te ţină Dumnezeu să mă ţie
că lut pentru oale e încă destul

nocturna 8nocturna 8

numai ea cu nu ştiu nu
din cărare m-abătu

dar cu nu şi numai nu
păn’ la urmă mă pierdu

iar când luna apăru
alta mă apropia

ba cu nu şi ba cu da

se făcea doar că ceda
şi m-a prins în mreaja sa

de-atunci cât sunt de haiduc
nicăieri nu mă mai duc

stau că-mi place sub papuc
că papucu-i un simbol

eu-i simt doar piciorul gol
şi în sus dacă privesc

dau de raiul omenesc –
nu ştiu hoaţa ce-mi făcu

dar pe toate le-ntrecu
şi tot timpul îmi ţinu
cumpăna ca şi acu’
între da şi între nu

nocturna 9nocturna 9

tu îmi îmbălsămezi nopţile patul odaia
cu respiraţia cu făptura-ţi – căpşună
luna ne parfumează cu tei şi cu lună

iar pe mine mă învăpaie văpaia

luna înoată în albastrul ceresc
asemenea unei broaşte ţestoase
privesc picioarele tale frumoase

şi deodată ameţesc ameţesc

pe văz îmi cade un fel de sineală
şi uit de lună de stele de tot
nu ştiu dacă mai ştiu să înot

nu ştii tu de ce-mi vine-ameţeală?

noroc că suntem amândoi în concediu
şi tu ai pentru toate remediu

nocturna 10nocturna 10

se spune că-n clipele de taină nocturne
sufl etele duselor se-ntorc pe la urne

şi se miră de cum intră pe uşă
când dau cu ochii de puţina cenuşă
se întreabă mai toate-ntr-un glas:

„numai atâtica-a rămas
din ex-locuinţele noastre?”

apoi îşi amintesc de nopţile-albastre
de luna ce bătea în ferestre

de iubirile pătimaşe terestre
de cât de frumoase erau şi de fi ne

de cum se iubeau şi cu cine
şi se şterg la ochi elegant

când îşi amintesc de câte-un amant
apoi când stelele pier în zenit

o şterg pe unde-au venit

primele raze roşii de soare
te pişcă de pleoape de sâni de picioare
mă tragi somnoroasă sub alb lepedeu

şi (iarăşi) e vai de sufl etul meu!

nocturna 11nocturna 11

în noaptea asta-i mare răzmeriţă
că-n patul nostru pe cearceafuri moi
ne zvârcolim de parcă-am fi  strigoi
şi luna-mi bate-n geam cu lapoviţă

întreaga zare-mi pare când lăptoasă
când ninsă când plouată când albastră

dar ce se-ntâmplă în odaia noastră
în noaptea asta lunii nici nu-i pasă

se crede muza celor consacraţi
dar e o despletită rubicondă

ba mie mi se pare că-i mai blondă
ca doamna Udrea de la democraţi

ehei de-ar şti ea tânăra blondică
cum ne iubim ca nişte supermani

politica-ar lăsa-o-n Cotroceni
şi noaptea-ar transforma-o-n zi lumină

PS.
n-aş vrea în judecată să mă dea

în aşternut mi-o-nchipui foarte bună
da-n nopţile zănatice cu lună

nu mi-aş schimba cu ea nevasta mea



Pag. 29  Portal ~ Măiastra - nr. 4(8)/2006

Între marile personalităţi ale culturii române originare din Oltenia, care s-au aplecat 
cu osârdie a defi ni spiritul oltenesc, în complexitatea specifi cităţii sale, se numără şi geo-
logul-savant I. POPESCU-VOITEŞTI. După ce, în lucrări de specialitate, studiase struc-
tura geologică a Olteniei, îndeosebi a Gorjului natal, venind cu observaţii interesante de 
tectonică, stratigrafi e, paleontologie şi botanică, I. Popescu-Voiteşti se arată, la un moment 
dat, preocupat a defi ni, pe consideraţii geografi ce, istorice, etnografi ce şi spirituale, 
OLTENIA, ca regiune a spaţiului românesc mult mai amplă decât aceea îndeobşte cunos-
cută şi alcătuită din cele cinci judeţe, un areal vast ce ar cuprinde „pe toţi Românii care 
populează atât câmpiile cât şi dealurile, de jur împrejurul Masivului Muntos de la Apus de 
Olt, cuprinşi, deci, între Olt, Mureş, Tisa şi Dunăre.” Aşadar, o Oltenie care şi-ar aronda, 
constitutiv, Haţegul şi Banatul:

„Înţelesul acesta larg ce dau denumirii de oltean, reiese nu numai din dezvoltarea mor-
fologică şi structurală unitară a acestui ţinut românesc, dar şi din unitatea ce se desprinde 
din studiul lor etnic, unitatea care trebuie să fi  fost foarte puternică la început de nu s-au 
putut şterge nici până astăzi aşezămintele lor în grai şi fi re, cu toată vitregia soartei de mai 
târziu.”

Vitregiile istorice au pus, pe de o parte, între bănăţeni şi mehedinţeni, „graniţe artifi ci-
ale”, pe de altă parte, între gorjeni, vâlceni, ca şi între cei din Ţara Haţegului şi Făgăraşului. 
Rezultatul acestor despărţiri forţate ar consta în „încetinirea schimburilor osmotice natu-
rale între fraţi”, căci „în afară de căile de legătură, tăiate de Dunăre şi Olt şi Jiu, de-a cur-
mezişul întregului masiv muntos oltenesc şi care se puteau oarecum străjui, aceste legături 
au fost tot timpul întreţinute de însuşi acest masiv, unitar alcătuit şi ca structură şi ca făp-
tură, care le-a fost tot deodată şi leagăn, şi izvor de bogăţie, şi loc de refugiu la vremuri de 
restrişte.” 

În primul rând, apreciază eseistul, trebuie luat în considerare factorul geografi c al re-
giunii, „cu toate condiţiunile prin care se impune, ca: sol, subsol, morfologie, climă etc.” 
Cercetătorul face aici un fel de morfologie a mentalităţilor (v. Spengler cu „morfologia 
culturii”, din care s-a inspirat şi Lucian Blaga în fi losofi a culturii), când consideră că „nu 
mai puţin adevărat este că manifestările sufl eteşti ale unui popor sunt infl uenţate într-o 
mare măsură de situaţia geografi că a regiunii ce locuieşte, prin urmare de clima, de forma 
şi de structura geologică a acestei”…

Acest masiv, aşezat între Olt, Mureş, Tisa şi Dunăre, este, din punct de vedere structural, 
„unitar constituit, atât în fundamentul său de cristalin, cât şi în petecele de calcare mezozo-
ice, păstrate pe ici pe colea, în fâşii mari, cu aspect alpin”. Din întregul lanţ carpatic, aceasta 
ar fi  regiunea care „a ajuns cel dintâi la maturitate ca uscat continental”- „este deci cel mai 
vechi uscat continental al ţării noastre”. Regiunea aceasta, în care cercetătorul identifi că, ge-
ografi c, OLTENIA MARE, ar fi  cunoscut, de-a lungul existenţei sale multimilenare, cel mai 
îndelungat frământ geologic. Aşadar, o distilare fi zico-chimică îndelungată, care, în repeta-
te decantări de milenii, a dus la o materie vie superioară. Nu e, aşadar, de mirare, vestitul 
orgoliu etnic al bănăţeanului care se consideră „frunce-ntâi” sau al olteanului „cu 24 de 
măsele”…

La fel de unitar ,,şi în măsură să explice ipoteza geo-etnică a OLTENIEI MARI este şi 
factorul istoric al regiunii”. Documentele istorice şi „elementele fundamentale ale limbii” 
dovedesc că, în acest areal, romanizarea a fost puternică, altfel romanii n-ar fi  putut stă-
pâni efectiv  „Dacia Superioară”, cu minele ei de aur şi fi er, „dacă nu şi-ar fi  asigurat căile 
mari de legătură cu metropola, de-a lungul Dunării, Oltului şi Jiului, nu numai prin cetăţi 
şi castre, dar şi prin colonii masive, mari, puternice şi stabile”. „Coloniile romanice”, având  
„o nuanţă ilirică pronunţată”, s-au altoit pe „fundamentul trac” al dacilor, rezultând româ-
nii „ce populează azi masivul muntos de la Vest de Olt şi câmpiile de la poalele lui”:

„Fondul sângelui oltenesc este, deci, iliro-trac, căci infl uenţele suferite mai târziu, şi în 
special de la sârbii cu care au venit în contact de-a lungul Dunării, au fost neînsemnate”.

Aşadar, populaţia acestui ţinut („MAREA OLTENIE”) are un fond sufl etesc unitar 
(„recunoscut de toţi etnografi i şi istoriografi i, fără excepţie”), bazat pe „unitatea fondului 
său etnic” şi pe una a „condiţiunilor biologice sub care s-au desăvârşit caracterele sale et-
nografi ce.”

În susţinerea acestei afi rmaţii,  Ion Popescu-Voiteşti citează portretul comportamental 
pe care Nicolae Iorga îl făcuse locuitorilor de dincoace de Olt:

„Vioi, întreprinzători, gata de luptă ca şi de ispravă în orice domeniu; iuţi la mânie şi iuţi 
treabă. Inteligenţa lor e practică; vorba lor e scurtă, nervoasă, cu totul particulară şi foarte 
colorat. Limba capătă la ei un pitoresc care nu se întâlneşte aiurea. Amintirile lor au o notă 
specială, cuprinzând numai o parte din faptele trecutului nostru. O democraţie activă îi deo-
sebeşte, cu boieri mulţi şi mici, care se simţeau una cu ţăranii.”  (N. Iorga, Arhivele Olteniei, 
An I, Craiova, 1922).

Caracteristicile „izbitoare” al olteanului ar fi  vioiciunea şi spiritul întreprinzător . 
„Voiciunea” s-ar refl ecta în jocurile populare: bătuta, căluşarul, brâuleţul, ţiitura, bănăţeana, 
logoşana ş.a., pentru care se cer „agerime”, „iuţeală”, „sprinteneală”, - inimitabile în relaţie 
cu alţi etnici români. Aceeaşi „voiciune” se manifestă în toate activităţile lor, de la glu-
mele înţepătoare care cer imediat replică „la felul cum apucă sapa ori coasa, în fi ne în în-
treaga lor ţinută, de la opinca strâns legată pe picior până la căciula ţapură, de sub dunga 
căreia strălucesc ochii ca doi cărbuni aprinşi”.

Cât priveşte spiritul întreprinzător al olteanului, acesta este, practic, „o moştenire ro-

mano-ilirică”, de regăsit, ar spune istoriografi i , „numai la Olteni şi la Macedoneni, dintre 
toţi Românii”. Spre exemplu, ciobanii, în îndelungatele lor transhumanţe, ar fi  trecut 
Dunărea, ba chiar Balcanii, iar olteanul „legat de glia ogorului său”, după ce şi-a terminat 
muncile gospodăriei sale, nu pregetă a ajunge cu sapa sau coasa până în inima Bărăganului, 
pentru a căuta de lucru, vorba cântecului:

„Au plecat olteni la coasă…!” Ce s-ar face „coniţa” bucureşteană, se întreabă retoric 
eseistul, fără precupeţii-cobiliţari, care cutreieră străzile cele mai îndepărtate, orientându-
se asupra „necesităţilor culinare ale cartierului”, cobiliţari care - zice 

Nicolae Iorga – „dau o notă pitorească Bucureştilor, prin portul lor, prin strigătul lor 
caracteristic”... Este un portret memorabil al olteanului – cobiliţar, isteţ, vioi, „bine dispus” 
şi „glumeţ”, care , uneori, profi tând de neatenţia „coniţei”, o „ciupeşte” la numărarea restu-
lui, pentru ca, a doua zi, în caz că a fost sesizată „greşeala”, s-o repare „fără obiecţiune”…

Cât priveşte „partea idealistă” a sufl etului oltenesc, „cultura românească se poate mân-
dri cu drept cuvânt de contribuţia ce i-au adus ţi-i aduc oltenii”, întrucât,

motivează  eseistul, „prin Oltenia a pătruns pentru prima dată cultura la Români”. E 
vorba, mai întâi, de o „cultură religioasă”, venind de peste Dunăre. Este amintit călugărul 
Nicodim, „pribeagul macedonean” (N.Iorga), care, pe la 1370, aduce cu el „învăţătura 
cărţilor bisericeşti slavone”, ctitorind mănăstirile Tismana, în Gorj, Vodiţa, de lângă Turnu-
Severin, Prislop, în Haţeg...

Aici, în Oltenia, „se pun, deci, pentru prima dată, bazele unei vieţi spirituale la Români”. 
Odată cu viaţa mănăstirească, aici se naşte şi se dezvoltă „literatura şi arta religioasă”, care 
culminează, mai târziu, cu acel monument de artă bizantină, care este Mănăstirea Curtea-
de-Argeş.   

Tot în Oltenia se scrie „prima carte de literatură populară, în limba poporului român” 
– Alexandria, după un original sârbesc (traducătorul nu putea fi  decât ori bănăţean ori 
mehedinţean). Infl uenţa Alexandriei ar fi  considerabilă în spaţiul culturii române, după ea 
învăţând carte mulţi cărturari români sau marcând destinul unor domnitori: un Alexandru 
Lăpuşneanul, sub infl uenţa acesteia, şi-ar fi  schimbat numele, iar un Mihai Viteazul şi-ar 
fi  pus în gând să reînvie, prin acte de vitejie, „toate isprăvile marelui macedonean”.

Şi literatura istorică în limba română tot în Oltenia apare pentru prima dată: e vorba 
de o epopee a lui Mihai Viteazul, scrisă pe la începutul secolului al 

XVII-lea, de un logofăt anonim, dar şi din îndemnul Buzeştilor. Însuşi N. Iorga o apre-
cia drept „cea dintâi cronică scrisă în limba populară, şi ea vine tot din Oltenia”. O a treia 
carte scrisă în româneşte (după acelaşi N. Iorga), ceva mai târziu, însă, apare tot în Oltenia, 
la Râmnicu-Vâlcea , - este vorba de Istoria Universală, tradusă de călugărul Mihail 
Moxa.

Cât priveşte oraşul Craiova ( „care a devenit centrul politic şi cultural al Olteniei”), aici 
apare prima traducere a lui Dante (de Maria P.Chiţu), iar oraşul este legat de numele unor 
mari cărturari.

Privit sub aspect politic şi naţional, trecutul Olteniei nu alunecă „pe povârnişul peri-
culos al politicianismului regional”, deşi primele organizaţiuni politice româneşti le găsim 
tot la olteni: „Banatele Basarabilor” , „ale lui Litovoi şi frate-său Bărbat”, din care poate că 
descind – afi rmă N. Iorga –  „şi întemeietorii dinastiei de Argeş a Domnilor pe toată Ţara 
Românească”.

Mulţi din banii Craiovei au ajuns în scaunul domnesc şi mai toţi boierii, precum 
Craioveştii (din care se trag Neagoe, Buzeştii ş.a.) „aveau legături de sânge cu domnii şi o 
mare trecere pe lângă curţile vecine”. Aceştia erau „buni patrioţi, gata să-şi sacrifi ce şi ave-
rea şi viaţa pentru interesul românesc general.” Chiar „răscoala lui Tudor de la 1821”, 
apărută undeva în Gorj, a căpătat apoi „un scop politic, nu local, ci cu totul general”, fi ind 
îndreptată împotriva abuzivului regim fanariot.

În toate actele lor, oltenii au făcut dovada înţelepciunii faţă de interesele româneşti şi 
a unei „energii cu adevărat virile” . „Puii de lei” de pe aceste meleaguri au dat dovadă de 
un eroism excepţional; sunt amintiţi „eroii regimentelor olteneşti, care, în Valea Jiului, în 
Valea Oltului, la Oituz, la Cireşoaia şi la Mărăşeşti, au pecetluit  cu sângele lor unirea tu-
turor românilor.” Cu „pioasă evalvie” este amintită „eroina neamului românesc –  
ECATERINA  TEODOROIU.

„O latură, pe cât de interesantă, pe atât de frumoasă a sufl etului oltenesc,
este muzicalitatea lui.” Nicăieri nu se cântă atât de mult şi atât  de frumos ca în Oltenia 

– „vorbesc de muzica populară, nu de cea clasică”.
Bogăţia şi frumuseţea folclorului oltenesc sunt recunoscute, de altfel.
Eseistul afi rmă cu mândrie de gorjean conştient că este păstrătorul unei zestre 

nealterate: „În satul Voiteşti şi în satele din jur cunoscute mie, eu n-am văzut lăutari ţigani 
ca-n Muntenia, Moldova ori Transilvania, ci numai Români localnici.”

Mare iubitor al pământului natal, în întreaga lui tradiţie şi spiritualitate,
I. Popescu-Voiteşti face, în contextul acestei pledoarii pro domo, în care argumentul 

ştiinţifi c  se îmbină cu intuiţia eseistică, un portret memorabil al mentalităţii oltene:
„Sufl ete deschise, iubitori de adevăr şi de frumos, ageri, inimoşi, vioi, întreprinzători şi 

energici până la eroism, dacă împrejurările o cer; urmaşi ai unor generaţii care au luat par-
te activă la toate actele mari din viaţa poporului românesc  – iată cine sunt Oltenii’’.    

Z. CÂRLUGEA�

„ M A R E A   O L T E N I E ” 
în viziunea savantului gorjean Ion Popescu-Voiteşti

Noua biserică din Tg.-Jiu, str. Panduri, cu hramul 
„Sf. NICODIM DE LA TISMANA ŞI SF. ANA” (27 dec. 

şi  9 sept.), - a cărei piatră de temelie a fost 
sfi nţită în mai 2004 de IPS TEOFAN, arhiepiscop 

al Craiovei şi mitropolit al Olteniei, - de 
ridicarea căreia se ocupă pr. protopop Vasile 

Vlădoiu şi pr. Ionuţ Câmpeanu. 
Dintre donatori amintim pe: d-na Anica 

Merişescu, ing. Viorel David, Zoe Cârlugea, iar 
ca fi nanţatori: Primăria Tg.-Jiu şi Ministerul 

Culturii şi Cultelor. 

Data preconizată a sfi nţirii: 27 decembrie 2007.



Pag. 30  Portal ~ Măiastra - nr. 4(8)/2006

Parafrazându-l pe 

Nicolae Bălcescu, am 

putea spune şi noi că 

Tismana este una dintre 

cele mai mândre locali-

tăţi semănate de Domnul 

pe pământul acesta.

Documentele vechi - 

sărăcăcioase şi urgisite 

de soartă ca mai toate 

înscrisurile acestor me-

leaguri de până în seco-

lul al XIV-lea - amintesc 

doar ziua de 15 august 

1378, când s-a sfi nţit bi-

s e r i c a  m ă n ă s t i r i i 

Tismana, ridicată de călugărul Nicodim pe locul altui lăcaş, 

din lemn.

Şi cum biserică fără oameni care să aducă slavă lui 

Dumnezeu nu se poate, la Tismana se vor fi  afl at închină-

tori întru dreapta credinţă mult înainte de data ofi cială a 

primei atestări documentare a aşezării pământene: 3 oc-

tombrie 1385, hrisov al domnitorului Dan I.

Nu ştim dacă localitatea s-a zidit şi emancipat datorită 

mănăstirii care i-a fi xat locul şi rostul pe lume, nici dacă 

mănăstirea a apărut fi indcă Dumnezeu şi-a dorit casa cea 

veşnică în mijlocul trăitorilor de aici. Sigur rămâne faptul 

că istoria celor două este într-atât de îngemănată, încât ar 

fi  peste slabele puteri ale omului să desferece o astfel de 

taină. După cum la fel de adevărată şi de benefi că pentru 

acest colţ de ţară este o altă realitate: aceea că, vreme de 

secole, Gorjul a avut şi are două capitale - una administra-

tivă, laică la Tg-Jiu şi una religioasă, spirituală, dătătoare 

de speranţă în puterile miraculoase ale credinţei străbune, 

la Tismana.

Aici, la mănăstirea Tismana, şi-au găsit refugiu, alinare 

şi sfat Vladislav Vlaicu, Radu I, Dan I, Mircea cel Bătrân şi 

mulţi alţii dintre domnii pământeni ai timpurilor trecute, 

iar Matei Basarab ori Tudor Vladimirescu au folosit-o ca 

punct de plecare spre împlinirea unor mari fapte rămase în 

cronica veşniciei acestui neam. Excelenţa istoriei şi a reli-

efului acestei zone i-a făcut pe domnitorii Gheorghe 

Bibescu şi Barbu Ştirbei, la mijlocul celui de al XIX-lea 

veac, să aleagă mănăstirea drept reşedinţă domnească de 

vară.

Tot aici, în vremuri de cumpănă pentru însăşi fi inţa na-

ţională - precum acelea cauzate de cel de-al doilea război 

mondial - este adăpostit tezaurul ţării.

De la Tismana, prin Sfântul părinte Nicodim şi ucenicii 

săi, a pornit şi mişcarea de reorganizare a vieţii monahale 

din Muntenia, Moldova şi Transilvania, întemeindu-se de 

aceştia adevărate centre de viaţă duhovnicească şi cultura-

lă în mai toate ţinuturile locuite de români. Cuviosul 

Nicodim a înfi inţat la mănăstire şi o şcoală de caligrafi  şi 

copişti de cărţi bisericeşti, renumită în toată Peninsula 

Balcanică. De altminteri, Tetraevangheliarul lui Nicodim 

- cel mai vechi manuscris miniat din Ţara Românească - 

este rodul strădaniei şi trudei acestui înalt ierarh, lucrând 

acesta la sfânta carte vreme de cinci ani şi săvârşind-o la 

anul 6913 (1405) ,,de la facerea lumii’’.

Samovlastie, primă şi unică arhimandrie din Ţara 

Românească până în secolul al XVI-lea, mănăstirea a fost 

dintr-un început podoaba cea mai preţioasă a ţinutului 

Jiului de Sus. 

Ea este, în acelaşi timp, începutul istoriei atestate a aces-

tei zone şi, nu de puţine ori, a Valahiei. O mare parte a in-

formaţiilor privind destinul istoric, religia, comerţul, eco-

nomia ,  miş c are a  demog raf i că ,  organizare a 

administrativ-teritorială, legislaţia, relaţiile cu Transilvania, 

cultura acestei părţi de ţară se afl ă consemnată doar în do-

cumentele relative la Tismana. Întâile ştiri despre existenţa 

judeţelor în Oltenia (judeţul Jaleş, 1385), ca şi prima ates-

tare documentară a Târgu-Jiului (23 noiembrie 1406) sau 

a altor localităţi importante ale Gorjului, tot de Tismana se 

leagă. Chiar termenul juridic de ,,obicei al pământului’’ (Jus 

Valachicum) este menţionat în premieră într-un document 

aparţinător acestor locuri: hrisovul din 28 iulie 1470, prin 

care Radu cel Frumos întăreşte mănăstirii ceea ,,ce este le-

gea rumânească’’. După cum tot aici apar cele mai vechi date 

despre istoria lăcaşurilor spitaliceşti din Valahia mare - 

,,bolniţa’’ mănăstirii fi ind certifi cată încă din secolul al XVI-

lea.

Călători vestiţi ai timpului - de la sirianul Paul de Alep 

(1657), la grecul Schendes şi italianul Anton Maria del 

Chiaro (1718), de la austriecii Schwantz von Springfeld 

(1722), Bawer (1778) şi Specht (1790) şi până la francezii 

I. A. Vaillant (1844), Eugene Poujade (1858) sau Lancelot 

(1866) - au folosit ca simbol întregitor al Ţării Româneşti 

imaginea mănăstirii şi a localităţii Tismana.

Aceluiaşi spirit inconfundabil al locului i-au dedicat 

emoţionante elogii mari personalităţi ale culturii româneşti: 

Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Anton Pann, Nicolae 

Iorga, Alexandru Ştefulescu, Alexandru Vlahuţă, Şt. O. 

Iosif, B. Şt. Delavrancea, Ion Manolescu, Ramiro Ortiz, 

Alfons Castaldi, Ion Simionescu, Ion Conea, George Coşbuc 

şi mulţi, mulţi alţii.

Nu mai puţin impresionantă pentru cercetător este şi 

cronica aşezării pământene, ea însăşi dovadă vie a evoluţi-

ei societăţii româneşti în ansamblul său. Actele de cancela-

rie domnească ori simple zapise abundă în informaţii des-

pre odiseea pământului şi a oamenilor, a râurilor şi 

munţilor, a bogăţiilor şi frumuseţilor acestor meleaguri 

care, pe parcursul secolelor, au devenit loc de vremelnic 

popas ori defi nitiv domiciliu şi pentru mulţi transilvă-

neni.

În documentele veacurilor XV şi XVI (13 septembrie 

1491/ 11 ianuarie 1535) găsim consemnat ,,oraşul de la 

Tismana’’, ceea ce denotă o dezvoltare timpurie a unora 

dintre elementele constitutive ale societăţii urbane în acest 

perimetru. O dovadă a anvergurii localităţii o reprezintă şi 

faptul că, după 1831, Tismana a fost vreme de aproape un 

secol reşedinţă de plasă, ori că, după 1879, aici îşi avea se-

diul Judecătoria de pace din zonă.

În primele decenii ale secolului al XX-lea, în acest are-

al şi-au desfăşurat activitatea puternice obşti moşneneşti 

(Nedeia Mare, Izvărnari, Orlea, Sturu) şi bănci populare 

(Orlea, Grija Viitorului etc.). 

În vestitele ,,campanii’’ sau ,,caravane’’ ale vremii, în 

vilele din Tismana ale lui G. Sfetea şi Nicu Miloşescu s-au 

adunat ani de-a rândul scriitori, oameni de ştiinţă, actori, 

muzicieni sau artişti plastici, adică toţi aceia pentru care 

locurile acestea deveniseră punte între cer şi pământ. Într-

un astfel de moment de graţie absolută, în 1916, tipograful 

târgujian Miloşescu şi poetul George Coşbuc pun bazele 

Societăţii culturale ,,Dorna’’ Tismana, în ale cărei statute se 

regăsesc multe dintre elementele fenomenului de indigeni-

zare a culturii române specifi c acelei perioade: restaurarea 

monumentelor religioase din perimetrul Tismanei, înfi in-

ţarea unui muzeu regional şi a unei biblioteci la mănăstire, 

începerea demersurilor pentru declararea localităţii ca sta-

ţiune turistică de interes naţional etc. Intenţiile au devenit 

fapte, iar în 1938 Tismana - alături de Novaci şi Săcelu - a 

obţinut statutul de staţiune climaterică. De altfel, legături-

le lui George Coşbuc cu Tismana au fost atât de puternice 

încât şcoala primară şi căminul cultural i-au purtat decenii 

de-a rândul numele.

Anvergura de localitate istorică, de important centru al 

ortodoxismului românesc şi balcanic, factorii geografi ci, 

vecinătatea unor locuri de rară frumuseţe, nobleţea desă-

vârşită a caselor şi lăcaşurilor de cult, ospitalitatea oame-

nilor, obiceiurile şi tradiţiile ancestrale au constituit şi re-

prezintă şi astăzi tot atâtea elemente de identitate culturală 

majoră atât pentru Gorj cât şi pentru sufl area românească 

de pretutindeni.

Vreme de veacuri, de la întemeiere şi până astăzi, trăi-

torii în Tismana şi-au pus viaţa şi truda sub semnul între-

gitor al credinţei în Dumnezeu. Sub pavăza acestui semn 

şi-au creat destinul, şi-au realizat întocmirile lumeşti, şi-au 

înălţat privirile către cer şi au trăit în deplină armonie cu 

pământul şi roadele lui.

Loc de sub munte, casă a apelor, lăcaş al sacralităţii ro-

mâneşti şi atelier naţional de artă populară, Tismana este 

cea dintâi carte de vizită a Gorjului.

Binecuvântată cu daruri şi haruri deosebite, cu frumu-

seţe şi seninătate îndestulătoare pentru întreg şirul de vieţi 

care au fost sau va să vină, despre Tismana - fi e că este vor-

ba de cel care trăieşte aici, fi e de acela care doar poposeşte 

din când în când în speranţa purifi cării minţii şi sufl etului 

- nu se poate vorbi decât exclamând cu îndreptăţită emoţie: 

Et in Tismana ego!

ION CEPOI

E T   I N   A R C A D I A  EGO...

O plăcută surpriză în 
domeniul prozei tinere este 

densul roman „Jurnalul meu de 
măritată”, semnat de Maria Gold (născută 
Dăian, la 18 martie 1968, Alba Iulia, licenţiată 
în drept la Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu).

Recomandată de tânărul poet argeşean 
Florian Silişteanu – care vede în această carte 
„un început de drum nou” -, Maria Gold „se 
întoarce acasă într-o lume pe care cineva ar 
vrea să o uite”.

Scris cu frenezie în mai puţin de o lună, 
noaptea, „când liniştea începe să apese mitul 
metropolei americane, Dallas, unde Maria lo-
cuieşte acum cu familia sa”, Jurnalul acesta, de-
parte de a fi  o gratuită fi cţiune sau un docu-
mentar verifi cabil, se constituie într-o proză 
neo-realistă, consistentă şi plină de o substan-
ţă autentică. Povestirea dezvăluie o realitate 
crudă şi o perioadă devălmaşă de viaţă cotidi-
ană, acţiunea începând cu puţin timp înainte 
de 1989 (când începe experienţa maritală a au-
toarei, la doar 19 ani) şi terminându-se cam la 
zece ani mai târziu, mai exact în jurul anului 

2000, când reuşitele vieţii lasă în urmă anii ti-
nereţii împovăraţi de tot felul de lipsuri şi umi-
lităţi. Autoarea dă impresia că scrie acest ro-
man-jurnal dintr-o răsufl are, despovărându-se 
într-o mărturisire de sufl et.

Provenind dintr-o familie modestă şi mă-
ritată cu Mihai, prietenul din copilărie, Maria 
are de înfruntat atât lipsurile şi greutăţile unei 
tinereţi neaşezate, cât şi anii post-revoluţionari 
ai unei societăţi în care libertatea se dovedeşte 
insufi cientă şi derizorie în reuşita tânărului cu-
plu. Trăind într-o casă opacă la aspiraţiile sale 
şi alături de un soţ lipsit de sensibilitate, tânăra 
femeie, care dăduse naştere unui copil, încear-
că să se „descurce” angajându-se în micul ne-
goţ transfrontalier, vânzând ciorapi la 
Budapesta şi în alte oraşe ungare, ba deplasân-
du-se, după cum era obiceiul, „la turci”, pentru 
a cumpăra şi vinde cu profi t (şi asta în ciuda 
mentalităţilor inerţial-comode şi în virtutea 
principiului reuşitei în viaţă). Se împarte între 
această activitate mai totdeauna umilitoare şi 
creşterea copilului, ba chiar îşi trece examene-
le la facultatea de drept cu succes, ajungând în 
cele din urmă să ia decizia despărţirii de soţul 

brutal şi să-şi deschidă propria-i afacere. 
Societatea înfi inţată prosperă, restrânsa familie 
capătă un nou standard de viaţă, cunoaşte lu-
mea „bună” şi aspiraţiile împlinirii depline nu 
o părăsesc.

Suntem preveniţi că acest roman-jurnal „va 
continua”, dezvăluindu-ne, desigur, o altă etapă 
a vieţii, probabil „experienţa străinătăţii”.

Rămânând la cele 141 pagini, constatăm că 
Maria Gold scrie o proză în care cruzimea ob-
servaţiei şi luciditatea refl ecţiei se împletesc în 
mod fericit, nefăcând concesii indigeste  modei 
„feministe”. Sexualitatea sau aşa-zisa povestire 
„hormonală” trece în planul secund, scena epi-
că a jurnalului fi ind ocupată de tabloul vieţii 
sociale post-decembriste, cu moravurile şi ti-
pologiile caracteristice, cu aerul acela de liber-
tate lesnicioasă şi de multe ori inutilă, de pro-
vizorat şi agitaţie, de nelinişti şi iluzii 
întremătoare. Pe acest fond socio-psihologic, 
experienţa maritală şi cea de întreprinzător pri-
vat dezvăluie un sufl et sensibil, vizionar, călin-
du-se „din mers”, care nu-şi pierde o clipă spe-
ranţa în depăşirea greutăţilor şi în reuşita vieţii. 
De-a lungul celor 33 de capitole (sugestie chris-

tianică!), autoarea reuşeşte a ne oferi o biogra-
fi e-jurnal, având ştiinţa de a îmbina consem-
narea fugitivă, jurnalieră, cu scena epică, 
dialogată. Spre sfârşitul acestui dens roman 
existenţial, dăm peste astfel de propoziţii lămu-
ritoare: „Am douăzeci şi nouă de ani… Am 
deşteptat în mine dorinţe şi le-am hrănit cu 
speranţe. A venit timpul să redevin eu însămi.” 
(Cap. 22).

De la astfel de refl ecţii la asumarea deplină 
a destinului şi a unei condiţii libere, necon-
strângătoare, nu este decât un singur pas, pe 
care autoarea nu ezită deloc a-l face.

Dar odată căpătată, libertatea deplină îi 
oferă un alt orizont, nu numai al reuşitei în 
afaceri, ci şi al speranţei – discrete - în reface-
rea vieţii alături de „profesorul” străin, care 
participă la lansarea cărţii americancei Susan 
la Bucureşti. Ce s-a întâmplat, apoi, vom vedea 
în „urmarea” anunţată. Deocamdată, vom apre-
cia debutul reuşit al Mariei Gold, care o reco-
mandă drept o prozatoare înzestrată cu un acut 
simţ al observaţiei în consemnarea realităţii 
brute şi în structurarea compoziţiei epice.

Dan ABRUDAN

MARIA GOLD:

„Jurnalul meu de măritată”

(Editura „Semne”, Bucureşti, 2006)
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Radomir ANDRIĆ

DOMNULE BRÂNCUŞI,

aţi gândit stratiform

şi

aţi vorbit simplu,

zidind frumuseţea

pentru noi, muritorii,

impecabil de liniştit,

ca şi cum noi nu suntem aici.

Deschid lada cu harul

limbii Dumneavoastre şi a mea,

dar nu găsesc cuvinte potrivite.

Mi-e teamă că şi

cele mai frumoase

vor agita

desăvârşirea formelor

în tacere.

Doar asta aţi dorit

să ne rostiţi?

Privesc Măiastra,

ascult Masa tăcerii

şi-mi imaginez vântul

din Poarta sărutului.

Unde începe

Coloana infi nită?

Rămân în tăcerea

frumuseţii deschise.

Trebuie numai să o priveşti – 

până nu apare.

Asta aţi vrut

să ne spuneti,

domnule Brâncuşi?

Una – Natalia,

o vedere din Serbia,

vara anului 2006

ÎN CINSTEA LUI BRÂNCUŞI

Ferice poarta ce se deschide

Blând grăind oaspeţilor trecători

Podoabele-i vin din zori limpide

Prin ochii celeştilor cioplitori

Ferice poarta ce aripi desface

Ferind pribeagului capul pouat

Pe veci fulgeru a scos din găoace

Fruct de lumină pe-un ram aerat 

După căderea sfi ntei cortine

Făuritorul însuşi de-ar vrea să

Verse pe prag trenţele-i venine

Din vad o albă rece vântoasă

Intra-va-n sufl et să ia cu sine

Partea din grindă cea mai frumoasă

În româneşte de IOAN RADIN PEIANOV�

Vladan RAKIĆ

BRÂNCUŞI, CREŞTINULE DAC

Cândurile Tale îndreaptă timpul rătăcit.

Frumuseţea dorului cu mâna ai cuibuito-n

curcubeu.

Ai vărsat culori din scânteile pietrei

de munte,

Viaţa cu săgeata sufl etului ai îndreptat-o,

ai înstelat-o.

Arcul de triumf al zeilor zideşti

din Trecere,

Te joci cu materia precum cu pletele cereşti.

Ai împăcat cu inima şi aproximativ polutari

misterioşi.

Marmorea Ţi-a culminat cristali în pupile.

Sub genele Tale – streaşinile lumii – 

Inaccesibilitatea să plimbă tăcut.

Corpuri şi planete din barbă-ţi cresc spre

postament.

Mânile îţi clădesc Nesfârşirea din dorul soarelui,

Brâncuşi, meştere fără de timp şi cu strălucirea

fără sfârşit,

Ai oprit întregul timp, ai comprimat

Stâlpii Nesfârşitului.

Opera Ta, Neîntrecută, Porţile Dragostei strălucesc.

Din Naştere sculptată şi din ideile Creatorului,

Pre-Cristosului,

Viaţa ta himalaică cu trei sute de limbi,

Scânteiază pe trei frunze omeneşti nemuritoare.

Viaţa ta cerul alb cu nesfârsirea culorilor răsfoaie.

În româneşte de Adam PUSLOJIĆ�

  

  Eminescu
Eminescu
Este atât de înalt
Că nu-i putem vedea faţa
Ca lui Dumnezeu

Îl coborâm
La nivelul nostru comun
Îl negăm
Îl degradăm
Îl înjurăm
Îl iubim
Ca pe Dumnezeu

Eminescu
Este atât de adânc
Că nu-i putem vedea gândul
Ca lui Dumnezeu

Îl aducem
La numitorul nostru comun
Îl negăm
Îl degradăm
Îl înjurăm
Îl iubim
Ca pe Dumnezeu

Eminescu tace
Ca Dumnezeu

La Coloana 

Infinitului

Am venit aici

Să fug de lumea

Ce miroase a praf de puşcă

Să uit de bani

De lucruri

Să fi u Natura

Am venit aici

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

În cuiburi

 de vulturi

Duhul Sfânt

Pluteşte peste Spaţiul Mioritic

Aici s-a născut

Constantin Brâncuşi

Corola de minuni
Dacă Lucian Blaga n-ar fi  existat
N-am fi  ştiut
Cum se numeşte Spaţiul în care locuim
Nici stilul în care gândim

Venim la el
Din primăvară în primăvară
Să-i cerem iertare
Că l-am lăsat să moară
Amărât şi mut

Să vorbim
Despre lacrimile transcedentale
Despre Marele Anonim
Despre Marea tăcere
Dacă Cocoşii Apocaliptici
Au cântat sau nu
La moartea lui

Şi tot mai mult
Îi strivim Corola de minuni
Din neţărmurita-i zare
Spaţiul Mioritic
Se întinde în unduiri metafi zice
Peste jalea noastră

Lucian Blaga
Tace ca o lebădă cerească
În veşnicia lui

ION MILOŞ, Suedia

TREI DIMENSIUNI ALE STILULUI CULTURAL ROMÂNESC:

Eminescu, Brâncuşi, Blaga
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Maxima unui boier oltean
Domnitorului Carol, dus la vânătoare în ţinutul Gorjului, i-a căzut cu drag moşia 

Poiana, de la malul Jiului, al cărei proprietar, elveţianul Lyel, lichida întreaga avere pentru 

a se retrage în ţara sa de baştină. Vindea moşia cu două mii de galbeni, şi domnitorul, să-

rac fi ind, nu ştia de unde să facă rost de o sumă aşa de ridicată. Se temea să se adreseze 

vreunei bănci, de răul antidinasticilor. Cunoştea pizma şi felul lor viclean de a specula 

orice act domnesc. Pe de altă parte îl ispitea prea tare pământul arabil, şi râul curgător, şi 

pădurea…cele trei elemente de atracţie ale unei moşii frumoase.

Şi ca om de caracter forte, dar în acelaşi timp şi de bun gust, s-a adresat tatălui său, 

principele Anton de Sinmaringen, care i-a promis banii, dar cu ipotecă pe moşie. 

Domnitorul a pus moşia ipotecă pe numele tatălui său, împiedicând astfel, printr-o abilă 

lovitură politică, bârfa, cât şi viclenia duşmanilor, precum şi linguşirea şi profi tul curteni-

lor. Dinasticii nu puteau specula actul regelui, iar antidinasticii n-aveau motiv să lovească 

în „Herr von Kalikenberg”. Boierul Barbu Filişanu, din Filiaşi, a afl at de la preşedintele 

tribunalului din Târgu-Jiu despre isprava domnească şi s-a „sesizat”. El n-avea ambiţii po-

litice şi nici veleităţi de bogăţie. Cele două moşii, Filiaşul şi Ţânţărenii îi erau de ajuns. Pe 

el îl supăra nevoia domnitorului, obligat să-şi ipotece moşia. Şi cui? Tocmai tatălui său. 

asta era o nevoie cumplită. Se ştia ca solid, nicovală, şi inimă anafură de bună şi, cu cât 

gândul îi trecea din minte în inimă şi din inimă în minte, cu atât mai luminos i se des-

prindea necazul domnitorului. Vodă e în cumplită nevoie…îşi zicea el şi, răzbit de amarul 

gândului său, puse mâna pe toc şi scrise principelui Anton următoarea scrisoare:

„Alteţă regală

Am afl at cu părere de rău că Măria-sa domnitorul nostru, pentru bagatela de 2000 de gal-

beni, şi-a ipotecat moşia, şi tocmai Alteţei voastre. Aşa ceva nu se cade. Deci eu, boierul oltean 

Barbu Filişanu, mă oblig să plătesc suma de 2000 de galbeni şi stau garat cu toată averea mea 

pentru domnitorul meu, numai ca să-l scap cât mai repede de ruşinea unei ipoteci.”

Scurt timp după aceea, boierul a primit următoarea scrisoare chiar din partea alteţei 

sale regale:

„Stimate domn,

Sunt fericit să afl u semtimentele de loialitate ce le aveţi pentru fi ul meu. Dar vă fac cu-

noscut că la noi, în Germania, e fapt curent şi deloc ruşinos, ca fi ul să-şi ipotece averea ta-

tălui său.”

Într-o bună zi, boierul este invitat la palatul domnitorului, în Bucureşti. Domnitorul 

vrea să cunoască bine pe acest boier. Nu cumva era el un antidinastic viclean? Sau un di-

nastic avid?…

-  Mi-a scris tatăl meu că dumneata doreşti să plăteşti ipoteca mea. Înainte de a răs-

punde, aş vrea să cunosc adevăratul domniei-tale gând.

Boierul răspunse atât de limpede, încât orice prefăcătorie era exclusă.

- Măria Ta, la noi ipoteca este o ruşine. Nu-şi ipotechează moşiile decât clienţii clubu-

rilor şi cei ai café-şantanurilor. Un domnitor nu-şi poate amaneta averea… şi încă tatălui 

său…

Domnitorul nu se vedea a fi  dumirit.

- Domnule Filişanu, urmă el, în treburile particulare domnitorul devine un cetăţean 

la fel cu ceilalţi.

Dar boierul nu se dădu bătut.

- Obrazul domnitorului României nu trebuie să fi e mânjit nici măcar de-o pată de cer-

neală.

În urma acestui răspuns, atât domnitorul cât şi prinţul fură de acord cu boierul Filişanu, 

ca acesta să plătească cei 2000 de galbeni, până ce lista civilă a domnitorului va putea să 

rezolve problema şi să scape dinastia de ruşinea unei ipoteci.

Domnitorul notă în carnetul său de impresii şi maxima boierului oltean: „Obrazul 

domnitorului României nu trebuie să fi e jignit nici măcar de-o pată de cerneală.”

Popa Zgârci
Culai se înapoie turbat de la şcoală. Mamă-sa, care era un zdrahon de muiere şi voia 

neapărat să-şi facă copilul boier, băgă de seamă supărarea copilului:

- Ce-ai Culai? făcu ea cu glas înmuiat.

- Ce să am, se răsti băiatul, care prinsese slăbiciunea mamei pentru şcoală şi acum o 

teroriza. Uite ce am. Azi a venit la şcoală preotul în locul domnului învăţător.

- Părintele Zgârci? făcu răutăcios tatăl.

- Părintele Ioan? corectă mama.

Nicolae Bălăşescu zâmbi mulţumit. El ar fi  vrut ca pe băiatul, care mergea pe opt ani, 

să-l ia la muncă cu el, dar nevastă-sa ţinea morţiş să-şi facă feciorul măcar popă sau învă-

ţător, dacă nu ofi ţer.

- Şi ce te-a învăţat popa Zgârci? făcu în necaz tatăl.

- Ne-a învăţat decalogu’ şi când a spus „să nu faceţi desfrânări…”, eu m-am ridicat şi 

am întrebat: Ce-i aia desfrânări? Popa Zgârci s-o mâniat, m-a asuprit şi m-a dat afară din 

şcoală. Zice că sunt drac împeliţat.

- Spune-i, muiere, ce-i aia desfrânări, râse tatăl şi ieşi afară din odaie.

Dimpotriva omului ei, Anica lui Niculae Bălăşescu era o femeie foarte bisericoasă. 

Ţinea toate posturile, dădea acatistele de cuviinţă. Ştia că fără ajutorul lor, rugăciunile ei 

nu se înălţau la cer şi păcatele ei nu vor fi  iertate nici aici, nici pe cealaltă lume. De aceea 

era supărată pe porecla născocită de omul ei, popa Zgârci, fi indcă, zicea el, că popa bogat 

cum era n-avea saţ la bani. Bălăşescu pretindea că multor oameni tocmiţi pentru lucru la 

50 de ani de la moarte

Originar dintr-o familie ce provenea din Mehedinţi (tatăl său, generalul Constantin Popescu-Papilian 
se născuse la Broscari în 1852), Victor Papilian (numele de Papilian i-a fost dat în liceu tatălui de către un 
profesor latinist) a făcut una dintre cele mai senzaţionale cariere la Cluj în calitate de profesor titular de 
Anatomie (cursul său a devenit atât de vestit, încât după el se învaţă şi astăzi), decan, prorector, director 
al Operei şi al Teatrului Naţional din Cluj, preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români din Ardeal (1936). A 
fost unul dintre promotorii revistei „Gândirea”, din ultima serie, unde i-au apărut numeroase schiţe şi nu-
vele, după ce anterior condusese revista „Darul vremii” (1930). Sub infl uenţa acesteia, tematica religioasă 
este abordată în multe din creaţiile lui, atât în roman (În credinţa celor şapte sfeşnice), cât şi în drama-
turgie (Cerurile spun, Alt glas, Nocturnă, Moartea vanităţilor, Biserica din slăvi etc.) şi nuvelistică (Sufl etul 
lui Faust). Multe din nuvele i-au apărut în „Universul literar”, „Gândirea”, „Revista Fundaţiilor”, „Provincia” 
din Turnu-Severin etc., el impunându-se în preajma celui de al doilea război mondial drept unul dintre cei 
mai de seamă nuvelişti ai momentului, mai ales prin stilul robust, realist, plin de forţă narativă.

Două sunt direcţiile mari înspre care se îndreaptă scrisul său: 1) creionarea realistă de tipuri, surprin-
derea de caractere, de ticuri, obiceiuri, stereotipii legate de lumea Olteniei, lumea de care a fost în permanenţă atras şi căreia i-a dedicat 
volumul Nuvele olteneşti, apărut în 1946 la Editura „Ramuri” din Craiova, şi 2) nuvelistica fantastică, domeniu în care a devenit un adevărat 
maestru. A lăsat în manuscris un alt volum de asemenea scrieri, intitulat Alte nuvele olteneşti, din care numai o parte au fost selectate 
de Titus Bălaşa în volumul său Ceartă oltenească din 1973, în el intrând povestiri precum: Popa ăl bătrân, Excrocul, Răzbunare oltenească, 
Afrodite oltence, Popa Zgârci, Bucureşteanul Tuică, În fi rea lucrurilor şi Maxima unui boier oltean. Legat de acelaşi mediu oltenesc de 
observaţie se situează şi povestirile lui „bărbiereşti” (P.N.V., Domnul Emil le vede, Când merge briciul, La briciul mistic), multe din manus-
crisele acestora fi ind în posesia subsemnatului, primite de la moştenitorii scriitorului. O parte dintre acestea le-am valorifi cat în volume-
le îngrijite de-a lungul anilor, Lacrima (Ed. Minerva, 1988) şi Decameronul românesc (Editura de Vest, 1996), altele urmează să apară, în 
acest an, când se împlinesc 50 de ani de la moartea scriitorului. Informez pe cercetătorii şi istoricii literari care se ocupă de opera aces-
tui mare nedreptăţit că o bibliografi e quasi-completă a operei sale am oferit în 1988 în volumul apărut la Cluj sub titlul Omagiu Victor 
Papilian. 100 de ani de la naştere.

În ultimii ani i-au fost publicate şi alte scrieri, între care amintim romanele Bogdan infi delul, Coana Truda şi Cavalerii nemuririi, ceea 
ce face din Victor Papilian un demn reprezentant al scrisului românesc interbelic, aşa cum a încercat să acrediteze şi Titus Bălaşa în mo-
nografi a pe care i-a închinat-o şi care, cu toate imperfecţiunile ei, a făcut un mare pas înainte spre valorifi carea cinstită şi dorită a operei 
lui Victor Papilian.

Prof. univ. dr. MIRCEA POPA
Cluj-Napoca

VICTOR PAPILIAN ŞI SPIRITUL OLTENESC
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biserică, popa le oprise banii, şi de aici porecla de popa „Zgârci”.

- Ce-i, mamă, desfrânări? o întărâtă copilul care avea multe apucături hapsâne ca şi 

tată-său.

- Desfrânări, desfrânări… îngăimă mama, desfrânări sunt lucruri oprite de Dumnezeu… 

De pildă, dacă priveşti la soru-ta când e goală în albie sau dacă te uiţi la piciorul unei fete 

când e urcată în pom.

*

În ajun de Vinerea Mare, Anica lui Niculae Bălăşescu îşi pregăteşte băiatul pentru spo-

vedit:

- Mă, Culai, tu trebuie să ajungi învăţător sau preot şi pentru asta trebuie să fi i fără 

păcat. Deci până măine gândeşte-te bine, aminteşte-ţi toate păcatele… şi pe toate să le spui 

Sfi nţiei Sale, ca să te dezlege de ele. Dacă te-i bătut cu cineva sau dacă ai înjurat pe cineva, 

sau dacă m-ai minţit pe mine sau pe tată-tău, sau pe domnul învăţător, sau pe părintele… 

toate trebuie să le spui, altcum nu te iartă Dumnezeu şi nu poţi ajunge preot sau învăţă-

tor.

Băiatul e pus la grea cumpănă. De bătut, s-a bătut cu ceilalţi băeţi; de înjurat, a înjurat 

şi chiar pe popă. Să spună sau să nu spună? Şi frământat de gânduri duşmane plecă la râu 

să se mai liniştească. Acolo are el un loc tăinuit sub mătasea stropită cu var a unei împle-

tituri de sălcii, unde poate gândi în voie. Până la râu drumul este o minunăţie. Soarele 

strălucea printre nori gălbui. Tot felul de culori se varsă pe mare întindere, cerul este ro-

şiatic către orizont şi, o pătură mai mare, întunecată este aruncată de altă parte acoperind 

în negru urcuşul dealului şi în violet scoborâşul. Pe lângă el trec copii în haine noi, văz-

duhul e plin de miresme grele. Se simte apropierea Paştelui. Zadarnic îl îmbie copii la joc, 

el ştie că are o mare misiune, să se cureţe de păcate.

Culai se culcă în iarba grasă şi începe să mediteze la problema de acasă, dar repede e 

prins de cântecul râului ale cărui valuri se risipesc pe pietrele de pe mal ca degetele pe 

clapele unui pian. Şi luat de frumuseţea zilei, îşi uită de sine şi nu vede că în faţa lui se 

scaldă trei fete goale. Se scaldă şi se joacă, se bagă în râu de nu li se vede decât capul, se 

scoală în picioare şi se bat cu apă. Când dau cu ochii de el îl iau la ocară:

- Copil eşti tu, ori drac?

Îl drăcuiau şi-l împroşcau cu apă. Culai se ridică şi plecă. Farmecul gândirii s-a dus, şi 

mâine zi e mărturisirea. Atunci îşi aduce aminte că a privit la nişte trupuri de fete goale, 

deci a făcut şi desfrânări.

*

A doua zi curtea bisericii e plină de copii, care se joacă. Culai privea la ei cu tristeţe. 

În loc să se pocăiască ei se ţineau de blestemăţii. Când să intre în biserică, Ionică, copilul  

cu el în bancă, îl cheamă de-o parte.

- Culai, vin să-ţi arăt ceva.

Îl duse la un pom în care era căţărată o fată.

- Priveşte sus.

Culai se execută.

- Nu-i bine, ordonă celălalt. Uită-te pe sub fuste.

Şi Culai uitându-şi angajamentul de a nu păcătui, urmări linia piciorului de la talpă 

până la brâu. Numai când a intrat în biserică şi-a dat seama că făcuse pentru a doua oară 

desfrânări, şi chiar în preajma raiului, în curtea bisericii.

*

În genunchi, cu capul sub patrafi r, Culai n-asculta cartea popii. Se hotărâse să spună 

tot. Dar, cu mâna scotoceşte în buzunar. Mama i-a dat treizeci de bani, zece pentru popă, 

şi douăzeci să-i cumpere, de la han, un mosor cu aţă.

-Ce păcate ai făcut, mă neisprăvitule?

Întrebarea i se adresează lui – şi ştie că acum va trebui să dea socoteală. El îşi joacă şi 

mai tare banii în buzunar.

- N-auzi mă? pe tine te întreb.

Culai îşi ia inima-n dinţi:

- Părinte, am făcut o mulţime de păcate: am bătut pe mai mulţi copii, am înjurat, şi 

chiar pe sfi nţia-ta am înjurat-o…

Popa râde sarcastic, aici e amestecat şi Niculaie Bălăşescu.

- Asta pricopsitul de taică-tău te-a învăţat?

- Nu, răspunse copilul, când Sfi nţia-Ta m-a făcut drac împeliţat.

Şi s-a înfricoşat grozav. Sub patrafi r, păcatele se par grozave, de aceea mişcă mai agitat 

mâna în buzunar.

- Ce ai acolo? întrebă popa.

Lui Culai i-a venit gândul cel bun:

- Am zece bani pentru Sfi nţia voastră şi douăzeci de bani să cumpăr un mosor de aţă 

mamei.

Şi cu voce mai scăzută:

- Dacă mă ierţi, eu vă dau douăzeci de bani şi fur încă zece bani de la tata, pentru aţă, 

că ştiu unde-i ţine.

- C-un ticălos ca acela nu-i nici un păcat… Şi popa schimbă repede vorba:

- Alte păcate ai mai făcut?

Dar acum, Culai, care se ştia tare pe situaţie, răspunse cu curaj:

- Am făcut şi desfrânări.

Popa găsi de bine să se indigneze:

- Cum, tâlharule… copil şi desfrânat?

Dar Culai ştia acum cum merg lucrurile.

- Părinte, dacă-mi ierţi păcatele, îţi dau toţi banii.

- Adă banii aici, şi vină să-ţi citesc.

Dar Culai, nu degeaba era băiatul lui Bălăşescu. Spuse popii:

- Pentru toate!

Şi popa îl asigură:

- Pentru toate.

Numai atunci Culai îi dete banii toţi.

*

Culai nu mai putea de bucurie; se simţea liber ca pasărea din cer. Să te trezeşti fără 

păcat, alt om te simţi. Zburând de veselie s-a trezit la râu şi, fără să aştepte prea mult, s-a 

dezbrăcat şi s-a aruncat în apă. Când era la mijlocul râului, auzi un cor de fete:

Gol ca dracul

Roşu ca macul

Bleg ca racul

Pe mal se găseau cele trei fete de ieri, care-i făceau în sâc şi-i cântau în batjocură. El în-

cepu a le drăcui. Atunci una dintre ele se aplecă şi-i luă grămada de haine. Uitând că este 

gol, se repezi după haine, dar fetele o luară la fugă. Culai, ieşind din apă, se luă după ele să-

şi ia hainele. Când fu să le prindă, îi aruncară hainele, şi, în timp ce Culai îşi făcea inventarul, 

fetele fugiră râzând de bietul purifi cat. Gol ca dracul, roşu ca macul, bleg ca racul.

Culai se întoarse să se îmbrace în adăpostul lui. Un gând măreţ ţâşni din mintea lui: mamă-

sa avea dreptate, se va face popă, fi indcă şi fetele fac desfrânări. Cum l-au privit cele trei fete, 

nu le dai dezlegare de păcat până ce nu-ţi numără treizeci de bani de desfrânare…

VICTOR PAPILIAN�

Regăsirea
 după Brâncuşi

Pasăre din fugă
cu ochii de rugă,
pasăre din viaţă
cu umbra de aţă,
cât timp a trecut

de când te-am pierdut?

Pasăre de sare
cu umbra ulcioare,

pasăre de vin
unde să te ţin

să nu mi te fure
reaua din pădure?

Să te pun sub coaste,

îngere de oaste,
sau la subţiori

cu mine să zbori,
sau la căpătâi
în locul dintâi?

Nu ştiu cum se spune
în limba din lume,
că eu te-am pierdut

de la început,
dar tu m-ai găsit
până la sfârşit.

Fata din Rai

Fată gânditoare
cu capul de soare,
umbra ta apune
fără a ne spune

unde-ai vrei să duci
cuibul mic de cuci,

pe-unde-ai vrea s-o iei
frumoasă din stei,
cu braţele crengi

genunchii să-i legi,
fată să râmăi

ca-n vremea dintâi.

Sărutul

Stâlpul de la poartă
n-are nici o hartă,
stâlpul de la porţi

nu ţine de sorţi,
lumea din mijloc,

o baie de foc -
scrisoare din zori,
scrisă de trei ori,
iar de la-nceput

că n-am spus ce-am vrut,
scrisoare de seară

începută iară,
ca un rând de stele
şi lacrimi mărgele.

Pasărea infinitului
Aripă după aripă,

clipa din veac în clipă,
legată, ca osul de os

de la-nceput, în pântec frumos,
aripă neschimbătoare,

nimeni-n lume nu te are.

Strat de pământ lângă strat
pentru tine cerul n-a-nserat,
nici cuiul cumpenei de sus
pentru tine, ziua n-a apus,
căci soarelui, celui menit,

cu aripă şi os te-ai potrivit.

Stă în mijlocul de 

soare

Stă în mijlocul de soare
masa lumii călătoare,

şi în jurul ei ca fraţi
ceasurile de bărbaţi.

Stau în umbra cea rotundă
fete mari cu chip de undă,

şi în jurul lor surori
fete-aduse de cocori.

Stau în mijloc împreună
şapte oi lăsate-n stână,

cinci bărbaţi plecaţi de-acasă
pentru vremea cea aleasă.

*  *  *  *   C l e l i a   I F R I M   *  *  *   *
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Aşa cum reiese din dedicaţia scrisă de Doina Lemny pe 

exemplarul primit de mine la   simpozionul dedicat  “pă-

rintelui sculpturii moderne” (în februarie 2006, la Târgu-

Jiu, cu ocazia lansării cărţii), volumul distinsei cercetătoa-

re de la Muzeul Naţional de Artă Modernă din Paris 

(Centrul “Georges Pompidou”),  reprezintă “povestea” ei 

“de dragoste” pentru opera lui Constantin Brâncuşi.        

Intitulată simplu, Constantin Brâncuşi /1/, cartea, lan-

sată cu acel prilej, reprezintă traducerea în limba română, 

de către Luminiţa Potorac, a versiunii originare, în limba 

franceză, apărută la Editura “Oxus”, Paris, 2005 (în colecţia 

“Românii din Paris” - director Basarab Nicolescu, coordo-

nator Simona Modreanu).

Cercetătoarea îşi propune, în această lucrare, să aducă 

despre Brâncuşi, date noi privind biografi a şi evenimentele 

evoluţiei sale artistice, selectate din materialele aduse recent 

(în anul 2001) la Fondul Brâncuşi al Muzeului parisian, prin 

daţiunea Th eodor Nicole (ultimul moştenitor al Nataliei 

Dumitrescu, devenită singura legatar testamentar a sculp-

torului român, după moartea lui   Alexandru Istrati).

Noutăţile se referă la:

- însemnări ale lui Brâncuşi despre materiale, în 

special lemn;

- relaţiile sale neîntrerupte cu compatrioţii;

- relaţiile cu prietenii de la Paris;

- femeile din viaţa artistului;

- ambianţa atelierului.

Cartea cuprinde nouă capitole, note, repere cronologice, 

o bibliografi e succintă şi un indice de nume.

Cap. I  În căutarea “lucrului adevărat” constituie un 

inventar al temelor pe care autoarea şi le-a propus să le 

abordeze în această carte şi pe care, deja, le-am prezentat 

mai sus. 

Cap. II. Încercare de autobiografi e analizează cinci tex-

te nepublicate încă, dedicate sculptorului român:

- două palide începuturi de biografi i (una cu autor/

autori necunoscuţi şi una aparţinând compozitorului 

Dimitrie Cuclin),

- un eseu remarcabil prin înţelegera manifestată faţă 

de noutatea şi specifi cul artei lui Brâncuşi (aparţinând lui 

Dimitrie Paşcotă) şi 

- două tentative de încercări de autobiografi i (întru-

cât sculptorul însuşi sugera autorilor ce dorea să se scrie 

despre el) aparţinând: una de cinci pagini, Irinei Codreanu 

şi alta, de cincisprezece pagini, compozitorului Marcel 

Mihalovici. Din păcare nici una nu s-a finalizat. 

Compozitorul Marcel Mihalovici, stabilit la Paris în anul 

1920,  mărturisea că, dintre toţi românii din anturaj, 

Brâncuşi se simţea mai apropiat de el, întrucât îi lega mu-

zica şi dorul de casă. Informaţiile culese de Marcel 

Mihalovici vor fi  folosite de Peter Neagoe în romanul ro-

manţat Sfântul din Montparnasse. 

Cap.III. Anul 1907 Cuminţenia pământului, Sărutul, 

Rugăciunea

În legătură cu cele trei sculpturi brâncuşiene care au 

marcat cotitura stilistică a statuarei sale, de la realismul 

impresionist la stilizarea esenţializantă (ontostilizare – cum 

o denumeşte esteticianul Grigore Smeu), detaşată de amă-

nuntul fotografi c, autoarea remarcă nemulţumirile coman-

ditarilor monumentelor tombale Sărutul şi Rugăciunea, 

marcate de acest demers artistic profond. Sculptorul, ne-

respectând condiţile contractuale  stipulate, acelea de a re-

aliza portetele fi dele ale defuncţilor, a reuşit să-şi păstreze 

libertatea interpretativă, care i-a adus gloria în cele din 

urmă. Lucrurile sunt cunoscute şi nu este cazul să le rea-

mintim. Doina Lemny  comentează Cuminţenia pământu-

lui emoţionant: “O astfel de atitudine de modestie, aproape 

de pietate şi devotament, care evocă atât păcatul originar, 

cât şi penitenţa şi resemnarea în faţa destinului, proictează 

fi gura feminină în veşnicie”.  

Cap.IV. Trei evenimente de scandal în cariera lui 

Brâncuşi Armory Show 1913 Domnişoara Pogany; Salonul 

Independenţilor din 1920 Prinţesa X; Procesul împotriva 

Vămii americane 1926-1928 Pasărea în spaţiu 

După ce Brâncuşi a depăşit două momente de scandal 

mocnit, cu Elisa Stănescu şi părinţii Taniei Raşevskaia, le-

gate de monumentele funerare Sărutul şi Rugăciunea (aşa 

cum am amintit), a trecut prin trei scandaluri de proporţii, 

care i-au mărit faima, consacrându-i gloria mondială.

Primul dintre ele se leagă de expunerea Domnişoarei 

Pogany la expoziţia organizată la NewYork, de Walter Pach 

(intitulată “Exhibition of International Art”, 1913). 

Modernitatea şocantă, pentru acea perioadă, a acestei sculp-

turi brâncuşiene şi a picturii Nud coborând pe scară de Marcel 

Duchamp, au iritat vizitatorii şi au stârnit proteste vehemen-

te în presa vremii, iar portretele celor doi artişti au fost arse 

în public. Domnişoarei Pogany a fost ridiculizată ca fi ind un 

ovoid neavând nimic comun cu modelul. Forma aceasta 

pură, se va regăsi şi în alte sculpturi brâncuşiene (Prometeu, 

Muzele adormite, Eileen, Negresele blonde, alte Domnişoare 

Pogany, Începutul lumii, Sculptură pentru orbi), devenind 

celebră în statuara brâncuşiană şi în arta modernă. 

Al doilea moment de scandal a  fost provocat de expu-

nerea  sculpturii Principesa X la Salonul Independenţilor, 

la Paris, în anul 1920. Sculptura, decretată falică (de Matisse 

sau Picasso – probabil  la sugestia preşedintelui juriului, 

Paul Signac, speriat de acuzaţia de pornografi e care ar pre-

judicia expoziţia), a fost retrasă din sală, apoi readusă în 

triumf, de prietenii lui Brâncuşi. În sprijinul său, Brâncuşi 

arată ziaristului Roger Devigne fotografi a Femeie privindu-

se într-o oglindă (1909) de la care a pornit demersul sculp-

tural, şi comentează că, în forma plastică, s-a lăsat purtat 

de frumuseţea materiei şi a “liniilor sinuoase (…) care re-

zumă într-un arhetip toate efi giile feminine de pe pământ”. 

Nu se ştie cu certitudine cine a fost modelul acestei sculp-

turi, întrucât Brâncuşi o denumeşte fi e Portretul Doamnei 

P.D.K., fi e Portretul Prinţesei Bonaparte.  Dacă este vorba 

de prinţesa Maria Bonaparte, psihanalist de sorginte freu-

diană, alura falică a portretului ar putea constitui o aluzie 

la această doctrină care acordă importanţă primordială se-

xului în viaţa noastră psihică. 

Al treilea moment de scandal, provocat de o sculptură 

brâncuşiană, îl constuie procesul împotriva Vămii Statelor 

Unite, proces desfăşurat între anii 1926-1928, pretextul fi ind 

catalogarea capodoperei Pasărea în spaţiu ca obiect indus-

trial şi vămuit ca atare. Dezbaterea internaţională a cazului, 

în presa vremii şi la proces, a condus la schimbarea defi niţi-

ei operei de artă în legea vămii americane. Dezbaterile pro 

şi contra au fost virulente. Detractorii, cu vederi academice 

vetuste, s-au umplut de ridicol prin argumente de tipul: 

“Dacă e o pasăre, împuşcaţi-o!” (“New York 

Mirror”/22.10.1927). Printre apărători, Doinei Lemny, men-

ţionează pe: William Henry Fox (directorul Muzeului de 

Artă din Brooklyn), ziaristul Forbert Watson (care oferă ci-

titorilor revistei Th e Arts Magazine, o splendidă lecţie de artă 

modernă), Frank Crowninshield (editorul revistei “Vanity 

fair”) Jakob Epstein, Edward Steichen (proprietarul operei 

în litigiu),  Maurice Speiser - avocatul lui Brâncuşi etc. 

Cap. V. Lemnul – întoarcere şi permanenţă

Cercetătoarea Doina Lemny elaborează un studiu temei-

nic asupra relaţiei pasionale a sculptorului Constantin 

Brâncuşi cu lemnul – materialul tradiţional în construcţia 

gospodăriilor  populare româneaşti, mediu din care provenea 

şi sculptorul. Brâncuşi era “frate” cu lemnul şi-l simţea ca pe 

o fi inţă vie, aşa cum reiese din aforismele sale. Lemnul a 

schimbat destinul sculptorului. Datorită unei viori confecţi-

onate de adolescentul Brâncuşi, acesta câştigă simpatia unor 

comercianţi (Ion Zamfireascu, Costică Grecescu, Ion 

Georgescu-Gorjan, Enache Manea şi Ion Mitrescu) care-l 

ajută  să  se înscrie la Şcoala de arte şi meserii din Craiova 

şi-l sprijină fi nanciar. În vacanţa anului 1987, tânărul Brâncuşi 

a lucrat la Viena, într-o fabrică de mobilă a fi rmei “Th onet”, 

primind  un certifi cat de aptitudini. La Paris, şi-a confecţio-

nat, din lemn, întregul mobilier, masa, scaunele, băncile, ar-

cadele dintre încăperile locuinţei-atelier, precum şi majorita-

tea soclurilor. Ciclul lemnului în statuara brâncuşiană 

cuprinde lucrările: Primul pas, Micuţa franţuzoaică, mai mul-

te Coloane fără sfârşit, Socrate, Cupa, Cariatidele simple şi 

duble, Doamna L. R., Regele regilor /Spiritul lui Buddha, Adam 

şi Eva, Himera, Vrăjitoarea, Şeful, Cocoşul, Tors de tânăr, 

Studiu pentru Doamna Eugen Meyer Jr., Animal nocturn, 

Cuminţenia pământului. Mai putem adăuga Căucul şi Vaza.

În legătură cu sculptura în lemn a lui Brâncuşi, autorea 

consideră, urmând raţionamentele lui Sidney Geist, că “nu 

ar fi  ajuns la această îmbinare perfectă între arhaic şi mo-

dern doar mulţumindu-se să urmeze tradiţia şi repetând cea 

ce artizanii au creat de secole”, ci şi datorită curentelor ar-

tistice în vogă la Paris în acea epocă, mai ales  rdescoperirea 

artei africane şi polinesiene (picturile şi  sculpturile lui 

Gaugain, pe care Brnâcuşi le-a putut vedea la expoziţia re-

trospectivă din 1906). Autorea recunoşte faptul că Brâncuşi, 

contrar artiştilor cubişti, nu a colecţionat niciodată artă afri-

cană. Dar sculptura lui Brâncuşi, Primul pas, aminteşte de 

sculptura africană. Artistul însă o distruge, păstrându-i doar 

capul, care va deveni începutul unui ciclu de capete culcate. 

Poate că artistul a distrus această sculptură, tocmai pentru 

că forma ei, oarecum “africană”, nu era reprezentativă pen-

tru specifi cul artei sale, de sorginte  românească. 

În legătură cu infl uenţa curentelor artistice parisiene, în 

special artei afriane, asupra operei  lui Brâncuşi, părerile 

exegeţilor merg de la maxim la minim. Pe urmele lui Petru 

Comarnescu, Ionel Jianu, V.G.Paleolog şi a contemporanilor 

(dintre care amintesc pe: Barbu Brezeanu, Ion Pogorilovschi, 

Nina Stănculescu, Constantin Zărnescu etc), sunt convins 

că infl enţa avangardei parisiene nu a făcut decât să trezeas-

că  în inconştientul artistului motivele artei populare româ-

neşti, pe care le-a stilizat şi simplifi cat până la întâlnirea cu 

formele arhitipologiei universale (de unde posibilitatea în-

terpretărilor  în diverse chei: africană, indiană etc).

Cap. VI. Fotografi a: document sau operă? Exemplul 

Leda

Brâncuşi s-a împrietenit cu pictorul şi fotograful ame-

rican Edward Steichen, încă din 1907, când era elevul lui 

Rodin. Fotografi ile acestuia, făcute sculpturilor  titanului 

de la Hobiţa (deşi apreciate ca foarte frumoase, de alt artist 

fotograf american, Man Ray, care se pare că l-a învăţat pe 

artist să fotografi eze), nu l-au mulţumit pe Brâncuşi. Şi 

atunci a început să-şi fotografi eze singur lucrările, pentru 

a sugera privitorilor cum trebuie să le privească (adică prin 

ochii săi). Brâncuşi şi-a surprins fotografi c lucrările:

- în diverse momente ale creaţiei (Leda);

- sub diverse unghiuri şi intensităţi de lumină 

(Pasăre în spaţiu);

- grupându-le semnifi cativ (Micuţa franţuzoaică + 

Coloana + Cupa =  grupul mobil “Copilul în lume”);

- refl ectâdu-se în oglinzi de bronz polisat sau inox 

(Leda, Noul născut, Începutul lumii). 

A lăsat vreo 1250 de fotografi i pe hârtie, 560 de negati-

ve originale (majoritatea pe plăci de sticlă). Man Ray le 

găseşte uşor neclare, dar apreciază că în acest lucru se as-

cunde o intenţie voită de a surprinde ceva care trebuie evi-

denţiat aşa cum l-a simţit artistul. Brâncuşi şi-a făcut singur 

o poză reprezentativă pentru destinul artei sale. Ea îl repre-

zintă aşezat pe o masă rotundă, iar peste chipul său este 

suprapusă crenguţa unui trunchi înverzit, aşezat în atelierul 

său. Marielle Tabart şi Isabelle Monod-Fontaine au dedicat 

o carte excepţională acestui subiect, în 1977 /2/, apoi cer-

cetătorii de la Atelierul Brâncuşi au recidivat în 1995 /3/. 

Cap.VII. Proiecte de monumente şi comenzi publice

În 1907 Brâncuşi primeşte comanda pentru ansamblul 

funerar din cimitirul Dumbrava din Buzău (Bust Petre 

Stănescu+femeie plângând - din care va face o Rugăciune), iar 

în 1910 pentru mormântul Taniei Rachevsckaia, adaptând 

bustul Sărutul (1907) pentru  cimitirul Montparnasse din Paris 

(corpurile fi inţelor îmbrăţişate fi ind reprezentate integral).

În 1909, Otilia Cosmuţă (secretara scriitorului Anatole 

france) îi solicită artistului să realizeze bustul scriitorului, 

dar Brâncuşi refuză. În schimb, artistul suferă foarte mult 

în anul 1914, când ministrul afacerilor interne, V.G.Morţun 

respinge proiectul Fântâna lui Haret şi mai ales când ma-

haradjahul Yeswant Rao Holkar de Indor renunţă la Templul 

eliberării, în 1939. Cea mai importantă realizare rămâne 

aşadar Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu (1937-1938). 

Au mai existat proiecte de sculpturi colosale, ultima dintre 

ele, propusă în1956, viza realizarea  unei Coloane de 400 m 

care să se refl ecte în apele lacului Michigan, la Chicago, dar 

discuţiile tergiversând, şi acest proiect rămâne nefi nalizat, 

iar Brâncuşi se stinge din viaţă în anul1957.

DOINA LEMNY – „Povestea mea de dragoste 

închinată lui Brâncuşi”
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Cap.VIII. Românii la Paris – legăturile cu compatrioţii

Brâncuşi a ţinut în permanenţă legătura cu românii, fi e 

afl aţi în ţară, fi e stabiliţi în străinătate, mai ales la Paris. 

Printre aceştia se numără: 

a). foşti colegi de studii şi prieteni din Bucureşti, prin 

care expune la “Tinerimea artistică”: Cecilia Cuţescu-Stork, 

Constantin Grecescu, Iosif Iser, Gheorghe Petraşcu, Al. I. 

Steriadi etc. Se păstrează, la Centrul Pompidou (atelierul 

Brâncuşi) corespondenţe cu mulţi dintre ei, în special cu 

Cecilia Cuţescu-Stork;

b). ucenicele românce din atelier, cărora le dă porecle de 

băieţi: Margareta Cosănceanu (“Mihalache”), Sanda Kessel 

(“Petrică”) şi Miliţa  Petraşcu. Dintre acestea, Miliţa Petraşcu 

se va impune ca sculptoriţă remarcabilă (aşa cum se vede şi 

din monumentul Ecaterinei Teodoroiu, realizat la Târgu-Jiu) 

şi va rămâne în istorie prin fapta exemplară de a-şi declina 

competenţa, în favoarea lui Brâncuşi, pentru realizarea mo-

numentului de la Târgu-Jiu, dedicat eroilor căzuţi pe malurile 

Jiului în primul război mondial. Oferta venea din partea Ligii 

femeilor gorjene, prin preşedinta acesteia, Aretia Tătărescu 

(soţia primului ministru de atunci, Gheorghe Tătărescu);.  

c). Otilia Cosmuţă (“Ţiganca”), multă vreme secretara 

scriitorului Anatole France, şi surorile  Codreanu (Irina şi 

Lizica) care-l introduc pe artist în cercurile mondene pari-

ziene;

d). muzicienii Marcel Mihalovici (“Cipică”), Constantin 

Brăiloiu, Dimitrie Cuclin, Harry Brauner, Maria Tănase;

e). scriitorii dadaişti: Tristan Tzara, Benjamin Fondaine care 

voiau să-l integreze pe sculptor în mişcarea lor (fără să reuşeas-

că, Brâncuşi nelăsându-se infl uenţat de nimeni şi de nimic);

f).  pictorii Natalia Dumitrescu şi Alexandru Istrati care 

vor deveni legatarii săi testamentari;

g). medicii Solomon Marbé (prin care obţine comanda 

pentru piatra funerară a Taniei Rachevsckaia)  şi Pascu 

Atanasiu (fostul medic al familiei Tătărescu în România, 

care devine  medicul lui Brâncuşi la Paris);

h). clanul Paleologilor: Vasile Gheorghe Paleolog şi fi i 

acestuia, Dyspre şi Tretie, dintre care pasiunea pentru 

Brâncuşi o va continua Tretie, care va publica o carte de 

convorbiri cu artistul /4/.

i). inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan , pietrarul Ion 

Alexandrescu, precum şi echipele de lucru ale acestora, în tim-

pul ridicării Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu etc.

Aceste contacte permanente ale sculptorului cu românii, 

dovedesc o mare dragoste de ţară şi dorul puternic de lo-

curile natale. De altfel, Brâncuşi spunea că s-a salvat ca om 

pentru că nu şi-a   pierdut niciodată rădăcinile. 

Cap.IX. Prietenii apropiaţi în aventura creaţiei Marcel 

Duchamp/Morice – o prietenie în slujba artei;  Satie – 

Socrate – Brâncuşi;  Pound – Brâncuşi – Joyce

Pictorul Marcel Duchamp a fost cel care a promovat 

constant arta lui Brâncuşi în America, începând cu anii 

1920. Prima mărturie a prieteniei lor, este o scrisoare a lui 

Marcel din 1914. În 1915, Marcel Duchamp se împrieteneş-

te la New York cu Walter Arensberg care-i va cumpăra lui 

Brâncuşi trei sculpturi. Apoi, prin anii 1916, îl va recoman-

da pe Brâncuşi colecţionarului american John Quinn care-

i va cumpăra în total 27 de lucrări. Tot Marcel Duchamp 

(Morice) îl prezintă lui Brâncuşi pe Henri-Pierre Roché, 

care va juca un rol important în povestea Templului elibe-

rării, mijlocind corespondenţa între comanditarul indian 

(prinţul Yeswant) şi artist, şi de asemenea, va cumpăra une-

le sculpturi brâncuşiene. Neobositul Marcel Duchamp va 

aduce în atelierul lui Brâncuşi şi alţi artişti care îi vor de-

veni prieteni de o viaţă, între care un loc aparte îl va avea 

compozitorul Erik Satie. 

După moartea lui Quinn (1924), Brâncuşi, Marcel 

Duchamp şi  Henri-Pierre Roché pun la cale răscumpărarea 

colecţiei Brâncuşi a defunctului şi ultimii doi o fac la un 

preţ mult mai mic decât cel de achiziţie.

În 1926, când Brâncuşi împlinea 50 de ani, participă la 

mai multe expoziţii în America:   

- expoziţia colectivă (ianuarie – martie), la 

Exhibition of Tri-National Art (cu 4 lucrări);

- expoziţia personală (ianuarie – martie), la 

Wildenstein Galleries (cu 8 lucrări şi mai multe desene);

- expoziţia personală (noiembrie – decembrie)  la 

Brummer Gallery (42 lucrări, 7 desene şi o pictură – cata-

log prefaţat de Paul Morand ). Acum e vămuită Pasărea în 

spaţiu, ceea ce va declanşa  procesul lui Brâncuşi cu Vama 

SUA, câştigat de sculptor, în 1928. 

Expoziţia continuă şi în ianuarie 1927 la Raquet  Club 

Chicago, cu aranjamentul lui Maurice Duchamp.

Marcel Duchamp însoţeşte o nouă expoziţie Brâncuşi 

în America, în noiembrie 1933-ianuarie 1934, la Brummer 

şi se ocupă de întrega prezentare, informându-l pe Brâncuşi, 

în numeroase scrisori despre pregătirea şi desfăşurare ex-

poziţiei.

În octombrie 1955-ianuarie 1956 are loc expoziţia 

Brâncuşi la Solomon R. Guggenheim (cu 59 sculpturi şi 10 

desene în guaşă),  prin John Sweeny, care va deveni direc-

torul acestei instituţii şi pe care tot  Marcel Duchamp i-l 

prezintă lui Brâncuşi. Expoziţia continuă apoi şi la 

Philadelphia (ianuarie-februarie 1956).

Ciudat este că Brâncuşi, în discuţiile cu Peter Neagoe, 

care-i va scrie biografi a romanţată, nu a pomenit nimic de 

Marcel Duchamp, care i-a înlesnit reuşita. 

O altă prietenie exemplară a fost Brâncuşi – Erik Satie. 

S-au cunoscut probabil în 1914 în cercul artistului Paul 

Fort, la cafeneaua “La Closerie des Lilas”. După cum  afi rmă 

Henri-Pierre Roché, Satie l-a învăţat pe sculptor “scrima 

cuvintelor”. Muzicianul a  compus opera „Socrate”, iar ar-

tistul plastic a sculptat o lucrare cu acelaşi nume. Apreciind 

profunzimea fi losofi că a maximelor lui Brâncuşi, compo-

zitorul de aleasă cultură, Erik Satie, îl numea pe Brâncuşi, 

“fratele lui Socrate”. La rândul său, artistul aprecia ca pe o 

grafi că, ciornele partiturilor lui Satie  (ornate cu o mulţime 

de desene,  simboluri etc.), înrămând câteva dintre ele. 

Alţi prieteni mari ai sculptorului au fost scriitorii cele-

brii: Ezra Pound şi James Joyce.

Ezra Pound, stabilit la Paris prin 1920, este atât de im-

presionat de opera lui Brâncuşi încât începe el însuşi să 

modeleze în lut ovoide şi să caute pietre şlefuite de această 

formă (probabil în albii de râuri). Marele fi lolog scrie un 

studiu excepţional dedicat statuarei artistului nostru în re-

vista sa “Th e Little Review” în anul 1921, în care îl compa-

ră pe Brâncuşi cu sculptorul Gaudier-Brzeska din punct de 

vedere al esenţializării formelor. Se oferă să scrie o carte 

despre Brâncuşi dar acesta îl refuză, pentru că artistul nos-

tru dorea ca acet lucru să-l facă un compatriot, iar mono-

grafi a să fi e publicată după moartea sa.

În anul 1929, editoarele americance Harry şi Polly 

Crosby publică volumul de texte despre Joyce: “Th e Told of 

Shemand Shann”, pentru care doresc un portret de la 

Picasso. Acesta refuză şi Ezra Pound  le îndrumă spre 

Brâncuşi, care, surprinzător, acceptă şi realizează şase de-

sene (trei din faţă şi trei din profi l). Când editoarele afi rmă 

că ar dori ceva mai abstract, Brâncuşi schiţează “Simbolul 

lui Joyce” (în 1929), o spirală, 3 linii verticale şi câteva   li-

tere sau simboluri indescifrabile, care, poate vor  să ne tri-

mită cu gândul la stilul labirintic al scriitorului.

Lui Brâncuşi îi plăcea să se laude mereu cu prietenia 

acestor mari scriitori.

În urma interviurilor realizate în perioada 1994 – 1997 

cu cei cale l-au cunoscut pe artist, a cercetării arhivei 

Brâncuşi  şi în urma documentărilor bibliografi ce, Doina 

Lemny a susţinut la Paris, teza de doctorat intitulată 

“Mediul artistic şi cultural al lui Brâncuşi” (1997), care ar 

trebui tradusă în limba română pentru că ar fi  foarte utilă 

cercetătorilor noştri.

Cap.X. “Femeile”: muze, prietene, amante

Brâncuşi spunea că trupul bărbatului este urât ca al 

broaştei, dar de cel al femeilor a fost extaziat. Căutând esen-

ţele, el voia să le cultive şi sufl etul. A fost mereu tandru cu 

femeile şi adulat de acestea. Era curtenitor, le acorda aten-

ţie deosebită, le explica despre artă în general şi despre 

sculptura sa în special. Despre legăturile sale amoroase păs-

tra o totală discreţie. Femeile din viaţa lui Brâncuşi i-au 

fost:  muze, prietene ori amante.

a). Muze:

-    baroneasa Renée Irana Franchon care îi cere artis-

tului să-i realizeze portretul, pentru care îi pozează deseori, 

dar  Brâncuşi nu va face un bust ci o serie de capete culca-

te, Muzele adormite.

- Léonie Ricou (al cărei prim soţ a fost ambasadorul 

Franţei în China), nu-i poza, iar Brâncuşi îi face un portret 

extrem de stilizat;

- Domnişoara Pogany, de care Brâncuşi era îndră-

gostit, dar care păstra distanţa (între ei era şi o diferenţă 

mare de vârstă);

- Agnes Eugen Mayer, căreia  îi face un portret so-

fi sticat.

b). Prietene: Otilia Cosmuţă, surorile Codreanu, uceni-

cele,  Natalia Dumitrescu  şi toate vizitatoarele (scriitoare, 

balerine, pictoriţe etc);

c). Amante:

- Pictoriţa Titina Bărbulescu, prezenţă obişnuită în 

atelier, în perioada 1912 – 1913 (lui Walter Pach, care vine 

des la atelier pentru alegerea operelor pentru expoziţia de 

la Armory Show (1913), i-o prezintă drept verişoară ;

- Eileen Lane, cu care are o scurtă (dar intensă) 

aventură în 1922, când o aduce şi în România, după care 

ea pleacă  în SUA şi se mărită în anul următor;

- Mrthe Lebhnitz pe care o angajează ca secretară 

şi-i scrie scrisori focoase de dragoste când e plecat în SUA 

cu expoziţiile (1926). Brâncuşi vrea să publice un volum 

epistolar de dragoste cu scrisorile lor, ilustrat de el , poves-

tea lor o intitulează cu numele de alint: Tonton şi Tantan;

- Florence Meyer (dansatoare până când a avut un 

accident la picior), una din cele  trei fi ice ale doamnei Agnes 

Meyer), care l-a inspirat pe Brâncuşi în lucrarea Foca/

Miracolul şi căreia Brâncuşi i-a redat încrederea şi poft a de  

viaţă când ea voi să se sinucidă, dezamăgită în dragoste;

- Pianista Verra  Moore  (născută în  Noua 

Zeelandă),  cu care are un copil, John Moore, pe care 

Brâncuşi nu-l va recunoaşte nicidată, cu toate acestea, Vera 

nu se supără.

Acest capitol delicat, este prezentat de Doina Lemny cu 

deosebită delicateţe.

Cap. XI. În vizită la atelier

În ultimii 15 ani de viaţă Brâncuşi nu  a mai făcut ope-

re noi ci s-a gândit  la soarta atelierului şi la sculpturilor 

care vor rămânea în urma sa. Sculptorul şi criticul de artă 

Sidney Geist, care îi vizitează atelierul în 1949, a fost atât 

de fascinat de formele pure brâncuşiene încât a venit apoi 

în România şi a învăţat româneşte pentru a afl a ce se scrie 

aici despre “titanul de la Hobiţa”.

În acest capitol, Doina Lemny, ne prezintă date noi des-

pre atelierul şi omul Brâncuşi. 

Scriitorul Robert Payne îl compară pe artist, din cauza 

bărbii albe, cu un fi losof  chinez, iar pictorul Reginald Pollak 

cu un şaman, întrucât, toţi care îl vizitau pe artist ieşeau din 

atelier, liniştiţi, înseninaţi, cu zâmbetul pe buze.   

Lui Samuel Putnam, Brâncuşi îi explică cum simplifi că 

el formele şi repulsia sa faţă de Renaşterea care a oprit evo-

luţia artei antichităţii cu o mie de ani. În încheiere să cităm 

o descriere a atelierului foarte semnifi cativă, aprţinând lui 

Jean Cocteau: “Atelierul lui Brâncuşi  se aseamănă  cu un 

peisaj preistoric: trunchiuri de copaci, blocuri de piatră, un 

cuptor în care stăpânul casei, om primitiv, îşi prăjeşte car-

nea în vârful unei ţepe de fi er. În cele patru colţuri, bron-

tozaurul şi-a depus ouăle,  iar statuile strălucitoare le atrag 

pe frumoasele americance, ca pe nişte păsări (…)”

CONCLUZII

Autoarea cărţii, Doina Lemny, lucrează ca cercetător la 

Muzeul Naţional de Artă Modernă din Paris (Centrul 

Georges Pompidou). Are posibilitatea de a fi  cea mai do-

cumentată în materie de brâncuşologie şi o face, aşa cum 

mărturiseşte în dedicaţia pe care mi-a scis-o pe carte, cu 

pasiune şi dragoste pentru Constantin Brâncuşi. A publicat 

arhivele Brâncuşi în “L’Atelier Brancusi, La Collection” 

(Paris, 1997); “La Dation Brancusi: dessins et archives” 

(Paris, 2003). A participat la realizarea celor şapte volume 

publicate în seria “Brâncuşi: Les Carnets de L’Atelier” 

(Paris, 1998 – 2002). În anul 2004, apublicat, împreună cu 

brâncuşologul Cristian-Robert Velescu, volumul “Brâncuşi 

inedit – însemnări şi corespondenţă românească” (Ed. 

Humanitas, Bucureşti). 

Doina Lemny are avantajul de a cunoaşte  franceza, en-

gleza şi limba română, devenind asttfel  persoana cea mai 

competentă pentru cercetarea arhivei sculptorului. Prin 

ceea ce scrie menţine vie, pe plan mondial, amintirea lui 

Constantin Brâncuşi. Ea reprezintă un centru prin care ra-

diază iubirea de Constantin Brâncuşi în lume. 

Din păcate traducerea în limba română a Luminiţei 

Potorac este un dezastru. Doamna Sorana Georgescu-

Gorjan, cunoscută pentru acribia ştiinţifi că a cercetării, 

semnalează, pe lângă retraduceri defectoase şi inutile (din 

moment ce ele existau în exegeza brâncuşiană), vre-o sută 

de inadvertenţe (diferenţe între textele unor scisori traduse 

în ediţia apărută la editura “Junimea” şi cele din Brâncuşi 

inedit - Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, cuvinte nepotri-

vite, greşeli ortografi ce). Aceste observaţii exacte, cu trimi-

tere la pagină, au fost semnalate de doamna Sorana 

Georgescu-Gorjan în studiul : “Constantin Brâncusi” la 

Oxus – Paris versus “Constantin Brâncuşi” la Junimea 

– Iaşi (revista Portal-Măiastra nr. 2/2006). Este materialul 

de la care va trebui să pornească elaboraea viitoarei ediţii, 

solicitată, de altfel, şi de autoarea cărţii, Doina Lemny.

Lucian GRUIA

Note:

1. Doina Lemny - CONSTANTIN BRÂNCUŞI (Ed. Junimea, 

Iaşi, 2005)

2. Marielle Tabart, Isabelle Monod-Fontaine – BRANCUSI 

PHOTOGRAPHE (Édition de 

Centre Georges Pompidou, Paris,  1977)               

3. LA PHOTOGRAFIE  DE BRANCUSI  (Édition de Centre 

Georges Pompidou, Paris,  1995)               

4. Tretie Paleolog – DE VORBĂ CU BRÂNCUŞI (Ed. Sport-

Turism, Bucureşti, 1976)

�
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ÎN FINE

În fi ne

am ajuns

în spaţiu

BRÂNCUŞI

Ca orice om liber

şi eu zbor

dar zborul meu

este aproape

invizibil

aici

unde sunt urcat

şi suspendat

eu pot

să ţip în delir

dar neauzit

şi aproape nevăzut

o viaţă rămân

(Mai 2006)

DE VIAŢĂ

În fi ne
 şi tăcerea mea
e lustruită

o lumină
care se joacă
cu mine

surâsul ei
dumnezeiesc
e ziua

cine caută
mai departe
de viaţă, scapă

(Mai 2006)

CINEVA ÎMI 

SPUNE

Mă doare viaţa

unui om

necunoscut

asta a mea

se deschide mult

mai greu

cineva îmi spune

câteva cuvinte

de aur de tăcere

mă ascult

mă caut

mă sufoc şi dispar

(Mai 2006)

STĂPÂNUL

Stăpânul meu merge

mai departe

abia apuc

să-l urmăresc

corect şi exact

uneori obosesc

chiar la intrare

din om în om

El adună Lumea

la număr şi rând

eu trag linioare

pun puncte şi ţip

dar Stăpânul meu

tot mai departe merge

şi tace ca stâlpul

(Iunie 2006)

STELE ŞI 

TĂCERE

Uit imediat

orice cuvânt

rostit de mine

îmi amintesc bine

doar de povestea

altora

Masa tăcerii

mă urmăreşte

ca un sărut uitat

unde este astăzi

cerul fulgeros

cu stele albastre

(Iunie 2006)

CALEA 

EROILOR

Pe Calea Eroilor

linia vieţii merge

de jos în sus

din adâncul apei

zboară spre

înălţimea cerului

iar linia morţii

este ascunsă intim

în palma soldatului

şi numai pasărea

uneori uneşte

tăcerea şi cântecul

misterios.

(6.06.2006)

O POVESTE 

MARE

M-am vindecat de tot

de dor şi de moarte

îmbrăţişat de iarba

din satul Hobiţa

lumea din jur

tace cuminte frumos

şi nu ne-ntreabă

de ce am venit

de fapt povestea

este cunoscută bine

şi-n Serbia mea

şi la Parisul lumii

povestită de Brâncuşi

(7.06.2006)

LUMINA LUI

Mulţi m-au întrebat

acolo unde-ai fost

nu cumva a apărut

şi Domnul nostru

de fost am fost

dar acolo unde

am ajuns şi eu

lumina dispăruse

poate că El atunci

a fost asta numai

o lumină aparte

o lumină dispărută

lumina Lui

(8.06.2006)

LUMÂNĂRI DIN 

SERBIA

Din Tismana la Hobiţa

din Hobiţa la Tismana

doar un pas de Nicodim

doar un strop de Brâncuşi

cei doi cărturari de lemn

cei doi cerşetori de piatră

cei doi migratori de lumină

ei doi se căutau în întuneric

ca două lumânări aprinse

de al treilea al patrulea om

sau Unul singur şi veşnic

am ajuns aici cu întârziere

în lumina zilei de Constantin

şi de maică-sa Sfânta Elena

ca două lumânări din Serbia

abia aici aprinse de bucurie

abia acum aprinse de la-

crimi…

BRÂNCUŞI ŞI 

PETRE STOICA

Nu se deosebesc în

prea multe puncte

la barbă

şi la idei

unul noaptea doarme

şi visează imagini

altul doarme ziua

şi zboară

tăcerea sărutului

şi coloana

este şi la Târgu-Jiu

şi la Jimbolia

stau acolo

de vorbă

cu Dumnezeu

LINIA LUI

Brâncuşi a văzut

şi a clădit atâtea capete

diferite şi apropiate,

unite prin limpezimea lor

aproape lineară

dar atunci când

a îndrăznit să-şi

recunoască propriul chip

şi mai apoi să-l apropie

de noi şi de el personal,

Maestrul s-a decis pentru

un Desen linear şi încă

pentru o Fotografi e cu

o expoziţie dublă –

aşadar El a fugit

de piatră, metal şi lemn

şi s-a redus la o Linie

iar la un Desen enigmatic

şi emblematic a mai adăugat

o notiţă bizară pe neaşteptate

„relativement, tel que moi –

C. Brâncuşi”, doar atât

o combinaţie de cercuri

şi de triunghiuri zburând –

egal cu propriul său Nume

(16.06.2006)

de Adam Puslojic

)

TĂCERE LUSTRUITĂ
Se anunţă o 

nouă carte
„Sau taci, sau zici ceva mai bun decât tăcerea.”

C. Brâncuşi
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EMBLEME DE AER

Cel mai potrivit ar fi 
să-mi desenez un portret
ca o emblemă de aer

să mă caut în ceruri
sau printre păsări
din zbor

câteva linii negre
puse la timp pe alb
sau doar uitate potrivit

astăzi m-am decis
pentru un singur
scaun de piatră

toată tăcerea lui va veni
atunci când voi aduce 
                             aici
o Masă şi Unsprezece clepsidre

(18.06.2006)

ŢIPĂTUL TĂCERII

Între tăcere şi ţipăt

m-am decis pentru

o linie simplă

ca viaţa

şi acum cânt

cu piatra pe buze

şi pământul luminos

din surâs

mă grăbesc temperat

să-mi ridic Stâlpul

şi Coloana vertebră

a aerului

(19.06.2006)

ÎN CER, CAUT CEVA

Mi-e frică de bolta cerească.

Maică-mea spune să am grijă

de stele atunci când ridic

privirea, nimic brusc şi aprig.

În cer caut ceva cunoscut.

Atâtea elemente luminoase

mă pun pe gânduri şi eu

mă oglindesc în oglinda beznei

până la ultimul strop al ei.

Am să cânt ceva necunoscut

în acest spaţiu, în acest timp

şi nemurire. Casa Serbiei mele

pluteşte prin aer, tot mai departe

de vederea mea scoasă din inimă

şi dăruită primului cerşetor

din cale.

ÎNCEPUTUL

M-am apucat astăzi

de lucru. Tăcerea mea

a noastră este, un ţipăt.

Sărutul între cerul senin

şi pământ umbros. Zborul

cu numărul cutare.

Moartea nimănuia.

Iarba sufl etului meu

ţărănesc până-n

sânge şi os. Poarta deschisă

şi poarta închisă. Un om

nebun care cântă

din frunză, din umbră.

Din apă, din piatră.

Zborul meu de-aici începe.

STĂPÂNUL 

( 2 )

Să nu-mi spuneţi

ce trebuie să simt

şi ce să gândesc acum

la mine acasă, aici

pe această lume luminoasă.

Văd eu bine, oamenilor,

unde-mi merge mâna, nebuna

şi cugetul eliberat de chin

şi de durere. Şi pe unde

să-mi înfi g eu dalta ascuţită.

Cu cine să stau de vorbă

şi de tăcere. Sunt stăpân.

Am ajuns la marginea

tăcerilor alese. Sunt

bucuria bucuriei voastre.

ŢĂRANUL NOSTRU

De unde ne vine

 veşnicia la ţară,

atunci când

va veni?

Din inima largă

a ţăranului,

aş dori să ghicim

răspunsul

potrivit.

Şi ţăranul nostru

cine ne este?

Orice om din lume

cu inima veşniciei!

Aşa, ori cam aşa,

vorbea ţăranul Constantin.

PORNIT SPRE 

UNIVERS

Ce am avut de spus –
eu am depus în piatră
şi ce-am dorit să ating
am regăsit în lumină

de fapt, mi-am străpuns
inima şi latura sufl etului
cu o singură
rază din zbor
şi doar cu un strop de bucurie

pui de ţăran, fusesem şi rege
cu sceptrul de bardă şi dalta
în ambele mâini de tot eliberate
pe drumul de vise, printre stele

din mers m-am oprit o secundă –
o singură dată, o secundă
şi acum timpul din secol ne cântă
mitul sărutului şi poarta Jiului

de sus în jos vă privesc din zbor
tot eu, primul şi ultimul punct
al Coloanei infi nite şi Masa
tăcerilor române de pe lume

despre care v-am cântat bucuros
toată bucuria şi taina vieţii
ca un nou Isus iscusit la noi
acasă şi pornit spre Univers

IMPERIAL

lui Ioan Flora

Prestigiul tău uşor

şi o glorie ovidiană

te-au adus până aici

la ţară Fără de Ţară

Înconjurat de regi şi

înmormântat cu ţărani

micuţa ta glorie acum

îţi stă bine la piatră

Dar atunci când plouă

ori cade o zăpadă grea

tu din nou vei fi  văzut

precum un rege adevărat

Un Rex fără de Imperiu

şi un Vodă fără Pământ

dar ca aerul tău deschis

la Pajură şi la Scrisoare

Pentru gură şi pentru cap

spre tăcere şi o linişte

exact cum ai arătat –

pe coperta ta de Carte!

ADAM PUSLOJICI

Belgrad
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În zilele de 23-26 mai 2006 s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările unui Simpozion inter-

naţional închinat Avangardei Româneşti – “Centenarele începutului de mileniu – Cugler. 
Voronca. Roll”, sub egida Institutului pentru Cercetarea Avangardei Româneşti şi 

Europene (ICARE) şi a Institutului Cultural Român (ICR).

În deschiderea manifestării au vorbit Tania Radu - vicepreşedintele ICR-, Nicolae Tzone 

- preşedintele ICARE- şi Joaquin Garrigós - directorul Institutului Cervantes din 

Bucureşti. 

Simpozionul a benefi ciat de prezenţa unor  importanţi specialişti din străinătate – 

Joaquin Garrigós din Spania; Sarane Alexandrian, Petre Răileanu şi Doina Lemny din Franţa 

; Juri Steiner, Raimund Meyer şi Adrian Notz de la Cabaret Voltaire din Zürich, Elveţia ; 

Jenö Farkas din Budapesta; Leo Butnaru din Chişinău. Oaspeţii de peste hotare au prezen-

tat comunicări extrem de interesante. Au evocat personalităţi precum Max Blecher (J. 

Garrigós), Jacques Hérold (S. Alexandrian), Victor Brauner, D.Trost (P. Răileanu) sau Lizica 

Codreanu (D. Lemny). Au  adus informaţii de ultimă oră despre soarta locului de naştere 

a dadaismului, cabaretul Voltaire (J. Steiner, R. Meyer şi A. Notz). Au realizat documenta-

te sinteze despre avangarda maghiară (J. Farkas) sau despre cea rusă (L. Butnaru).

În cadrul Simpozionului s-au lansat  trei volume din colecţia Editurii Oxus “Românii 

din Paris”, traduse din franceză prin grija Editurii Junimea din Iaşi: Constantin Brâncuşi  

de Doina Lemny, Gherasim Luca de Petre Răileanu şi Victor Brauner de Sarane Alexandrian. 

Directorului Editurii Junimea, domnul Cezar Ivănescu, i-am înmânat cu această ocazie 

recenzia mea la traducerea  cărţii despre Brâncuşi, publicată în Portal-Măiastra,   nr. 

2(6)/2006,  p. 21-23. Editurile Vinea şi ICARE din Bucureşti au lansat  două lucrări bilin-

gve, de Sarane Alexandrian: L’évolution  de Gherasim Luca à Paris / Evoluţia lui Gherasim 

Luca la Paris şi Le centenaire de Victor Brauner / Centenarul lui Victor Brauner.

Simpozionul a fost găzduit de ICR, într-o sală ai cărei  pereţi erau decoraţi cu panouri 

purtând inspirate colaje de fotodocumente şi imagini relevante, menite să situeze 

“Avangarda românească în context european”. În numeroase vitrine atrăgeau atenţia ediţii 

princeps şi documente inedite. 

 La începutul manifestării,  s-au prezentat imagini de la simpozioanele precedente într-

o retrospectivă video. In cele patru zile ale simpozionului, s-au mai putut viziona: secven-

ţe din fi lmul suprarealist “Câinele andaluz” de Dali şi Bunuel, producţia Fundaţiei Arte 

Vizuale “Cronica de la Zürich” (magistrală realizare a lui Alexandru Solomon şi Radu 

Igaszag), reuşitul scurtmetraj documentar “Urmuz” de Barna Némethi, incitantele imagini 

ale  experimentului avangardist propus de Augustin Ioan, Florin Barbu şi Horia Dinulescu 

pornind de la creaţia lui Marcel Iancu – arhitectura viitorului sediu al ICARE. Poezia ac-

cidentală a unor imagini din reclame a fost relevată în documentarul “Zapping poetry”, 

realizat de Mugur Grosu din Constanţa.

Cercetătorii români au prezentat argumentat puncte de vedere referitoare la aspectele 

teoretice ale avangardei. În acest sens, se cuvin relevate comunicările lui Nicolae Tzone şi 

Nicolae Macovei, Mihai Daniel Ene (Craiova), Ovidiu Morar (Suceava) şi Nicolae Creţu 

(Iaşi).

Personalităţi cunoscute ale  avangardei literare au fost abordate de mai mulţi cercetă-

tori. La Tristan Tzara s-au referit Ioana Ieronim şi Cristian Velescu; la Stephan Roll -  Ion 

Pop de la  Cluj şi  Mircea Ţuglea din Constanţa; la Ilarie Voronca – din nou Ion Pop, Sorana 

Georgescu-Gorjan şi  Silvia Kerim; la Gellu Naum  - Vasile Spiridon din  Piatra Neamţ şi 

Isabel Giorgiana Bedreagă din Suceava. Emil Nicolae din Piatra-Neamţ a vorbit despre 

Victor Brauner ca scriitor.  Comunicarea lui Nicolae Tzone despre Geo Bogza a fost ilus-

trată cu mostre din poezia acestuia, în lectura actorului Eusebiu Ştefănescu. 

Au mai fost prezentate şi alte personalităţi literare. Astfel, despre Paul Păun a vorbit 

Constantin Abăluţă; despre Virgil Teodorescu – Raluca Dună; despre Corneliu C. 

Michăilescu – Petre Oprea; despre Grigore Cugler – Şerban Axinte (Iaşi); despre Dan Faur 

– Victor Durnea (Iaşi).

Asupra Avangardei în artă s-a oprit Călin Stegerean de la Muzeul de Artă din Cluj. 

Personalitatea lui Brâncuşi a fost evocată de Cătălin Davidescu (Craiova), Cristian Velescu, 

Doina Lemny (Paris) şi Sorana Georgescu-Gorjan. 

Relaţia dintre Avangardă şi cinematografi e a fost evidenţiată de Dinu Ioan Nicula şi 

Cornel Medvedov. Despre Avangardă şi teatru a vorbit Jan Cazaban. Avangarda în fi latelie 

şi cartofi lie a fost prezentată de Justin Zegrea. Nicolae Bârna a descris principiile antolo-

gării avangardei literare. Elena Vlădăreanu a consemnat opiniile tinerilor scriitori contem-

porani asupra Avangardei. 

Din cele 59 de comunicări anunţate în program, s-au prezentat în fi nal 43. O parte din 

cele neprezentate au fost sau vor fi  trimise în scris, pentru a fi  publicate în volum. 

Lucrările simpozionului, desfăşurate în cadrul atât de adecvat al decorului oferit de 

colajele de pe panouri au fost completate cu vizionări de fi lme de mare calitate şi s-au în-

cheiat cu un frumos concert de jazz.

Simpozionul a prilejuit un fructuos schimb de opinii între specialiştii din străinătate 

şi cei din ţară. Au fost abordate numeroase personalităţi ale avangardei, bine cunoscute 

sau  mai puţin studiate, s-au confruntat opinii ale cercetătorilor cu experienţă cu cele ale 

confraţilor mai tineri.

Socotesc că această manifestare a fost o mare reuşită şi că organizatorilor li se cuvin 

sincere felicitări. Aştept cu nerăbdare apariţia volumului de comunicări.

Sorana GEORGESCU-GORJAN�

O MANIFESTARE DE EXCEPŢIE

În capitolul “Ore 

de aur în spaţiul lui 

Constantin Brâncuşi” 

din cartea sa de amin-

tiri, Vinurile lor… 

(Editura  p ent r u 

literatură, Bucureşti, 

1969), Vintilă Russu 

Şirianu evocă clipele 

extraordinare trăite 

“la umbra strivitoare 

a uriaşului” în decur-

sul celor opt ani cât 

locuise la Paris. Între 

altele, descrie şi nu-

meroase momente la 

care asistase şi Ilarie 

Voronca, precizând că “Brâncuşi acordase acestui tânăr 

poet delicat, fi n, trist ca o elegie, o simpatie marcată, chiar 

o solicitudine faţă de insul discret, sfi os, cu sănătatea fragilă, 

care era Voronca.”

Şirianu aminteşte de o întâmplare petrecută la teatrul 

de estradă “Deux ânes” din Montmartre, la care Voronca îl 

induplecase pe Brâncuşi să vină. Programul, excelând în 

haz savuros şi umor sec, îl face pe sculptor să se amuze ho-

meric. Până şi Voronca râde (“Tare! Stângaci, căci până 

acum ştia doar să surâdă”). În culmea entuziasmului, 

Brâncuşi pocneşte din greşeala pulpa unei tinere spectato-

are, care se vaită ascuţit. “Voronca e roş ca cea mai roşie 

sfeclă”, scrie Şirianu. Brâncuşi se scuză, spăşit, şi “freacă 

pulpa uşor, cu gesturile lui de Dumnezeu al atingerilor”.  

Toată lumea râde. Peste un timp, la o ospătărie, o intâlnesc 

din nou pe tânără cu familia ei. Brâncuşi schiţează rapid 

un desen umoristic pe care li-l oferă, iar mama fetei exclamă 

: “E păcat că nu v-aţi făcut pictor, fi indcă aveţi talent!”

Altă dată, în atelierul sculptorului se afl ă “Colomba, ca 

o căprioară graţioasă, soaţă a lui Ilarie Voronca” şi poetul, 

“trup fragil, endemic ostenit, spirit febril, moştenit aprins”, 

aşezat lângă nişte blocuri de o culoare ciudată. “Sfi os, ca 

întotdeauna, Voronca ridică un glas ca o viorea”, întrebând 

ce sunt blocurile acelea. Brâncuşi îi răspunde “Eh! O 

corcitură de marmoră […] E bleagă! Nu mă-nţelege…[..] 

şi surdă!”

O altă scenă descrisă în carte se petrece la Luna Park, 

“Moşii Parisului”, unde sculptorul este însoţit de James Joyce, 

Camil Ressu, Marioara Ventura, Yonnel, George Georgescu, 

Benjamin Fondane şi Şirianu, precum si de “Colomba şi 

Ilarie Voronca, ţinându-se de mână, ca doi liceeni îndrăgos-

tiţi”. Şirianu relatează că “Uriaşul daltei a devenit un copil, 

un ţărănuş care se distrează pe toate gamele voioşiei”. E 

“aruncat în veselie ca într-o apa înviorătoare”. Banda “îl 

urmează ca pe un capitan, haiduc al voioşiei”. În faţa unui 

“Tir” exclamă: “Hai, fraţilor! Să le arătăm cum ţintesc pan-

durii lui Tudor!” Şi, bine înţeles, o face magistral.

* * *

Şirianu îl socotea pe Voronca “cel mai delicat om şi cel 

mai sensibil talent” dintre cei pe care-i cunoscuse. Ca şi 

Fundoianu, se expatriase atras de mirajul fabulosului Paris, 

de dorul de “altceva”. Şirianu afi rmă că el, Fundoianu şi 

Voronca erau trei români “permanenţi” care învăţaseră să 

cunoască ciudăţeniile lui Brâncuşi şi nu făceau gafe care 

să-l irite.

În iarna lui 1929, afl ând că “Fundanul” era în criză de 

bani şi că soţia şi fetiţa lui erau grav bolnave, sculptorul l-a 

convocat să vadă ilustraţiile pe care le făcuse pentru cartea 

lui Voronca – “splendide”, după părerea lui Fondane – şi i-a 

strecurat pe neobservate în buzunar 5000 de franci. Agitat, 

Fondane îi relatează faptul lui Şirianu, iar acesta îl sfătuieş-

te să nu facă moft uri, căci altfel sculptorul îl “cotonogeşte”.

Voronca nu l-a înfuriat niciodată pe Brâncuşi. A asistat 

însă la furia teribilă a acestuia în faţa unui “expert” care-i 

propusese să fi e propriul lui misit. Scena îl “seismizase” pe 

poet, căci urma impresiilor puternice dura la el zile întregi.

Şirianu mai relatează şi despre o oră magică petrecută 

prin 1931, în “peştera faurului”, cum numea Voronca ateli-

erul lui Brâncuşi, în “sanctuarul unde s-au zămislit atâtea 

minuni”. Şirianu şi “poetul cu sensibilitate de seismograf ” 

contemplă în condiţii de reculegere deplină, în chiar tem-

plul lor, creaţiile unice ale sculptorului. Le-a fost dat celor 

doi să simtă eliberarea absolută a zborului descătuşător şi 

să vadă cum Domnişoara Pogany pare că vine spre ei. 

Despre poziţia privilegiată a lui Ilarie Voronca în faţa 

lui Constantin Brâncuşi  dau mărturie şi alţii. Ionel Jianu 

relatează că l-a cunoscut pe sculptor prin 1927 prin mijlo-

cirea lui Voronca. În octombrie 1930, Lucian Boz se încu-

metă să-i ceară un interviu artistului afl at la Bucureşti, lu-

ându-l ca “girant” tot pe Voronca. Când acesta îi 

povesteşte lui Brâncuşi nuvela “Adams”  de René Clair, 

sculptorul “se amuză împărăteşte”. În 1937, Scarlat 

Callimachi îl roagă pe Voronca să-l ducă la Brâncuşi, iar la 

vederea poetului sculptorul îi primeşte surâzând. 

Cea mai clară dovadă a prieteniei lui Brâncuşi pentru 

poet  este faptul ca acesta  este unicul scriitor căruia artis-

tul i-a ilustrat vreodată o lucrare, inspirându-se din versu-

rile sale. Le-a făcut, e adevărat, portrete lui Joyce şi Fondane, 

ca frontispiciu pentru cărţile lor, dar de ilustraţii n-a bene-

fi ciat decât Voronca. 

* * * 

Volumul de versuri Plante si animale – Terase, publicat 

de Voronca în 1929 în colecţia “Integral” a fost tipărit la 

Paris la tipografi a “Union”. Pe pagina de titlu a cărţii se 

menţionează : “cu desene de Consantin [sic] Brâncuşi”. Pe 

ultima pagină stă scris “S-au tipărit din această carte 18 

exemplare cu numele posesorilor, numerotate de la 1 la 

18”.

În volumul L’Atelier Brancusi (Paris, 1997), în capitolul 

“La bibliothèque de Brancusi”, semnat de Doina Lemny, se 

reproduce în facsimil dedicaţia scrisă de Voronca pe cartea 

cu nr 13, care poartă menţiunea “tipărit pentru domnul 

Constantin Brâncuşi”:

Cum să vă exprim / toată respectuoasa mea / admiraţie? 

Daţi-mi voie / Domnule Brâncuşi să vă scriu / această închi-

nare cu adâncă şi emoţionată recunoştinţă / şi să vă încre-

dinţez de / toată dragostea mea / Ilarie Voronca  

În inventarul bibliotecii lui Brâmcuşi, publicat în acelaşi 

volum, fi gurează două exemplare din Plante şi animale, în-

registrate la L 157 şi L 157 bis. La poziţia L 156 este consem-

nat un exemplar din Ulise, cu un portret de Marc Chagall 

(1928), având deasemenea o dedicaţie, datată octombrie 

1928:

Sculptorului şi poetului celui mai neîntrecut / Brâncuşi / 

prin mâna şi dalta căruia / glasul lui Dumnezeu până la noi 

/ străbate / în semn de adânc şi respectuos / omagiu / acest 

volum / Ilarie Voronca

* * *

Desenele făcute de Brâncuşi nu poartă titlu şi sunt 

tipărite pe pagini separate. Dintr-o scrisoare a lui Voronca 

din 4 noiembrie 1929 către sculptor afl ăm că la insistenţele 

lui Ion Minulescu îi împrumutase acestuia pentru salonul 

Constantin Brâncuşi şi  Ilarie Voronca
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de gravură şi desen 

schiţele făcute de 

Brâncuşi, dar că va 

avea grijă de ele “ca 

de ochii din cap”.

La pagina 13 sunt 

schiţate cinci păsări, 

trei fl ori şi un melc, 

plasate în două regis-

tre. În registrul de 

sus, apar păsările, re-

prezentate printr-un 

şir de trei triunghiuri 

obtuze, având deasu-

pra şi dedesubt câte 

un alt triunghi. În re-

gistrul de jos  un 

melc, cu cochilie în formă de spirală şi corniţe ca două an-

tene, se îndreaptă spre trei fl oricele. [Se cuvine relevat că, 

în acelaşi an, Brâncuşi a realizat portretul abstract al lui 

James Joyce, folosind tot motivul spiralei]

Această schiţă a fost expusă în 1929  la Salonul de de-

semn şi gravură “Alb-Negru” din Bucureşti, sub titlul 

“Desen”. Ionel Jianu a reprodus desenul în catalogul 

Brancusi (Paris, 1963), la nr 38, cu titlul “Melcul” şi 

menţiunea “Colecţia Jean Paulhan”.  În 1972, Iordan Chimet 

foloseşte desenul ca ilustraţie la “După melci” de Ion Barbu, 

în antologia  Cele douăsprezece luni ale visului. În 1974, 

Barbu Brezianu include desenul la nr 24B, în lucrarea sa 

Brâncuşi în România, cu titlul “Melc şi păsări”, însoţindu-l 

şi de un comentariu.

Elementele din desen i-au putut fi  su-

gerate lui Brancusi de unele versuri din 

carte : “fl orile ezită prin garduri ca opaiţele” 

(p.20); “pe câmp ceştile fl orilor ca pe o tavă 

/ se înfi oară în stânjenei licoarea lunei” 

(p.44) sau “glasuri lasă dâre de  argint ca 

melcii” (p.20).

A citit, desigur,  referirea la melci din 

Ulise – “spuma valurilor lasă pe ţărm melci 

paşii” (12, p.34). I-au putut fi  cunoscute şi 

numeroasele metafore din poemele scrise 

de Voronca între 1927 şi 1929 şi publicate 

în Brăţara nopţilor : “Şi pe frunzele ochilor 

melcii somnului înaintează” (I, p.46); 

“Strâng colierele aerului din nevăzut melcii 

de sunete” ( VI, p. 59); “Cum lăsam melcii 

să se plimbe pe frunzele palmelor” (XIII, 

p.70); “Se închide în suferinţă ca în cochilia lui melcul” 

(XVI, p. 76); “Când orologiile sunt melcii care ating cu an-

tenele minutelor veşnicia” (XXVIII, p. 93).

Pentru reprezentarea stilizată a păsărilor, artistul a putut 

fi  infl uenţat de versuri din Ulise: “iată şi triunghiul zboru-

lui în metalul înserării” (5, p. 23); sau din Brăţara nopţilor: 

“zborul păsărilor a închipuit o eşarfă” (I, p. 45); 

“Şi ca frunzele de platan păsările pluteau în priviri” 

(XIV, p. 74); “Mâinile rotunjeau în aer obrazul oval al zbo-

rului” (XV, p. 77); 

“Şi vulturii-şi rup aşchii din zbor” (XIX, p.8);

“Păsările au deschis în evantai forma zborului” (XX, p. 

83);“fi ecare pasăre e o ghitară pe degetele vântului /   Fiecare 

pasăre poposeşte ca o medalie pe pieptul aerului” (XXII, p. 

86).

Putem presupune însă, cu egală îndreptăţire, că meta-

forele legate de păsări şi zbor i-au fost sugerate poetului de 

copleşitoarea obsesie a sculptorului, pentru care zborul era 

o fericire.

Se cuvine relevat faptul că registrul superior al desenu-

lui se regăseşte ca lucrare independentă – acuarelă şi guaşă 

-, datată 1929-30 şi afl ată în atelierul Brâncuşi cu titlul 

“Păsări în cer”. Se pare că artistul ar fi  dorit să includă lu-

crarea ca frescă în mult visatul Templu din Indore. 

* * *

Desenul de la pagina 25 a cărţii este imaginea amuzan-

tă a unei văcuţe, cu coada în formă de volută de spirală şi 

ugerul abia schiţat. 

Este neîndoios că artistul a citit versurile de la pagina 

23: “talăngile vacilor au vrăjit buruienile”;“în ugere funda 

norilor se desface”; “botul vacilor adulmecă munţii ca alte 

ugere”; “laptele clatină o cădelniţă de arome /  împrumută 

o dulceaţă din privirea vacilor”.

Poetul mai scrisese la pagina 23: “mulge laptele ecoului 

în siparul văilor”. O imagine asemănătoare se regăseşte şi 

în Ulise: “Ca-n uger laptele luminii creşte” (8, p. 27)

Acest desen a fost expus în 1929 la Bucureşti, alături de 

cel dinainte, purtând tot titlul “Desen”.  În 1963, Ionel Jianu 

l-a inclus în catalogul său la nr 37, intitulându-l “Vaca” 

(Colecţia Colomba Voronca). În 1972, Iordan Chimet l-a 

reprodus ca ilustraţie pentru poemul “Bivolii ce se hrănesc 

cu  fl ori” de Vachel Lindsay. În 1974, Barbu Brezianu l-a 

inclus în volumul Brâncuşi în România, la nr. 25B, cu titlul 

“Cornută”. Criticul comentează umorul cu care este făcut 

acest desen, comparându-l cu cel din “Leul”, desenat de 

Brâncuşi în carnetul său de schiţe, la începutul secolului 

XX. În 1976, lucrarea a fi gurat în catalogul expoziţiei 

“Constantin Brancusi – Plastiken – Zeichnungen” din 

Duisburg la nr. 24, ca “Die Kuh”.

* * *

Al treilea desen, reprodus la pagina 39, reprezintă cinci 

forme diferite. Nu a fost pe placul juriului de la Salonul 

bucureştean din 1929. A fost expus însă la Duisburg în 

1976, cu titlul “Formen”( nr 23). 

Lucrarea fi gurează în catalogul lui Jianu din 1963 la nu-

mărul 39, ca “Forme”. În 1972, Iordan Chimet ilustrează cu 

acest desen poezia lui Walt Whitman “Cred că un fi r de 

iarbă nu-i mai prejos decât o stea”. Poemul se încheie cu 

versurile : “Şi cred că-n orice după-amiază din viaţa mea 

aş putea veni să privesc fata fermierului fi erbând ceaiul în 

ibricul de tuci şi cocând pesmeţii”.

Barbu Brezianu include desenul fără vreun titlu la pa-

gina 36 din prima ediţie a cărţii sale (1974) şi la pagina 37 

din ediţia din 1976. Pentru prima oară acest desen este co-

mentat în ediţia din 1998 a cărţii  la nr 73. Spre deosebire 

de predecesorii săi,  intitulează lucrarea “Cartofi ”. În alege-

rea acestei  denumiri l-a infl uenţat, se pare, imnul închinat 

de Voronca în Ulise (5, p.23) cartofului, pe care poetul îl 

numeşte “fruct al ţărânii asemeni cu ţărâna”, “icoana umi-

linţii şi răbdării”, cu o faţă de “hristos chinuit”, 

care “ştie secretele nopţii cu burdufe de liniş-

ti”.

* * *

În amintirile lui Vintilă Russu Sirianu, 

Brâncuşi apare ca fi ind plin de vitalitate şi bu-

curându-se de viaţă ca un copil. Din relatarea 

unei discuţii serioase între sculptor şi Niculae 

Titulescu, reiese însă şi crezul artistului: 

“Orice lucru, fi inţă sau nefi inţă are un sufl et”. 

“Acest sufl et sau ideea subiectului trebuie să-l 

redau” căci “Sufl etul sau ideea subiectului nu 

moare niciodată”. “Am tot căutat ani mulţi, să 

ajung să scot din lemn, din bronz, din mar-

moră acel diamant ascuns – esenţialul.”

Ilarie Voronca a trăit în preajma sculpto-

rului între 1925 şi 1946. Naturalizat în 1938, 

a intrat în Rezistenţa franceză şi se pare că 

Brâncuşi  i-ar fi  oferit găzduire în atelierul său în perioada 

prigoanei naziste. În 1944 a apărut la Marsilia în editura 

Jean Vigneau povestirea L’Interview, în care poetul îi aduce 

sculptorului un vibrant omagiu. Textul a fost magistral 

transpus în română în 1989 de Barbu 

Brezianu şi Irina Fortunescu.

Voronca însuşi defi neşte poemul său 

oniric drept o “poveste vagă şi estompa-

tă, învăluită în nori şi ceţuri, a convor-

birii secrete dintre un poet şi un sculp-

tor.”

Într-un amestec de vis şi realitate, 

poetul relatează întâlnirea sa cu un cele-

bru statuar, numit de el “Creatorul”, care 

locueşte într-o insuliţă din fluviul 

Parisului. Vine să-i ia un interviu, îm-

prumutând identitatea unui reporter 

prieten, Vaillant. Descrierea atelierului 

sculptorului îl face uşor de recunoscut: 

“Pretutindeni zăceau blocuri mari de 

piatră. Lângă uşă se înălţa o coloană fără 

sfârşit. Cioplit într-o marmură transpa-

rentă, un peşte enorm vibra în mijlocul 

încăperii. Prin unghere erau risipite bucaţi de lemn, de cru-

ci, de roţi mari. Deasupra, o supantă se pierdea în ceţurile 

tavanului.”

Creatorul îi destăinuie vizitatorului său faptul ca doar 

lui îi va dezvălui noile sale opere, sculptate în nori, cioplite 

în vânt, păsări decupate în mari pânze de azur. Îi promite 

să-l iniţieze şi-i oferă timpul (“veşmânt de forma unui lin-

ţoliu. Milioane de stele ce sunt păianjenii ţesând pânza 

timpului, în care orele, minutele şi spaţiile se prind ca niş-

te gâze, aceste milioane de stele sclipiră în jurul meu.”).

 Sculptorul demiurg s-a plictisit de lumea creată în cele 

şase zile şi experimentează mereu şi mereu. Într-o încăpe-

re se afl ă însuşirile, create înaintea şi în afara lucrurilor. 

Într-alta, frumuseţea femeilor e sculptată din spuma mări-

lor, din azurul înălţimilor. Sufl etul  femeii devine el însuşi 

veşmânt: “Trupul îmbrăcat în materia translucidă a spiri-

tului iradiază şi încântă şi mai mult”.

Poetul nu se poate rupe însă de existenţa sa anterioară 

şi-şi aminteşte mereu scene din copilăria fericită, din dra-

gostea pentru Colomba. “Creatorul” îi arată că ia drept 

propriile viziuni doar memoria lucrurilor care-l inconjoa-

ră.

Voronca se referă  cu amărăciune la destinul său de 

străin:

“Nu mai ştiu nimic precis despre mine, în afară de fap-

tul că sunt un străin şi că mii de spaime mă pândesc şi mă 

gâtuie”. “Orice ai face, dacă se observă că eşti străin, eşti 

pierdut.” În lumea în care trăieşte el, fi ecare are dreptul la 

“o raţie precisă, de cuvinte, de idei şi de pasiuni”. Nici for-

ma nici fondul limbajului său nu fac însă parte din “stocul 

atribuit localnicilor”.

În dorinţa de a-l face să cunoască existenţele lumii re-

ale pe care le ignoră, “Creatorul” îl ajută să experimenteze 

nenumărate ipostaze. În toate formele de existenţă, poetul 

rămâne însă acelaşi, înnebunit, îngrijorat, nemulţumit, dar 

şi preocupat de soarta celor din jur. Devine, rând pe rând, 

norişor; “umbra slăbănoagă, sfrijită a unui stâlp de tele-

graf ”; acul mare al unui orologiu de pe faţada unui spital, 

afl at în faţa unei închisori, suferind de neputinţa de a veni 

în ajutorul oamenilor prin redimensionarea timpului; scurt-

circuit; rindea; sulă de cizmar; aparat de ondulaţii perma-

nente; poft ă de mâncare; somn, când chemat, când alungat; 

felinar care luminează prost; lacăt care-i ajută pe vagabonzi; 

roată de căruţă; tunel în mină; băltoacă de ploaie; oblon 

care se închide anapoda; robinet care curge întruna. În 

ipostaza de muscă, îi percepe pe oameni ca pe nişte munţi; 

senin, vrea să-şi destăinuie tuturor bucuria, dar e crunt lo-

vit. Devine arbore cu mii de frunze, simţindu-se vietate, 

umbră şi zgomot. Se bucură că stârneşte amintiri plăcute 

oamenilor în ipostaza de aromă de lemn tânăr sau de miros 

de piele. Ca literă de tipar îşi trăieşte existenţa sub semnul 

comunităţii.

Metamorfozele sunt descrise cu fantezie debordantă şi 

subtilă autoironie. Recăpătându-şi forma de om, poetul se 

trezeşte într-o gară, printre şine. Asistă la un accident fe-

roviar şi afl ă că printre victime se afl a şi prietenul Vaillant, 

a cărui identitate o împrumutase. Constată deodată că se 

afl ă în palma “Creatorului”, care-l priveşte zâmbind.

Trecându-l prin diferitele ipostaze, “Creatorul” a dorit  

să-i dovedească lipsa de importanţă a formei. Forma şi con-

tururile nu sunt decât o iluzie, acumulată în jurul unui gol. 

Vidul – sufl et – se perpetuează fără a se altera, este unicul 

motor al vieţii temporale şi îşi este sufi cient sieşi. 

[Recunoaştem aici esenţa celor relatate de Şirianu despre 

discuţia lui Brâncuşi cu Titulescu]

Poetului i se arată împărăţia vidului – universul fi inţelor 

şi al lucrurilor solubile, muzici solubile în tăcere, “păsări 

secrete a căror putere de zbor întrece neînchipuit de mult 

pe aceea a înaripatelor obişnuite, fi ind-

că ele devin însuşi zborul şi sunt pretu-

tindeni în acelaşi timp» (p.112). Pentru 

poet, însă, vidul este un viclean şi inse-

zisabil duşman. În ochii lui, “golul pe 

care încă de la naştere îl purtăm în noi” 

este chiar moartea. 

Preţuind prea mult lumea cu care 

este familiarizat, poetul părăseşte ateli-

erul şi ajunge în oraş, unde, ca urmare 

a învăţăturii primite de la “Creator”, 

toată lumea zboară. Se poate recunoaş-

te imaginea Coloanei Sărutului în ur-

mătorul paragraf: 

“Era înduioşător să vezi o pereche 

de îndrăgostiţi vorbindu-şi gură în gură, 

cu trupurile prelungindu-se unul prin 

celălalt, formând parcă diametrul unei 

circumferinţe celeste”.

Poetul asistă indignat la o conferinţă unde se prezintă 

mesajul măsluit al “Creatorului”: “pentru fericirea speciei 

umane este necesară o permanentă stare de război”. La lo-

cuinţa lui Vaillant, vede hamali care transportă “spaimele” 

şi “dorinţele neîmplinite” ale acestuia. Constată că oraşul 

s-a transformat într-un uriaş morman de gunoaie şi fuge 

cu trenul spre sud.

În oraşul unde se prăznuiesc morţii, simte atotcuprin-

zătoarea bunătate şi blânda ocrotire a defuncţilor, prietenia 

lor nevăzută. Are revelaţia singuratăţii “Creatorului” şi-şi 

dă seama că doar morţii “se pot apropia cu înţelegere de 

opera uriaşă a creatorului”. Este conştient că şi pe el “sin-

guri morţii îl vor primi cândva în ţara lor, fără să-i ceară 

acte de identitate, fără să-l oblige să completeze fi şe şi cereri 

de naturalizare. Ei aveau să-l facă să înţeleagă dintr-o dată 

totul şi să iubească totul.” 
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În “Cuvânt înainte”, autorul cărţii îşi compune un auto-

portret, în care îşi deplânge singurătatea şi destinul de ve-

netic. Se compară cu un râu care curge domol în câmpie 

“Fiindcă el ştie acum / Că marea ori moartea visată îl as-

teaptă fi delă.” [Peste nici doi ani, în 1946, Voronca va alege 

“moartea visată”] În postfaţă, poetul precizează ca “mode-

lul parţial sau total al Creatorului” este celebrul sculptor  B. 

în atelierul căruia petrecuse “nenumărate ceasuri rodnice”, 

“un unchiaş cu barba albă, ştiutor într-ale vieţii şi ale artei”, 

excelent bucătar, care se acompania chiar el la vioară cân-

tând neuitate melodii populare.

În cuprinsul cărţii, ni-l prezintă ca pe “un unchiaş cu 

faţa râzătoare”, cu “mâini aspre, cu degete scurte, de chi-

rurg”, “preocupat şi mâhnit de soarta umanităţii şi de soar-

ta omului”.

Poetul este conştient de faptul că “întocmai ca orice 

mare artist, creatorul îşi continua fantasticul lui travaliu, 

fără răgaz şi fără a fi  vreodată mulţumit”. Lui îi vorbeşte ca 

unui copil, cu o voce mângâietoare, glas mereu mai cald şi 

mai entuziast. Îi arată bunătate, blândeţe, linişte.

***

În volumul Brâncuşi inedit, apărut în noiembrie 2004 

la Humanitas, este   reprodusă corespondenţa sculptorului 

cu şi de la compatrioţi. Figura 17 este facsimilul unei cărţi 

poştale semnate de Ion Vinea, Emil şi Miliţa Petraşcu, Irina 

Codreanu – Costică –, Benedetta Marinetti şi Ilarie 

Voronca. Timbrul şi ştampila poştei lipsesc dar îngrijitorii 

ediţiei – Doina Lemny şi Cristian Robert Velescu – presu-

pun că data ar putea fi  1925. Voronca scrie “le même hom-

mage, le souvenir le plus enthousiaste” [acelaþi omagiu, 

amintirea cea mai entuziastă]. Din Veneţia , la 29 mai 1929, 

pe o altă carte poştală păstrată de sculptor, se afl ă mesaje 

de la Voronca, soţia sa, Colomba, şi cumnatul lui, Claude 

Sernet (Mihail Cosma). Voronca i se adresează cu cuvinte-

le “Très, très cher et admirable AMI” þi afi rmă “C’est de 

vous qu’un soir j’ai appris la beauté du hasard et des villes” 

[De la dumneata am afl at într-o seară frumuseţea hazardu-

lui şi a oraşelor]. Într-o scrisoare din România, începută la 

18 iulie 1929 în franceză şi continuată la 4 noiembrie în 

română, Voronca îi scrie lui “très cher ami” cã este cu 

adevãrat “l’être dont j’ai été le plus émerveillé. Vous avoir 

approché et connu constitue pour moi le fortifi ant le plus 

admirable, l’exemple qui donnera le courage et le sens es-

sentiel à mon activité” [fi inţa care m-a minunat cel  mai 

mult. Faptul că am  fost în preajma dumitale şi te-am cu-

noscut reprezintă cel mai admirabil întăritor pentru mine, 

exemplul care va da activităţii mele curaj şi sens esenţial]. 

Mărturiseşte că nu crezuse vreodată că “la pureté puisse 

arriver à un tel degré” [puritatea poate ajunge la un aseme-

nea grad] şi că nu va uita nicicând “l’intelligence et la me-

sure dont vos paroles et vos pierres se nourrissent” [inteli-

genţa şi măsura din care se nutresc cuvintele şi pietrele 

dumitale]. Doar la Brâncuşi a găsit “l’entendement simple 

et inspiré de l’essence des choses, le manque de tout artifi -

ce, de tout décor” [înţelegerea simplă şi inspirată a esenţei 

lucrurilor, lipsa oricărui artifi ciu sau decor]. Se interesează 

dacă “vos oiseaux vos visages sont toujours pleins d’espace” 

[păsările, chipurile dumitale sunt tot atât de pline de spa-

ţiu]. Afi rmă în română “mi-e dor de Dta” şi încheie “îţi 

strâng bărbăteşte mâinile cu cea mai mare dragoste şi mai 

eternă admiraţie.”

În scrisoarea trimisă din România la 14 februarie 1932 

foloseşte pluralul politeţii şi se adresează cu “Mult iubite 

Domnule Brâncuşi”. Îl informează pe sculptor că s-a achitat 

de comisionul pentru nepoata Jana, că “Numele Dvoastră 

e deseori citat prin publicaţiile româneşti” şi că “un tânăr 

anunţă în “Contimporanul” o monografi e despre Dvoastră”. 

Îşi aminteşte de o admirabilă seară petrecută la sculptor, 

mâncând “muşchiuleţ uns cu usturoi”, bând “zeamă de 

murături” şi stând “de snoave şi de clacă”. Încheie cu cuvin-

tele “doresc din adâncul inimii să vă revăd cât mai curând 

şi vă strâng mâinile respectuos şi afectuos.”

Despre admiraţia sa faţă de sculptor, Voronca avea să 

scrie tot  în anul 1932, în Acte de identitate:

“Voi sta fără a scoate o vorbă şi voi vedea cum simplu, 

Constantin Brâncuşi deznoadă din pietrele mari, masive, 

funde -- aproape imateriale – de păsări şi de peşti […]. În 

liniştea deodată luminoasă, lângă marele maestru, voi as-

culta cum viaţa, ca o stalactită, se întăreşte în peştera din 

noi.”

Sorana GEORGESCU-GORJEAN

Comunicare prezentată la Simpozionul Internaţional 

“Avangarda românească – Centenarele începutului de mi-
leniu: Cugler, Voronca, Roll”, Bucureşti, 23 – 26 mai 

2006 

1. Sacralitate

Un rai ca la-nceputuri, vegetal.

Livezi cu fl ori lucrate de albine:

Când pleacă una, ceealaltă vine.

Peisaje consacrate: vale-deal,

De care roua ca un roi se-aţine.

În fagure,-n pahar hexagonal

De ceară, creşte mierea, fără a-l

Topi ca dorul de părinţi pe mine.

Îmi scrie Herodot că, în vechime,

Hotarul sudic, netrecut de nime,

Era păzit, pe-atunci, doar de albine;

Trăind şi-acum la fel, matriarhal,

În raiul vale-deal, ondulator,

Transpus de-auzul nostru muzical

În doina cu muzeul ei sonor.

Sacralitate-a spaţiului natal.

2. D o r

Copiilor le este dor de mama.

Acestui azi i-e dor de altădată.

Izvoarelor, să se arunce-n mare.

Bătrânelor, de faţa lor de fată.

Ţăranului doar de pământ i-e dor.

Iar cărturarului, de-o carte bună.

Tăcerii îi e dor după cuvânt.

Surorilor, să râdă împreună.

În iarnă ne e dor de primăvară,

Cum prafului de jos i-e dor de stele.

Hotarelor le este dor să strângă

În braţe trupul tot al ţării mele.

De mierea şi de ceara limbii noastre

Ne este dor cu buzele-amândouă:

Cum fl orii îi e dor să prindă rod,

Cum frunzei îi e dor să pice rouă.

Spune-mi, iubitule, de ce ţi-e dor

Când mie-mi este dor încă de tine?

Dar nu de tot ce nu avem ni-e dor,

Ci doar de ceea ce ni se cuvine:

Ologilor, să fi e reîntregi;

Iar orbilor, să vadă: -ntâi ori iară.

Dar ţie, Ţară, oare nu ţi-e dor

De ramurile tale dinafară?

Şi nici de Maica ta, tot mai bătrână,

De tot mai tineri strănepoţi uitată?

Ci Phoenix Felix Dacia, în vis,

Din când în când la toţi ni se arată

Şi ne întreabă: - Nu vă este dor

De ce aţi fost şi sunteţi, prin obârşii?

Istoriei, numită Cartea Vieţii,

Scriind şi-nvingătorii şi învinşii,

Îi este dor şi ei, şi cel mai dor,

De adevăr adevărat şi nume.

Iar mie, de aici, îmi este dor

De toţi românii revărsaţi în lume.

3. Decebal

Din câte le-am avut şi le-am pierdut,

Viaţa mea e ultimul pahar!

Doar ţie ţi-l închin acum, Zamolxis!

Cu pieptul spart, sub un arin amar.

Îndură-te de-ai mei: din lupi sunt robi

Şi fără ţară, fără de puteri;

Arată-le din când în când, în vis,

Hotarele pe cărţile din ceri.

Dar nici în cer nu-s care să încarce

Cât aur în tezaurul ascuns

Sub albia Sargeţiei! Şi-ai spune

Bicisnic lui Bicilis nu-i de-ajuns!

Cartagina, o văduvă regală:

Arată, presărată-apoi cu sare –

Aşa-mi va fi  şi Sarmizegetusa?! –

Nemaicrescând din ea decât uitare?

Şi cine va mai şti să mai deschidă,

C-un ac de rază, alb şi infi nit,

Biblioteca lumii, concentrată

Pe-un disc solar, compact, de andezit?!

……………………………………..

Râzând de moarte, mă îneacă plânsul.

Primeşte-mă, sunt cel din urmă sol…

Şi nu-i lăsa pe-ai mei fără de tine

Şi ţine-mi neamul tot nemuritor!

CARTEA DE LUT

  *  *   * C a r o l i n a    I l i c a *  *  * 
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Se povesteşte că Henri Rousseau Vameşul i-ar fi  spus 

bunului său prieten Brâncuşi în timp ce-i contempla lucră-

rile : “Je vois ce que tu veux faire, Tu veux  transformer 

l’antique en moderne!” [Înteleg ce vrei să faci. Vrei să trans-

formi anticul în modern!] [1] Această înţeleaptă remarcă 

exprimă un mare adevăr. Sculptorul însuşi recunoştea : “Eu 

cu noul meu vin din ceva foarte vechi!” [2] Şi notase chiar 

la semicentenar: “Legile omeneşti îmi dau doar o jumătate 

de secol şi totuşi am vieţuit mii de ani.”[3]

Creaţia lui Brâncuşi poate fi  văzută ca un arc peste timp, 

unind fondul de străvechi viziuni ale umanităţii cu arta 

modernă şi totodată anticipând aspecte ale tehnologiei con-

temporane. Artistul transfi gurează straturile subterane ale 

artei primitive – subconştientul colectiv - , pornind de la 

vechile date folclorice româneşti  şi trecându-le în forme 

moderne, universal valabile. 

În sculptura lui Brâncuşi, Petru Comarnescu recunoştea 

“viziuni şi simboluri din diferite faze ale culturii umane – 

mituri preistorice, credinţe antice, reminiscenţe din viaţa 

păstorească, fabulosul, dar şi unele superstiţii ale imagina-

ţiei medievale, precum şi viziuni foarte moderne.” [4]

Tema cea mai frecventă în creaţia brâncuşiană este cea 

a Păsărilor. La început a fost  Pasărea măiastră,  cu nume-

le luat din basmele copilăriei, în care o pasăre vrăjită îi aju-

tă pe eroi să treacă cu bine de încercări grele. Forma primei 

păsări se asemăna cu cea a unui ul-

cior ţărănesc. În decursul anilor 

Păsările au căpătat aspectul aerodi-

namic al unor rachete cosmice. Este 

demn de reţinut faptul că în acel 

moment tehnologia nu ajunsese la 

astfel de forme. Păsările în spaţiu re-

prezintă esenţa zborului, dar se 

aseamănă şi cu fl ăcări imateriale, 

amintind de vechea credinţă că la 

moarte sufl etul ia forma unei păsări 

care rătăceşte în văzduh. Imaginea 

păsării-sufl et din unele vechi cimi-

tire româneşti i-a sugerat pesemne 

artistului fotografi erea unei păsări 

sculptate de el, aşezată pe o coloană 

infi nită din lemn.

Celebrul proces al lui Brâncusi 

cu Statele Unite s-a dat în jurul unei 

Păsări în spaţiu. Oamenii de cultură 

americani s-au reunit în jurul artis-

tului, obţinând recunoaşterea artei 

sale ca artă a viitorului. S-a spus la 

acel proces că nu asemănarea dă ca-

litatea unei opere de artă ci “forma, 

armonia, sensul frumosului obţinut prin măiestrie şi plăce-

rea pe care o dă privitorului.”[5] Tot atunci, sculptorul Jacob 

Epstein a semnalat  faptul că Pasărea lui Brâncuşi se înru-

deşte şi cu rafi nata sculptură antică, aducând drept probă 

un şoim antic egiptean făcut cu trei mii de ani în urmă.

În prezent, cosmonauţii americani au drept emblemă o 

Pasăre în spaţiu,  iar Maiastra  brâncuşiană a fost decretată 

opera de artă emblematică pentru secolul XX.

Pe meleagurile ţării noastre, stilizarea în artă a apărut 

încă din neolitic, continuându-se consecvent în arta 

ţărănească. Brâncuşi a dus procedeul în sublim.

Cocoşul, stilizat până la o simplă creastă, fi erăstrău vi-

brând în văzduh, sugerează cântecul vestitorului zorilor. O 

versiune monumentală a acestei lucrări a fost înălţată în 

septembrie 1965 pe fundalul Acropolei, cu prilejul 

Congresului Internaţional al Panateneelor Sculpturii 

Universale, proclamând  “comunitatea de spirit  a celei mai 

pure arte moderne cu clasicismul de acum douăzeci şi cin-

ci de secole.”[6]

Cuminţenia pământului, fi gură asemănătoare unui idol 

arhaic, simbolizează înţelepciunea poporului şi legătura sa 

cu glia străbună, ducându-ne cu gândul la arhaicul ritual 

al Caloienilor. Intuiţia artistului o vor confi rma descoperi-

rile arheologice ulterioare, din siturile neolitice de la 

Hamangia  - Gânditorul  şi Femeia  lui. Nu trebuie uitat că 

scăunelul Gânditorului neolitic este ornat cu crestături – 

îmbinarea utilului cu frumosul preocupând încă din 

străvechime pe cei ce au vieţuit pe acest pământ.

Tema Sărutului bârncuşian,   reprezentând o îmbrăţişare 

dincolo de timp şi moarte, îşi are izvorul în ritualul arbo-

rilor îmbrăţişaţi, plantaţi pe mormintele îndrăgostiţilor 

despărţiţi de soartă. Dacă în  celebrul Sărut al lui Rodin 

îndrăgostiţii sunt aşezaţi pe o stâncă, la Brâncuşi ei sunt 

stânca însăşi, bloc compact cioplit într-o geometrie 

universală.

Sculptura Începutul lumii este oul, izvorul vieţii, fertili-

tatea. O fotografi e realizată de artist ni-l arată ca o imagine 

a genezei, împletire de lumină şi umbră,  cele două forţe 

fundamentale ale lumii, polaritatea de lumină şi înturneric 

reprezentând un principiu cosmic. [7]

Lucrările în lemn ale artistului se inspiră din fi gurile groteşti 

ale catedralelor medievale : Cariatida, Himera, Vrăjitoarea, 

Adam, Socrate, Fiul risipitor. Limbajul operelor sale este nou şi 

străvechi totodată. Artistul se detaşează de particular şi se înalţă 

la libertatea plină de înţelesuri  a universalului. Operele sale 

trezesc memoria subconştientului şi reînvie o lume pierdută de 

simboluri. Riturile străvechi din Gorj se materializează în pro-

fundele rostiri mitice ale sculpturilor sale.

Obiceiul păgân al mesei de ofrandă – masa rotundă şi 

joasă pe care se pune apă şi alături se face foc, pentru ca 

străbunii să vină să se încălzească şi să bea – este sublimat 

în  Masa tăceriii, aşezată pe malul Jiului, pentru pomenirea 

celor duşi “din lumea cu dor în lumea fără dor”. Mese ro-

tunde şi joase se regăsesc de secole în gospodăriile ţărăneşti 

de la noi. Prototipul lor este măsuţa din lut ars, nu mai 

înaltă decât degetul mic, cu tăblie circulară şi picioare obli-

ce, găsită în săpăturile arheologice de la Căscioarele, din 

cultura neolitică Gumelniţa.

Cunoscuta exegetă a sculptorului, Carola Giedion-

Welcker, preciza că “operele lui Brâncuşi sunt plăsmuiri 

arhetipale reduse la simplitate ultimă, într-un limbaj ele-

mentar, orientate către visul primordial.” [8]

Cea mai bună ilustrare a acestor consideraţii o reprezintă 

Coloana infi nită.

Coloana brâncuşiană  se înrudeşte cu stâlpii de lemn 

crestaţi romboidal din pridvoarele şi curţile gorjeneşti, dar 

şi cu stâlpii de mort din cimitirele săteşti. Ea a evoluat însă 

până la a ajunge un arbore ceresc  de proporţii admirabile, 

care posedă toate simetriile.

 Petru Comarnescu vedea în Coloană “un imens stâlp al 

morţilor, scară la ceruri, prefi gurare a zborului interplanetar, 

simbol al infi nitului vieţii în infi nitul cosmosului. Simbol 

constructiv al vieţii peste trecut, peste moarte.” [9]

Pentru inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan, autorul 

concepţiei tehnice a monumentului de la Târgu-Jiu, 

“Repetarea elementului identic al Coloanei îi conferă aces-

teia, printr-o analogie matematică, acelaşi caracter pe care 

îl au unele curbe – de exemplu cele reprezentând funcţiile 

trigonometrice – de a se putea repeta şi prelungi spre am-

bele infi nituri. Două sinusoide în opoziţie, desenate în jurul 

unei axe verticale, au un vag aer de familie cu silueta 

Coloanei infi nite şi reprezintă justifi carea strict matematică 

a denumirii date de Brâncuşi coloanei sale.”

În “preistoria” Coloanei se regăsesc: osul de ecvideu pe 

care un om din neolitic a scrijelit acum 13 mii de  ani un 

romb cu laturi opuse prelungite la infi nit; coloanele din lut 

ars, ornate cu spirale fugitive continue, sugerând infi nitul 

ascensional, găsite la Căscioarele şi datate 4053 i. Chr.; 

mărgelele de aur de forma modulilor Coloanei din tezaurul 

trac din 1300 i. Chr. dezgropat la Hinova. Verticala din rom-

boedre zugrăvită în secolul  XVI pe partea din spate a stâl-

pilor de pridvor de la Mănăstirea Suceviţa este uluitor de 

asemănătoare cu coloana din secolul XX. Şi este tot o 

coincidenţă faptul că înălţimea Coloanei lui Brâncuşi (29,35 

m ) este aproape identică cu cea a Columnei centenaria a lui 

Traian (100 picioare romane  adică 29,78 m). Imaginea unui 

brad de mort din anii 20 din Peşteana-Gorj, păstrată în 

arhiva Institutului de etnografie si folclor “Constantin 

Brăiloiu”, se aseamănă cutremurător de mult cu fotografi ile 

coloanelor în aer liber ridicate de sculptor în 1926 şi 1938.

Poetul Ioan Alexandru socotea că “lucrarea lui Brâncuşi 

este răspuns de meşter cult lemnarilor arhaici prin cugetul 

mâinii cărora s-a ctitorit adânca spiritualitate românească.” 

[11] Şi sculptorul însuşi scria :

“Coloana fără sfârşit este asemeni unui cântec etern, 

care ne duce cu sine în infi nit, dincolo de orice durere şi 

bucurie factice.” [12]

 Ideile lui Brâncuşi au rodit, infl uenţând nenumăraţi 

artişti, de pe toate meridianele globului.  Ingo Glass a ana-

lizat cu acribie infl uenţa lui Constantin Brâncuşi asupra 

sculpturii secolului al XX-lea.

Din multitudinea de opere inspirate din creaţia marelui 

sculptor voi cita doar “Cleştele de rufe uriaş”, “obiect cu 

forţă misterios afectiva”, prin care Claes Oldenburg a oma-

giat Sărutul, precum şi lucrările realizate prin stivuirea 

unor elemente identice, cu unităţi mo-

dulare percepute ca o unitate, apărute 

sub semnul Coloanei : “Marele fl uores-

cent” de Dan  Flavin, “Levierul” lui Carl 

Andre sau “Infi nitate” de Donald Judd.

 În încheiere, se cuvine menţionat 

un interesant document, publicat recent 

în volumul Brâncuşi inedit. [13] Este 

vorba de un scenariu de fi lm, schiţat 

prin anii 30 de Brâncuşi, în care acesta 

preconiza “istoria următorilor 120 de 

ani”. Filmul urma să aibă patru părţi, cu 

indicaţii de muzică de fond  (pastorală, 

marş funebru, corală). Partea I ar fi  pre-

zentat o petrecere de Crăciun şi izbuc-

nirea războiului. Partea II ar fi  descris 

nenorocirile sociale. Partea III începea 

cu ora cea mai neagră, apogeul ciumei. 

Anul 1960 este văzut ca o revoluţie a 

tehnicienilor, a oamenilor de ştiinţă şi  a 

aviatorilor, care reconstruiesc totul din 

ruine. Anul 1970 prezintă o ruină imen-

să, lumea strivită, apoi imagini de mun-

că, la mari edifi cii, lucrul inginerilor, 

operaţii de construcţii extraordinare. 

Partea IV prezintă “lumea în anul 2054” şi se concentrează 

pe “drama efortului creator contra rezistenţei opusă de ge-

lozie, indolenţă şi sentimentalitate”. Când se va unifi ca lu-

mea, spiritul va fi  diferit. Creatorul agresiv va intra  în anul 

uman  şi va triumfa asupra instinctului tradiţiei.  Brahma, 

creatorul, va sta deasupra lui Vişnu, conservatorul. 

În ce măsură viziunea lui Brâncuşi se va confi rma în 

epoca globalizării, doar timpul o va spune!
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După ce, mai bine de patru decenii, a abordat în lucrări 
fundamentale opera lui Constantin Brâncuşi*, brâncuşilogul 
de largă recunoaştere Ion Pogorilovschi a editat, în ultimii 
ani, câteva lucrări menite a pune în evidenţă şi a lumina 
din unghiuri inedite nu atât consistentele sale studii cât 
ecoul acestora în conştiinţa criticii de artă. Sunt, cu alte 
cuvinte, lucrări care vin să rotunjească îndelungata sa pre-
staţie critică şi, totodată, să instituie o oarecare ordine în 
bogata sa producţie revuistică. Studiile, eseurile, interven-
ţiile, luările de poziţie şi, îndeosebi, polemicile pe teme 
brâncuşiene, se regăsesc, laolaltă cu „replicile” şi „ecourile” 
respective, în recenta lucrare Polemice Brâncuşi (Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 2006, 288 p.).

Devenită un „fenomen de masă popular”, comentarea 
operei brâncuşiene (în general, textele referitoare la om şi 
artist) şi-a găsit în dl Ion Pogorilovschi un exeget de marcă, 
metriculos şi prob, scrupulos şi pasionat, situat mereu în 
prim-planul a ceea ce numim, îndeobşte, de peste o jumă-
tate de veac, brâncuşiologie românească.

Prin caracterul ei vădit „polemic”, „incomod”, cartea 
aminteşte de „Brâncuşiana & Brâncuşiada” (2000), resus-
citând umori şi animozităţi mai vechi. Lipsa de „diploma-
ţie” şi temperamentul emoţional direct (recunoscut drept 
„lipsă de cumpătare diplomatică”…) i-au rezervat laborio-
sului brâncuşiolog unele reacţii şi atitudini deloc comode, 
de la dubitaţii şi persifl ări ieft ine, la atacuri „sub centură”, 
calomnioase şi râvnind a fi  demolatoare, când în realitate 
s-au dovedit fumisterii şi futilităţi resentimentare.

Pe acest fond, intenţia volumului de faţă este „să evi-
denţieze necesitatea exercitării deschise a spiritului critic 
autohton în materie de literatură Brâncuşi”.

Animat de un atare „militantism exegetic”, autorul îşi 
structurează cartea pe patru direcţii: probleme de istorio-
grafi e şi geneză a creaţiei (1), probleme de metodă sau me-
tode interpretative ale operei (2), probleme de întreţinere şi 
punere în valoare a patrimoniului artistic brâncuşian (3) şi 
combaterea şi prevenirea falsurilor şi contrafacerilor (4).

Exercitându-se cu aplomb şi dăruire pe toate aceste pla-
nuri exegetice, autorul pune, acum, selectiv, laolaltă, doar 
patru exemplifi cări (câte una pentru fi ecare direcţie) „spre 
a contura astfel ideea solidarităţii acestor planuri de anali-
ză într-o considerare critică globală a artei şi a destinului 
artei lui Brâncuşi”.

Retrospectivă selectivă a polemicilor desfăşurate de-a 
lungul vremii, lucrarea evoluează, în tonul ei critic, de la 
maniera „domoală” şi „reţinută” spre forme tot mai acute 
de „discurs polemic şi persifl ant”.

1. Prima secţiune, intitulată Ion Pogorilovschi versus 
Ştefan Georgescu-Gorjan, reproduce textul „Despre ansam-
blul de la Târgu-Jiu: treizeci «clepsidre suprapuse» (publicat 
în „Studii şi cercetări de istoria artei”, seria „Arta plastică”, 
Tom 19, nr. 1, 1972), în care susţinuse că intenţia sculpto-
rului fusese aceea de a ridica la Târgu-Jiu o coloană cu trei-
zeci de romboedri (1/2 + 29 + ½), conform fotografi ei pu-
blicate în ziarul local „Gorjanul”, la vremea inaugurãrii (An 

XV, nr. 33-34, 8-15 septembrie 1938, p. 3). Fotografi a-
machetã cu care Brâncuşi s-ar fi  prezentat, la Poiana, în faţa 
Ligii femeilor gorjene (preşedintă: Arethia Tătărescu - co-
manditarul monumentului), ar fi  fost executată la Paris, „în 
propriul atelier fotografi c”, printr-un trucaj: triplarea, prin 
suprapunere, a Coloanei de lemn de plop de la Voulangis, 
compusã din 1/2 + 9 + ½ romboedre (ridicată în 1920, în 
grădina lui E. Steichen, unde Brâncuşi mai montase şi o 

Măiastră în vârf de stâlp).
Utilizând „în moduri diferite patru fotografi i de acelaşi 

tip ale Coloanei” (I.P.), Brâncuşi ar fi  dorit să ridice la 
Târgu-Jiu „o coloană de două ori mai înaltă decât cea pe 
care a ridicat-o”, după mărturia târzie a lui V. G. Paleolog 
(!).

Acest „vis de perfecţiune brâncuşian limpede determi-
nat” ar fi  fost „cenzurat”, din raţiuni privind rezistenţa ma-
terialelor, de inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan: „Coloana 
pare că s-a înfăptuit aşa cum s-a înfăptuit printr-o puter-
nică cenzurare a intenţiilor artistului din considerente in-
ginereşti şi – probabil – fi nanciare.” 

Într-o replică, blindată de calcule matematice, Stefan 
Geogescu-Gorjan va afi rma că „este ridicat la rangul de ma-
chetă un colaj fotografi c fantezist, despre care se presupune 
că ar fi  fost făcut de însuşi sculptorul. Chiar şi în această 
ultimă ipoteză, trucajul tot trucaj rămâne, iar nu machetă.” 
(„O Coloană de 60 metri la Târgu-Jiu?”, în „Ramuri”, nr. 

3/1977). Gorjan neagă categoric că Brâncuşi ar fi  nutrit vre-
odată un asemenea „vis de perfecţiune”, concluzionând, pe 
baza unor calcule inginereşti la obiect, că „un asemenea 
proiect ar fi  fost o imposibilitate tehnică”. Considerând aceas-
ta drept „o teorie fundamental greşită din toate punctele de 
vedere”, Ştefan Georgescu-Gorjan reface, la data replicii 
(1977-78), datele privind rezistenţa materialelor (folosite în 
ridicarea Coloanei în 1937), împreună cu specialişti de mar-
că, înlăturând astfel acuza ce plana asupra lui de „pseudo-
tehnicitate” şi „lipsă de experienţă şi sufi cient curaj”.

Pentru verifi carea „în amănunt” a situaţiei ivite, noi în-
şine am avut curiozitatea să deschidem colecţia ziarului 
„Gorjanul” din septembrie-octombrie 1938. În numărul din 
8-15 septembrie 1938 (p. 3) este publicată pe trei pătrimi 
din marginea paginii „Columna Recunoştinţii din Tg.-Jiu, 
opera marelui sculptor gorjan Brâncuşi”. Alături este publi-
cată şi fotografi a „Portalul Eroilor din Târgu-Jiu”, iar dea-
supra celor două fotografi i comunicatul Serbări amânate, 
din partea Ligii Femeilor din Gorj: „Solemnităţile care ur-
mau să aibă loc la Tg.-Jiu în zilele de 18 septembrie a.c., se 
amână pentru 14 Octombrie, de oarece data anunţată coin-
cide cu serbările dela Mărăşeşti”. În continuare – nota re-
dacţiei: „Din parte-ne, socotim că ziua de 14 Octombrie este 
şi mai indicată pentru solemnităţile de la Târgu-Jiu, întrucât 
în acea zi se va împlini 22 de ani de la memorabilele lupte 
dela Jiu, care au însemnat prima pagină glorioasă a oştirilor 
noastre, în 1916. Şi în această zi trebuie să ia parte vie, la 
festivităţi, toată sufl area gorjenească, dându-se zilei cinstirea 
pe care o merită. GRJ.”

Ştim, apoi, dintr-un nou comunicat, că nici la 14 oc-
tombrie nu a avut loc festivitatea inaugurării ansamblului, 
care se va produce, fără anunţ în presă, la 27 octombrie 
1938.

În privinţa Coloanei-colaj (nu avem certitudinea că 
aceasta a fost executata, la Paris,  de însuşi Brâncuşi!), pu-
blicată de ziarul local, am avansa şi o altă ipoteză, neîntâl-
nită nici la Ion Pogorilovschi, nici la Ştefan Georgescu-
Gorjan: 

Oare fotografi a-colaj nu a fost executată în tipografi a 
ziarului, după imaginea Coloanei de la Voulangis din 1920 

(fotografi e pe care Jean Bărbulescu, directorul publicaţiei, 
ar fi  avut-o la dispoziţie), din necesităţi de paginaţie estetică 
– pentru a o întinde pe trei pătrimi din pagină, dând astfel 
atenţia cuvenită evenimentului inaugural? În acest fel, Jean 
Bărbulescu ar fi  sugerat lucrătorilor tipografi  să mai mă-
rească fotografi a Coloanei, pe aproape toată marginea pa-
ginii…

Normal ar fi  fost ca „Gorjanul” să fi  reprodus fotografi a 
reală a Coloanei din Dealul cu fân, dar ar fi  preferat foto-
grafi a-trucaj făcută de Brâncuşi la Paris, fi indu-i „la înde-
mână”. Singura fotografi e publicată de la festivitatea inau-
gurării ansamblului, pe o vreme ploioasă, este cea de la 
Poarta sărutului – scenă de masă (foarte aproape se afl a şi 
redacţia ziarului)…

2. A doua secţiune (Ion Pogorilovschi versus  Cristian-
Robert Velescu) reproduce, de la pag. 49 la pag. 132, textul 
„Pasărea măiastră şi sursele” (publicat în serial în 
„Contemporanul – Ideea europeană”, nr. 8-16/1995 şi apoi 
în volum, în colecţia „Brâncuşi” a Fundaţiei „Constantin 
Brâncuşi” din Tg.-Jiu, în 1995), dimpreună cu „replica” ce-
lui vizat (o scrisoare deschisă) şi două „ecouri” (textul sub-
semnatului, de la paginile 139-147, şi „un malentendu” al 
Sandei Miller – Anglia.

În cele 10 capitole ale eseului, Ion Pogorilovschi amen-
dează foarte sever opinia mai tânărului confrate privind 
„originea” şi „semnifi caţia” Măiestrei brâncuşiene, afi rmând 
că acesta se lasă furat, într-o euforie greu de înţeles, până 
în marginea catastrofei demonstrative (precum altădată 
Sidney Geist), de metodologia sursieră, aplicată în mod 
„tezist”. Altfel zis, este negat din capul locului acest tip de 
critică sursologică, care ne oferă forţat un „Brâncuşi – li-
vresc” rupt de acea spiritualitate etno-folclorică fi ltrată, 
desigur, printr-un inaugural moment de esenţializare şi 
idealitate.

Cristian-Robert Velescu, - autor, de altfel, al unor inte-
resante eseuri de larg orizont interpretativ (Brâncuşi iniţi-
atul, Brâncuşi – alchimist), excelând în registrul speculativ 
al livrescului – susţinuse că sursa Măiastrei brâncuşiene ar 
fi  o „poemă poporală” (Pasărea măiastră, din 1896) a lui G. 
Baronzi, considerând opera drept „nereprezentativă”. Ion 
Pogorilovschi, dimpotrivă, demonstrază apartenenţa aces-
tei serii sculpturale la spiritualitatea etno-folclorică a unui 
esthesis românesc. În toate reluările şi stilizările făcute de 
artistul obsedat de ideea zborului, vreme de 30 de ani, 
Brâncuşi realiza, de fapt, saltul de la fi gurativ la esenţiali-
zare şi idealitate (a se vedea tabloul sinoptic întocmit de 

Athena Tacha Spear în „Păsările lui Brâncuşi” (Ediţ. rom., 
1976, tablou reprodus de I. Pogorilovschi la fi nalul eseului 
său). Contracarând paralelismul „sursologic” pe care mer-
ge C.R. Velescu, I. Pogorilovschi aduce în planul analizei 
feeria notabilă în patru acte şi cinci tablouri intitulată 
Salamandra măiastră a lui Nestor Urechia („minunatul 
război al celor două surse rămâne la fel de trist ori de par-
tea cui ar fi  să fi e victoria”). Să precizăm că nu infl uenţa 
directă a motivului supără, ci acea imagine mai generală ce 
vizează ideea „inapetenţei” lui Brâncuşi faţă de fondul etno-
folcloric al spiritualităţii româneşti. De aici fervoarea pole-
mică şi tonul persifl ant la adresa criticii ce merge pe ideea 

Ion Pogorilovschi

„POLEMICI BRÂNCUŞI”
Editura Dacia, 2006
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livrescului şi iniţiaticului…
Spunând „un NU categoric criticii sursiere”, căci aceas-

ta falsifi că ideea de relevanţă folclorică a celei mai repre-
zentative opere brâncuşiene (şi cea mai îndrăgită de artist), 
Ion Pogorilovschi reproşează tânărului critic lacunaritatea 
viziunii în perceperea acelei magme din „subconştientul 
colectiv” joungian, causa causarum rămânând tot folclo-
rul.

Polisemantismul operei (eliberare, moarte, iubire, mis-
ter şi sacralitate…), asupra căruia au glosat mai toţi brân-
cuşiologii de seamă, exprimă un arhetip al străvechimii 
noastre etno-culturale de aproape 10 milenii, aici incluzând 
şi simbolistica soclului. Motivul romboidal şi morfologia 
aviformă nu-l rup pe artist de tradiţia etno-folcloricităţii, 
impingându-l pe panta interpretărilor aşa-zis „universalis-
te”. Tocmai în acest sens, arătam în cronica noastră, „eseul 
d-lui Ion Pogorilovschi este, în eşafodajul său polemic, de 
o urgentă actualitate, recomandând un brâncuşiolog de 
vocaţie, chemat să dea acea hermeneutică a esthesis-ului şi 
mythosophiei brâncuşiene”.

În „replica” sa epistolară, Cristian-Robert Velescu con-
sideră serialul „un lung şir de invective” agrementat de la-
ude aduse artistului „ca şi cum sculptorul ar avea nevoie 
de ele”! Îi reproşează criticului că textul lui nu face decât 
să-i „răstălmăcească” unele afi rmaţii scoase din text şi că 
metoda aplicată nu este neapărat „sursieră”, iar o „metodă 
Geist” nu există…

Acuzându-l de „o viziune îngust-naţionalistă”, C.R. 
Velescu precizează, în baza metodei statistice, că din totalul 
celor 284 opere brâncuşiene (catalogate de Friedrich Teja 
Bach), doar şapte Păsări existente intitulate „Pasărea mă-
iastră” pot fi  direct ataşate orizontului folcloric românesc, 
toate celelalte purtând titluri precum Pasărea de aur şi 
Pasărea în văzduh. Sunt reţinute şi unele „inexactităţi” şi 
„inadvertenţe” („descoperirea” a încă „două” Măiestre!), 
prilej de a răspunde cu ironii grosiere („Cupola Circului”!) 
unui veritabil brâncuşiolog ce şi-a dedicat cea mai mare 
parte a vieţii sale acestui domeniu.

Trec peste textul meu reprodus ca „ecou” (pp. 139-147) 
şi voi reţine din „întâmpinarea” Sandei Miller ideea că toa-
tă această „mândrie naţională inerentă chestiunii rădăcini-
lor autohtone ale Măiastrei (…) nu poate da seama de ca-
podopera lui Brâncuşi, care relevă un mit universal, cam 
ceea ce spusese şi Mircea Eliade: „Brâncuşi pleacă, într-
adevăr, de la un celebru motiv folcloric românesc pentru a 
ajunge, printr-un lung proces de interiorizare, la o temă 
exemplară, deopotrivă arhaică şi universală.” (Sanda Miller, 
„In illo tempore Măiastra. Oiseaux d’or et contes de fées”, în 
vol. „L’Oiseau dans l’espace”, Paris, Centre Pompidou, 2001, 
p. 14).

3. A treia secţiune (Ion Pogorilovschi versus Radu 
Varia) readuce în atenţie dosarul desasamblării Coloanei 
infi nitului, acţiune iniţiată şi condusă de Radu Varia, pre-
şedintele unor Fundaţii internaţionale – fantomă. Este vor-
ba de un dosar mai amplu (care ab initio „a început să mi-
roasă a comercializare de tip occidental”), rămas încă 
deschis prin eşecul total al acţiunii de restaurare şi punere 
în valoare a Ansamblului sculptural brâncuşian de la Târgu-
Jiu. Să amintim aici doar câteva idei năstruşnice, faţă de 
care brâncuşiologi de renume, dar şi opinia publică locală 
au luat atitudini destul de critice: „translarea” Bisericii „Sf. 
Apostoli” de pe „Axa Brâncuşi” (când, de fapt, aceasta con-
stituie parte integrantă pe această Cale a Sufl etelor – un 
„parcurs de sanctuar”, Nina Stănculescu), înlocuirea stâl-
pului central al Coloanei şi dorinţa expresă de recondiţio-
nare a modulelor romboidale în străinătate, săparea unui 
lac în parcul Coloanei, în care aceasta s-ar fi  putut „oglindi” 
cu …fascinaţie…

Ceea ce nu a reuşit odinioară , prin anii ’50, proletcul-
tismul şi tehnica răsăriteană a tractării cu „Stalineţ”-ul – 
scrie Ion Pogorilovschi – a reuşit azi ocultismul: „O crimă 
de lezmajestate (de lezmaterie, ar fi  spus Brâncuşi, de ma-
terie superlativ spiritualizată) s-a produs iremediabil la 
Târgu-Jiu, graţie unui desantist venit să-l iubească, el, pe 
sculptor, în pofi da tuturor…”

Desasamblarea nu era neapărat necesară, iar planurile 
de întreţinere a acesteia afl ate în arhiva inginerului-con-
structor Ştefan Georgescu-Gorjan au fost ignorate, cu mul-
tă aroganţă şi o susţinere.. cotrocenistă: „Depun mărturie 
de visu şi de auditu că însuşi Radu Varia a declarat public, 
mai înainte de a o desface, că nici într-o jumătate de secol 
Coloana nu va cădea de la sine…” („Coloana” lui Brâncuşi 
între proletcultism şi ocultism).

Prin complicitatea factorilor politici şi administrativi 
racordaţi la o acţiune „ocultă”, Radu Varia reuşeşte, la 14 
septembrie 1996, să înceapă efectiv desasamblarea primelor 
două module. Coloana rămâne în containere nu mai puţin 
de patru ani, datorită neînţelegerilor şi schimbărilor de pe 
scena politică ce-au avut loc, licitaţiilor tărăgănate şi lipsei 
de fonduri…

Acţiunea, concertată de la Bucureşti, prin unele cozi de 
topor locale, în forţă (destituirea consilierului-şef, bravul 
scriitor Nicolae Diaconu, tăierea subvenţiilor pentru exce-
lenta revistă „Brâncuşi” şi pentru colecţia editorială 

„Brâncuşiana”, în care apăruseră nu mai puţin de 20 lucrări 
fundamentale semnate de brâncuşiologi români şi stră-
ini…), s-a fi nalizat abia în decembrie 2000, sub ministeri-
atul lui Ion Caramitru, după ce iniţiatorului Varia i se re-
trăsese orice responsabilitate şi însărcinare în chestiune.

Că „restaurarea” aceasta a însemnat, mai întâi, o groso-
lană agresiune la adresa originalităţii şi integrităţii capodo-
perei – aceasta este problema de fond ce rămâne mereu 
deschisă şi în atenţia specialiştilor, la care se adaugă, iată, 
nota de plată a unor noi intervenţii de restaurare (apariţia 
unor pete pe suprafaţa metalizată a modulelor) şi amena-
jare pietonal-peisagistică. Aşadar, se impune grabnic refa-
cerea ambientului şi reamenajarea parcului (devenit o pa-
jişte americană cu alei ocolitoare, când, iniţial, avusesem 
aici o vastitate spaţială echilibrată geometric, oferind im-
presia „decolării”, „eliberării”, a ideaticului excelsior brân-
cuşian. 

Concluzia este că, prin eşecul total al mult trâmbiţatei 
„restaurări şi amenajări peisagistice”, Brâncuşi rămâne o 
mare afacere – ştim că aici, la Târgu-Jiu, Parchetul începu-
se să instrumenteze chiar o cauză penală în chestiune, dar 
de care nu se mai aude nimic, contracarată fi ind atât de 
„noile” ofi cialităţi ministeriale, dar şi de „supervizorii” 
ocultei din străinătate ai „planurilor de amenajare peisagis-
tică şi punere în valoare” a Ansamblului Brâncuşi, care re-
comandă în continuare menţinerea „stabilizerului” înnă-
molitor pe aleile din grădina publică şi parcul Coloanei!…

Şi asta în pofi da faptului că până şi Primăria locală, în 
proprietatea căreia se afl ă Ansamblul, s-a convins de mâr-
şăvia comisă, dar factori centrali împiedică intervenţia la 
lucrarea ce a antrenat sume de miliarde de lei gestionate de 
oculta mafi otă cu ramifi caţii dincolo de Ocean.

4. A patra secţiune a lucrării (Ion Pogorilovschi versus 
Lucian Radu Stanciu) tratează despre Calamitatea naţio-
nală „Tezaurul Brâncuşi”. Pornind de la „utilizarea diversi-
onistă a numelui meu”, de către „un grup interesat” în frun-
tea căruia se afl ă Lucian Radu Stanciu, secondat de Victor 
Crăciun şi Grid Modorcea, Ion Pogorilovschi constată cu 
o mobilizatoare revoltă „imixtiunea în circuitul cultual a 
unei sumedeii de subproduse şi simulacre dispuse să stră-
mute centrul de greutate al inventatorului şi al inventării 
sculpturii moderne de pe genialitate pe kitsch.” Incriminând 
pe „descoperitorii prezumtivi de Brâncuşi absolut auten-
tici”, criticul devoalează „afacerea” pusă la cale cu prezum-
tive artefacte Brâncuşi „iordănite public”, scriind: 
„Laboratorul «sculpturilor inedite» funcţionează cu două 
mari secţiuni: un compartiment de preparare [„îndestul de 
subteran”, în care „se acumulează zeci ori sute de obiecte 
tridimensionale de minimă invenţie”] şi un compartiment 
de reclamă [cu demersuri oculte de „a impune «descoperi-
rile» pe piaţa internă şi internaţională”].

În interesul „cauzei” se încearcă „manipularea celor mai 
importante instituţii” (Academia Română, Biserica, Justiţia, 
Mass-media) şi personalităţi în domeniu. Când aceste per-
sonalităţi în materie de brâncuşiologie neagă autenticitatea 
„Tezaurului Brâncuşi” (precum Barbu Brezianu), se trece 
la executarea calomnioasă, pe spaţii industriale de gazetă 
ieft ină de provincie („Săptămâna gorjeană”, „Gorjul de azi”, 
„Opinia”…), sau este atrasă, regretabil, în joc şi o publicaţie 
centrală, precum „Literatorul”…

Numărul pieselor necunoscute (identifi cate deja sau 
identifi cabile…) variază „între 17 şi 500 sau 5000 bucăţi”, 
scrie Ion Pogorilovschi, citându-l pe L.R. Stanciu: „aproape 
5000 capodopere ucise de docta – şi plătita – ignoranţă a 
dlui Brezianu” („Opinia”, nr. 399/1999, p. 5).

Reprezentativ pentru „butaforia pinacotecii Stanciu” 
este cazul sculpturii intitulate Tolstoi (pe care dl Stanciu ar 
fi  recuperat-o de la un bişniţar ucrainean contra sumei de 
4000 dolari!) şi căreia i se alcătuieşte un dosar de expertiză, 
fi ind autentifi cată „de şapte mari competenţe în materie”…
Fotografi ile sculpturii răspândite de Stanciu-Modorcea-
Crăciun arată că acest aşa-zis „vârf al creaţiei lui Brâncuşi 
din perioada academică” există multiplicat în cinci exem-
plare (două în România, câte unul la Milano şi în Canada, 
şi altul la Muntele Athos!…). Să fi e vorba de o creaţie „se-
rială” din perioada academică, descoperită împreună cu 
celelalte „sculpturi inedite” laolaltă cu paşaportul lui 
Brâncuşi din 1921? (L.R.Stranciu, în „Săptămâna gorjeană”, 
nr. 9/2001, p. 4). Ion Pogorilovschi neagă autenticitatea 
acestor lucrări, nedând crezare nici „specialistului planetar 
nr 1, deja mort, Constantin Antonovici de la New York”.

Indignat că în faţa atâtor evidenţe „recunoscute de ex-
perţi români şi americani de clasă academică” dl 
Pogorilovschi dă dovadă de „atâta ură şi invidie” şi, desigur, 
de opacitate profesională, dl L.R. Stanciu îi răspunde într-o 
replică intitulată „Pogorârea lui Pogorilovschi”, în care îl 
taxează drept „diversionist”, „servil, mincinos, batjocoritor”, 
„ignorant” şi „oportunist”, ba chiar acuzându-l de „cioco-
ism”… Sunt acestea, să recunoaştem, cuvinte foarte grele la 
adresa celui care „îşi declină competenţa ca expert al ope-
relor lui Brâncuşi”, suspectând, în schimb, de ignoranţă 
nume ca: Ion Irimescu, Dan Grigorescu, Amelia Pavel, 
Mircea Deac, Ion Mocioi, sculptorul Vasile Aciobăniţei, 
Dan Smântânescu, C. Antonovici, Vlaicu Ionescu, „inclusiv 
specialişti din câteva muzee americane”!…

Incriminând „docta ignorantia” ce i-ar reveni dlui 
Pogorilovschi, dl Stanciu trece uşor cu buretele peste con-
tribuţiile inebranlabile şi dăruirea exemplară pe tărâmul 
brâncuşiologiei vreme de peste patru decenii a celui ce încă 
din tinereţe scrisese textul „Brâncuşi sau despre idioţenia 
mixtă a criticii”.

Într-o „Recidivă 2005”, dl Pogorilovschi scrie despre 
„Logica mistifi cărilor lui Brâncuşi”, inventariind nu mai pu-
ţin de 12 argumente aduse de mistifi catori în spijinul au-
tenticităţii „Tezaurului Brâncuşi”: argumentul analizei „pe 
viu” (1), al „verigii care lipseşte” (2), al prolifi cităţii (3), in-
dustrial (4), al sitului şi fi lierei (5), al patinei (6), grafologic 
(7), al intitulărilor (8), al premoniţiilor (9), al insolitărilor 
(10), autohtonist (11), al utilităţii exegetice (12).

Demontând cu o logică impecabilă întregul eşafodaj al 
mistifi cărilor în chestiune aşa-zisului „Tezaur Brâncuşi”, dl 
Ion Pogorilovschi aplică aici acea irefutabilă „lovitură de 
maestru”, punând (se pare, deocamdată) punct unei pole-
mici devenită ea însăşi…industrioasă!

E nevoie de timp, desigur, ca pretinselor artefacte să le 
fi e validată (sau invalidată) autenticitatea… Căci, la ora de 
faţă, susceptibil de ignobile mistifi cări, „Tezaurul Brâncuşi” 
rămâne în mare dezechilibru, graţie reţinerilor, contestări-
lor, îndoielilor şi tuturor nelămuririlor exprimate în primul 
rând de mari exegeţi în materie de Brâncuşi şi mai apoi de 
atâţia oameni de cultură şi spirite oneste. A merge pe slo-
ganul proletcultist „Cine nu e cu mine e împotriva mea” nu 
este tocmai recomandabil, mai ales în astfel de chestiuni 
delicate. Să mergem mai bine pe celebra maximă potrivit 
căreia „Timpul dă totul la iveală.”

În totul, Polemici Brâncuşi este o carte admirabilă, re-
comandând, dacă mai era nevoie, un spirit vivace, vigilent 
şi minuţios, pus în slujba unei „cauze” servite cu pasiune, 
dăruire, activism deontologic şi înalt profesionalism exe-
getic.

Zenovie CÂRLUGEA

* Comentarea capodoperei (1976), A Commentary on the 
Masterpiece of Brancusi (1987), „Pasărea Măiastră” şi sur-
sele (1995 / „Th e Maiastra” and Its Sorces), Brâncuşi, apoge-
ul imaginarului (2000 / Brancusi, the Apogee of the 
Imaginary), Brâncuşiana & Brâncuşiada (2000), Viziunea 
axială a lumii, De la fenomenul stâlpnic tradiţional la 
Brâncuşi (2001 / Th e Axial Vision on the World, from the 
Traditional Pillar Motif to Brancusi), Cele din urmă şi cele 
dintâi texte despre Brâncuşi (2002 / Th e Last and Th e First 
Texts on Brancusi), Brâncuşi Sophrosyne sau Cuminţenia 
pământului / Brancusi Sophrosyne or Wisdom of the Earth 
(2005).
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În prefaţa la Elegiile 
duineze. Sonetele către 
Orfeu,  Edgar Papu spu-
ne la un moment dat: 
“O asemenea depăşire a 
limitelor cognoscibile am 
văzut că au realizat în-
seşi ştiinţele în ultimele 
decenii ale veacului nos-
tru. Faptul a avut loc, 
aşa cum surprinde Jaloux 
la Rilke, atât în extensi-
une cât şi în intensitate, 
noţiuni care corespund, 
la rândul lor, cuprinde-
rii şi pătrunderii emi-

nesciene pe acelaşi plan de răsturnare a concepţiilor obişnuite 
despre realitate. Departele şi aproapele poetului român devin 
aici largul şi  intensul”. 1

Elegiile duineze  se constituie ca o culme a liricii lui Rilke.
În Elegia întâi, strigătul poetului pare zadarnic, sunetul 

este inutil. El nu poate dobândi condiţia lui Orfeu, căci cetele 
îngerilor, entităţi ale proximităţii, aparţinând lui „mundus 
imaginalis”, nu-l aud. Mai mult decât atât, apropierea de îngeri 
nu este lipsită de pericole: „Cine, dacă aş striga, m-ar auzi,/ 
dintre ale îngerilor cete? Chiar dacă vreunul/ m-ar alipi deoda-
tă de inimă: aş pieri/ de străşnicia mai puternicei lui fi ri”. O 
relaţie inedită se stabileşte între frumos şi înspăimântător, o 
apropiere neaşteptată: „căci frumosul nu-i/ decât pragul înspăi-
mântătorului şi-l îndurăm anevoie/ şi peste măsură, aşa cum e, 
ne înminunează fi indcă, nepăsător,/ nu ne învredniceşte să ne 
dea pierzării. Orişicare înger e înspăimântător”.  Prin urmare 
este necesară abţinerea, reticenţa ca mod de existenţă: „Deci, 
mă înfrânez şi-mi înec într-un suspin întunecat/ ademenitoarea 
chemare”. Chiar şi hermeneut fi ind, chiar tălmăcind lumea, 
poetul nu găseşte nicăieri vreun sprijin: „Ah, de cine ne este, 
la urma urmelor, îngăduit/ a ne sprijini? De îngeri nu, de oa-
meni nu,/ iar iscusitele animale îşi dau de pe acum seama/ că 
nu suntem în largul nostru în lumea/ pe care am tălmăcit-o”.  
Ce-i mai rămâne omului în acest caz? În această, cu o sintag-
mă sartriană, situaţie în lume? Foarte puţin, se pare: „Ne mai 
rămâne, poate, vreun copac, să-l revedem, zi după zi pe-o dun-
gă/ de colină; ne mai rămâne strada ce ieri am străbătut-o/ şi 
răsfăţata unei deprinderi credinţă ce şi-a afl at/ un cuib pe lân-
gă noi şi a rămas astfel şi nu a mai plecat”.

Se pune în continuare problema nopţii „când vântul răsplin 
de largul lumilor/ îţi scurmă chipul”. Atunci pare că rămâne 
ceva. Un ceva numit „blând desamăgitoarea,/ inimii stinghere 
tovarăşă de trudă şi nesomn”.  Versuri într-o anumită măsură 
ermetice, ca la Montale; şi tot ca la acesta insomnia artiştilor 
e luciditate maximă. Până şi iubirea e amăgire, căci, atunci 
când se îmbrăţişează, îndrăgostiţii „îşi ascund unul altuia soar-
ta”. Numai păsările mai simt lărgimea văzduhului, imensitatea, 
într-un „sbor mai lăuntric”.

Paradoxal, omul apare în versurile următoare cumva necesar 
fi indului, dacă nu cumva chiar puţin mângâiat de unele elemen-
te ale acestuia: „Într-adevăr, primăverile avut-au trebuinţă de 
tine./ Stele-au sclipit înspre tine aşteptând să te înfi oare. În trecut/ 
s-a învolburat un val ce vroia să te legene, sau/ cum treceai pe 
dinaintea unei ferestre deschise, o vioară/ ţi se dărui”.  Acestea, 
crede poetul, au reprezentat menirea, însă el era cumva, aseme-
nea lui Rimbaud, încă risipit în aşteptare. De parcă o iubită ar 
fi  aşteptat. El are sentimentul că eroul nu moare niciodată, căci 
victima ispăşitoare – aşa cum ştim de la René Girard – este ul-
terior sacralizată şi, după ce fusese izvorul relelor, este izvorul 
binelui. Deocamdată protagonistul liric s-a oprit pe moment, 
ne spune, la Gaspara Stampa, şi se vrea a fi  asemenea îndrăgos-
titei părăsite de iubit. Dar poate că a venit vremea să rodească 
durerile…Mişcarea e continuă şi a venit vremea autocontrolului. 
Trebuie să te învingi pe tine însuţi – ce victorie! – şi chiar de 
fi inţa iubită să te dezrobeşti. Să fi e acesta un exerciţiu de despă-
timire? Ceea ce frapează cumva aici este cuvântul cutremuraţi: 
„cutremuraţi, să ne învingem”. Numai în felul acesta, se pare, 
vom reuşi să ne învingem condiţia precară. S-o depăşim. 

Versurile următoare confi rmă afi rmaţia că auzul este ma-
rele simţ. Însă poţi asculta, nu doar cu urechea, ci mai ales cu 
inima. Asemenea sfi nţilor: „Voci, voci. Ascultă, inimă, cum în 
vechime/ doar sfi nţii ascultau: că-i ridica năpraznica chemare 
– de la pâmânt; ei, însă, denecrezuţii, îngenuncheau mai depar-
te, şi nu luau în seamă: aşa le fu dat să audă”.  Misionar estetic 
numai, poetul ştie că nu poate îndura „glasul Atotputernicului”.  

1 Rainer Maria Rilke,  -  Elegiile duineze.Sonetele către Orfeu. 

În româneşte de Dan Constantinescu, Prefaţă de Edgar Papu. 

Desene de Vasile Kazar, Editura Univers, Bucureşti, 1978, p.9.

De aceea numai adierea se lasă ascultată, asemenea unei vestiri 
neîntrerupte ce tocmai din tăcere prinde contur. Apare aici 
metaunitatea viaţă-moarte: „Dinspre morţii cei tineri vine o 
boare în susur spre tine”.  Există, afl ăm mai încolo, o fi inţare 
până şi în moarte, iar condiţia celor decedaţi e una aparte: 
„Fireşte, e ciudat să nu mai locuieşti pe pământ,/ deprinderi 
abia dobândite să le pui deoparte,/ să nu mai dai înţelesul vii-
torului omenesc trandafi rilor/ şi altor lucruri, ce-s făgăduinţă 
bogată, fi ecare în felul său;/ tot ce ai fost în nesfârşit sfi elnice 
mâini,/ să nu mai fi i,/ şi chiar propriul tău nume să-l lepezi/ ca 
pe o jucărie stricată. Ciudat, să nu-ţi doreşti mai departe/ do-
rinţele”.  Oricum, o astfel de fi inţare e o condiţie difi cilă: „Iar 
fi inţarea în moarte e grea. Mult trebuie să înveţi din nou/ îna-
inte de-a fi  în stare, pe-ncetul, să simţi o fărâmă de veşnicie”. Şi 
totuşi chiar această condiţie poate fi , încetul cu încetul, învă-
ţată: „până la urmă, cei petrecuţi timpuriu nu mai au nevoie de 
noi./ Lin se desvaţă de ce-i a pământului, cum blând, pe măsu-
ră ce creşti,/ te desprinzi de la pieptul mamei”.  Viaţa e strâns 
legată de tărâmul de dincolo şi condiţia celor vii de a celor 
duşi. Aşa gândesc „însetoşaţii după marile taine…”

Şi în Elegia a doua prezenţa îngerului poate înspăimânta. 
Probabil prin numinos, această entitate din mundus imagi-
nalis  a cărei fi re îi e cunoscută artistului atunci când se co-
boară „inima svâcnind din baierile pieptului, ne-ar ucide”.  Ei, 
îngerii sunt „Încheieturi ale luminii, Ganguri, Trepte, Tronuri,/ 
Cuprinsuri din lamură de Fiinţă, Scuturi din desfătare”.  Apare 
iarăşi ceea ce am numit şi la Rilke, ca şi la Rimbaud, teama de 
risipire: „Ci noi, prin ce simţim, ne risipim; fi inţa noastră,/ ca 
o sufl are, se desprinde; cu fi ece vâlvoare/ răspândim mireasmă 
mai slabă”.  Or, în acest caz, nu-ţi rămâne decât o singură în-
trebare: „Aroma / universului în care ne destrămăm e a noastră 
oare?”  Puţin din fi inţa omului se pare că s-a trecut în fi inţele 
îngereşti. Însă – lucru surprinzător – se pare că aceştia, prea 
întorşi spre ei înşişi, nu sesizează acest amănunt: „Ei o trec cu 
vederea în vâltoarea/ întoarcerii lor către sine. (Cum ar putea 
să o vadă?)”.  Pare a fi  bine, totuşi, arborii sunt  casele care 
oferă sălaş dăinuie. Numai omul e dispersat: „Noi, doar, trecem 
pe lângă toate/ ca o pală de vânt./ Şi toate se unesc să ne-ascun-
dă-n tăcere, în parte/ poate, unde le suntem ocară, în parte, să 
le rămânem denegrăită nădejde”.  Un plus de simţire e obţinut 
atunci când „mâinile îşi dau seama una de alta”.  Însă în mod 
poate straniu sau poate paradoxal îndrăgostiţii par a nu mai 
fi , se produce tocmai în îmbrăţişare o stranie pierdere de fi in-
ţă, o ciudată înstrăinare: „şi totuşi, când spaima / celor dintâi 
priviri o depăşiţi şi dorul aşteptărilor la fereastră/ şi cea dintâi 
plimbare împreună, o singură  dată prin grădină,/ îndrăgosti-
ţilor, mai sunteţi  voi, oare, atunci?/ Când/ cu aprige guri vă 
sorbiţi, ameţindu-vă - : licoare din licoare:/ o, cum se înstrăi-
nează atunci, ciudat, băutorul de fapta lui”.

Spre fi nal se pare că ceea ce este dorit este chiar sălaşul, 
un spaţiu prin excelenţă al apartenenţei: „ O,de-am afl a şi noi 
o pură, nefugară, îngustă/ omenie, o fâşie de ţărm roditor, nu-
mai al nostru/ între fl uviu şi stâncă”.

Totuşi dacă mai înainte sesizam o anumită precaritate a iu-
birii, în prezent condiţia acesteia e cu mult ameliorată. În pre-
zent, adică în Elegia a treia unde citim: „Ascultă cum noaptea 
într-adânc se unduie. Stelelor, stelelor,/ nu vine cumva de la voi 
desfătarea iubitului vrăjit/ de chipul iubitei? Nu-i oare privirea 
lui luminând/ în ochii ei puri un dar al neîntinatelor stele?”

Cel adormit sau pe cale să adoarmă cuprins de „toropeala 
plăcută dinaintea somnului”  pare ocrotit, iar înăuntrul său apar 
„tălăzuirile începutului său dintâi?” Desigur, dormind, el nu 
poate fi  prevăzător, doarme dus, visează, e luat de val. Lăuntricul 
pare a se contextualiza, e labirintic, căci citim despre „ucigătoa-
rele vrejuri ale desfăşurării lăuntrice,/ învârtejite prea curând 
întru tiparele silnicirii, întru creştere sugrumătoare,/ întru ani-
malice forme tumultuoase”. Însă iubirea presupune renunţarea, 
atunci când vrei să păşeşti „ spre cumplita Tărie – Obârşie”, aco-
lo „unde, mărunta lui naştere nu mai însemna nimic”.  Dar ros-
tul iubirii, căci rost a avut!, constă tocmai în faptul că protago-
nistul acesteia a coborât în abisuri, „unde stăpânea Înfi orătorul, 
încă ghift uit cu străbuni”.  Coborând în adâncuri, nu iubeşti o „ 
făptură anume” , ci străbunii care „la temelie ne zac…”. O vizi-
une care se apropie de cea lui Carl Gustav Jung…

Arborii vieţii sunt invocaţi, ca la vechii esenieni pomii 
sacri, în Elegia a patra. Şi, cu toate acestea, unitatea primor-
dială s-a pierdut, deoarece citim: „Noi nu suntem una”. Omul 
nu mai este, în prezent, nici măcar la nivelul condiţiei păsării, 
simbol al medierii între spaţiul terestru şi cel celest. El este 
depăşit, întârziat, prăbuşit, chiar dacă voinţa de zbor s-a păs-
trat neştirbită: „Noi nu suntem una. Nu suntem gând pe gând/ 
aidoma călătoarelor păsări. Mereu depăşiţi şi zăbavnici,/ ne-
ncumetăm la zbor cu vânturile, negândit,/ şi, prăbuşiţi, ne oprim 
pe-un tău nepăsător./ Înfl orirea şi vestejirea ni-s deopotrivă 
ştiute”. Înfl orite şi vestejire, adică, aş zice eu, condiţie ambiva-
lentă cum e cea a simbolului. Sau a pharmakon- ului care, o 
ştim, e leac şi otravă „à la fois”. Sau a scrisului – pharmakon 
. Cu singura deosebire că, supravieţuind omului, are ceva, cum 
zicea Derrida, ceva ce ţine de grafemul testamentar, adică o 

doză de inumanitate. 
Ce se întâmplă, aşadar, cu omul? Se pare că trăieşte în in-

adecvare, măcinat, cum ar spune René Girard, de tot felul de 
rivalităţi mimetice: „Noi, însă, chiar întru totul când una gân-
dim,/ împotrivirea în altul o simţim cum se înfi ripă./ Duşmănia-
i de noi mai aproape”. Iar în momentul în care cortina se dă la 
o parte „decorul ivit” nu e altul decât separaţia. Despărţirea. 
Totuşi rămânerea se impune, deoarece: „Mereu e ceva de vă-
zut”. Îngerul coboară şi face să se mişte păpuşile, însufl eţindu-
le. În felul acesta începe spectacolul. Acesta este – se pare – un 
moment al reunirii după separaţie sau risipire. Unul greu de 
înţeles, căci în tot ce înfăptuieşte omul e mult subterfugiu. O 
mare lipsă de autenticitate. Pentru frumuseţea şi adâncimea 
lor, versurile merită citate: „Înger şi păpuşă. Atunci, în sfârşit, 
spectacolul – iată-l!/ Atunci se înmănunchează ceea ce, necon-
tenit, dezbinăm/ în timp ce suntem aici. Doar atunci se închea-
gă,/ din fi rul anotimpurilor noastre, circumferinţa/ deplinei 
transfi gurări./ Mai presus şi dincolo de noi,/ atunci, joacă sfo-
rile îngerul./ Oare, în pragul morţii, să nu bănuim cumva/ cât 
subterfugiu e-n tot ce aici înfăptuim?/ Nimic nu-i el însuşi”. 

Hotărât lucru,  trebuie să înveţi să-ţi accepţi condiţia mă-
car pentru a găsi un moment de tihnă ori un strop de adecva-
re. Însă pentru asta trebuie să ştii. Şi numai cu această condi-
ţie poţi fi  lămurit: „Dar asta: moartea întreagă,/ chiar înaintea 
vieţii,/ atât de blând în tine s-o porţi şi să nu te înveninezi,/ nu 
mai încape-n cuvânt”. 

Într-un eseu intitulat Poesis  la patru autori, aparţinând 
cărţii Concretizări în irealitatea mediată, observam faptul 
că, în Elegia a cincea, Rilke „creează o ceată de oameni ase-
mănători cântăreţilor bolnavi ai lui Blaga” 2: „Cine dar sunt  ei, 
spune-mi, rătăcitorii, inşii aceştia puţin/ şi mai fugari decât noi, 
pe care, încă de timpuriu/ dând buzna, îi stoarce de dragul nu 
ştiu, nu ştiu cui,/ o vrere nicicând împăcată? Îi răsuceşte,/ îi 
încovoaie, îi înşerpuie, îi vântură,/ îi azvârle, şi-i prinde-ndărăt; 
ca dintr-un văzduh/ mai neted şi uns lunecă-n jos/ pe covorul 
ros şi subţiat din ce în ce mai mult/ de saltul lor necurmat, pe 
acest, în nemărginire/ pierdut covor”. Imaginile bătrâneţii şi 
tinereţii se impun ochiului minţii una după alta: „E-n bătaia 
privirii veştedul, decrepitul atlet,/ bătrânul (i-a mai rămas doar 
să bată toba),/ vârât în neînchipuit de larga lui piele, ca şi cum 
înainte/ ar fi  cuprins doi inşi şi unul/ ar zăcea acum în cimitir, 
unul căruia el i-a supravieţuit,/ surd şi câteodată puţin/ năuc 
în pielea-i văduvită de celălalt”. Apoi: „Bărbatul cel tânăr, în 
schimb, încordat şi straşnic umplut/ cu muşchi şi candoare;/ ca 
şi când l-ar fi  procreat o ceafă cu o călugăriţă”.

O anumită exaltare a protagonistului liric îşi face uneori 
simţită prezenţa şi acum el se adresează tocmai entităţii pro-
ximităţii. Exact îngerului care adesea i se păruse înfricoşător: 
„Îngerule/ apucă, culege buruiana de leac cu fl ori mărunţele./ 
Afl ă o glastră, păstreaz-o acolo! Aşeaz-o printre/ bucuriile nouă 
încă nedesvelite; într-o urnă frumoasă/ laud-o cu o inscripţie 
înfl orit avântată: <<Subrisio Saltat>>”.

Ceva mai încolo, asistăm, ca şi la Blaga, la o căutare asiduă 
a unui topos mult dorit: „Unde, o, unde e locul acela – îl port 
în inimă - ,/ de la care  îndeplinirea  încă rămânea departe”. 
Pare a fi  vorba mai degrabă de un loc care nu există, de outo-
pos, spaţiu al utopiei mai mult sau mai puţin gândită – în sen-
sul lui Wunenburger - , ca o criză a imaginarului. Oricum, e 
vorba de un ceva deosebit, afl ăm despre anevoiosul nicăieri, 
corelat poate cu acel celebru Nevermore al lui Edgar Poe; loc 
imposibil de numit şi de spus, spaţiul în care neprihănirea in-
fi mului se preschimbă într-un gol abundent şi unde numeroa-
se calcule, ciudate, căci sunt fără cifre, ajung la un liman. 
Redau şi aici versurile: „Iar, negândit, în acest trudnic Niciunde, 
negândit,/ locul de nerostit, unde Preapuţinul neprihănit/ neşti-
ut se preschimbă - , saltă/ în golul Prea mult./ Unde socoteala 
multiplă,/ fără de cifre, ajunge la bun/ sfârşit.” 

Versurile următoare mi-l amintesc, prin anumite aspecte, 
parcă, pe anumit Apollinaire, dar şi ceva din pictopoezia ro-
mânului Voronca. Hotărât lucru, nu degeaba s-a vorbit despre 
continentul Rilke. Să urmărim textul: „Pieţe, o, piaţă a 
Parisului, scena imensă, nesfârşită,/ unde modesta, Madame 
Lamort, înnoadă şi împleteşte panglicile neliniştitelor/ drumuri 
ale pământului şi născoceşte din ele/ noi funde, volănaşe, fl ori, 
cocarde, fructe artifi ciale –, toate/ vopsite amăgitor, – pentru 
ieft inele/ pălării de iarnă ale sorţii”.  Modista, Madame Lamort, 
îmi aminteşte – (iarăşi!) de un poem al lui Charles Cros, dar 
şi de ghicitoarea, madame Sosostris, din poemul Ţara pustie  
al lui T.S. Eliot…

Spre fi nal asistăm la aceeaşi căutare a locului în timp ce 
vocea poetului se adresează din nou îngerului, fără a uita nici, 
aş zice, aproape hipertema metaunităţii  viaţă–moarte: 
„Îngerule! : ar fi  undeva, de noi neştiută, – o piaţă, şi –acolo,/ 
pe un de nerostit covor, dinaintea unei roate de privitori,/ a ne-
număraţilor, tăcuţilor morţi, îndrăgostiţii/ care aici nicicând nu 
ajung să îndeplinească, desvăluie,/ cutezătorule, înaltele fi guri 
ale inimilor avântate.” În mod ciudat, cei decedaţi deţin o tai-

2 Lazăr Popescu, Concretizări în irealitatea mediată, Editura 
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nă aparte, pe cea a fericirii şi întrebarea pe care poetul şi-o 
pune e dacă ei ar fi  dispuşi să le-o dezvăluiască îndrăgostiţilor, 
fi inţelor vii care se iubesc: „Ar azvârli ei, morţii, atunci, pe li-
niştitul covor, perechii în sfârşit/ cu-adevărat surâzătoare, ulti-
mele lor, totdeauna cruţate,/ totdeauna ascunse, necunoscute 
nouă, etern preţuite monede/ ale/ Fericirii?”.

Straniu fi nal, stranii versuri, insolitare evidentă! 
În Elegia a şasea  smochinul nu ne apare ca pomul sterp, 

fără rod, blestemat de Iisus în Evanghelie, el depăşeşte, (he-
gelian!), prin ceea ce fi losoful numea suprimare urmată de 
depăşire, fl oarea în rod, apropiindu-se  astfel de arborii sacri 
ai esenienilor: „Smochinule, e-atâta vreme de când preţuiesc/ 
cum fl oarea, aproape în întregime, o depăşeşti,/ şi-n miezul ro-
dului, hotărât timpuriu, la sorocu-i, să lege,/ fără slavă-ţi îndeşi 
taina neprihănită”.

E însă o precaritate aici şi aceasta îi aparţine omului: „Noi 
însă zăbovim,/ ah, ne fălim cu-înfl orirea,/ şi-n târzielnicul miez/ 
al rodului nostru până la urmă totuşi ivit,/ pătrundem cu gus-
tul amar al trădării”. 

A făptui e un verb conjugat de puţini oameni, atunci „când 
ispita-nfl oririi, cum boarea mulcomă a nopţii,/ a gurii frăgezi-
me şi pleoapa le sărută”. Evident, cei care făptuiesc cu adevărat 
sunt eroii, dar, ca şi în cazul lui Ahile, aceştia sunt puţini: 
„Eroii, se pare, şi cei meniţi mai devreme lumii de dincolo,/ că-
rora Grădinarul – Moarte într-alt chip le arcuieşte vinele./ 
Aceştia-s clocot năvalnic: zâmbetului lor/ o iau înainte, cum 
telegarii înhămaţi la carul de luptă, biruitorului rege,/ în linele 
imagini limpezite în piatră de Karnak”.  Eroul face, se pare, 
legătura cu cei decedaţi, trăieşte mereu în pericol şi doar el 
este auzit de poet. De poetul străbătut de sunetul eroic. Un 
sunet întunecat, venit parcă de dincolo şi amintind de ideea 
de sacrifi ciu. Observăm reapariţia tezei conform căreia auzul 
este marele simţ, superior vederii: „ Uluitor de aproape e totuşi 
Eroul de morţii cei tineri. Dăinuirea/ Nu-l turbură. Înălţarea sa 
e fi inţare; necurmat/ se smulg cu totul înainte şi în altă conste-
laţie trece/ a primejduirii de sine continue. Acolo puţini l-ar afl a. 
Dar,/ destinul, ce-n sumbră tăcere ne înfăşoară, înfl ăcărat deo-
dată,/ îi dă glas minunat înlăuntrul furtunii învolburatului său 
tărâm./ Pe nimeni, altcum, ca pe el nu-l aud. Negândit mă stră-
bate,/ împletit cu iureşul vântului, întunecatului sunet”. Dar nu 
numai eroilor le aduce poetul elogiul său, ci şi mamelor aces-
tora, demne de toată stima şi respectul. E aici implicit, cred, 
şi un elogiu al maternităţii: „O, mame de eroi, / voi obârşii de 
fl uvii nestăpânite-n diguri!”

Voi încerca să abordez acum Elegia a şaptea,  urmând 
aceeaşi traducere, cea a lui Dan Constantinescu. Aici implo-
rarea este sufi cientă, glasul ce vine din adâncuri asemenea. 
Asistăm mai departe la apariţia unei primăveri înţelegătoare 
în care sunetul e vestitor, dar şi întrebător. Auzul este iarăşi 
marele simţ în poezia lui Rilke. Treptele devin – iată! – strigăt, 
un strigăt în slavă „spre templul viitorului”. Dimineţile zilei se 
„preschimbă în zi şi strălucesc de roua începutului”,  ne atenţi-
onează poetul. După ce fl orile sunt alintate de zile, asistăm la 
un soi de exerciţiu apofatico-poetic, o înşiruire de negaţii în 
care vocea artistului devine parcă tot mai limpede: „Nu numai 
zilele ce florile alintă cu-atâta gingăşie, iar sus,/ în jurul 
creştetului’nalt făuriţilor arbori, sunt străşnicie şi stihie./ Nu 
doar tăinuita sfi nţenie a acestor desfăşurate puteri,/ nu doar 
cărările, nu doar livezile în prag de seară,/ nu doar, după fur-
tuna târzie,/ limpezimea pur respirândă,/ nu doar somnul ce se 
apropie şi o presimţire în linul serii”. Moment în care ţâşneşte 
afi rmaţia, catafaticul poesis-ului: „Ci nopţile! Ci’naltele nopţi 
ale verii,/ ci stelele, pământenele stele!”

E momentul în care e chemată să vină iubitoarea şi „nu 
numai ea…” Poetul caută din ce în ce mai des interioritatea, 
căci numai ea îi poate oferi certitudinile de care are nevoie: 
„Niciunde, iubito, nu fi -va lume aievea, decât în lăuntru. A 
noastră/viata,in preschimbare, se scurge. Şi mereu mai împuţi-
nat/ piere exteriorul”. Totul e fragil, în locul locaşului trainic 
găseşti în prezent doar „o întruchipare de gând”. Spiritul tim-
pului strânge puterile laolaltă, – de semnalat această temă ase-
mănătoare celei din fi losofi a lui Schelling sau din gândirea 
Sfântului Pavel – , însă templele nu mai pot fi  construite. Inima 
e risipită. Reapare şi tema risipirii, după cum se vede. Au mai 
rămas doar urme, ruine, păstrate „în cuprins nevăzut de acum”. 
Cu un titlu din Noica, am putea spune că a rămas doar ceea 
ce nu se vede. Vizibilul a sărăcit în formă şi sens. Şi doar acest 
invizibil esenţial trebuie păstrat în lăuntric: „Mulţi nu-l mai 
observă, fără să aibă totuşi câştigul/ de a-l făuri înăuntru, cu 
statui şi coloane, mai măreţ!”

Aşa e lumea…Cu învinşi şi învingători. Poetul vorbeşte 
aici, asemenea lui Lev Şestov, despre învingătorii din istorie 
(Descartes) şi dezmoşteniţii acesteia în filozofia Europei 
(Pascal). Ultimii nu au nimic al lor: „Fiece obscură cotitură a 
lumii are dezmoşteniţi de soiul acela,/ cărora nici ce a fost, nici 
ce curând va mai fi , nu este al lor./ Că şi ce le este aproape de 
tot, e pentru oameni departe”. Dar trebuie să rămâi liniştit, ne-
tulburat, păstrând doar întruchiparea recunoscută care în-
semna odinioară – prin faptul de a dura – fi inţare, recunos-
cută fi ind chiar şi de stelele cerului: „Pe noi/ să nu ne tulbure 
asta; dimpotrivă, să ne-ntărească păstrarea/ încă recunoscutei 
întruchipări. Ea dura odinioară printre oameni,/ în vâltoarea 
destinului nimicitor dura, la cumpăna/ răscrucilor de drumuri 
fi inţare dura şi stele/ spre sine – apleca din tăriile cerului”. Ce-
aş mai putea adăuga aici? Poate faptul că întruchiparea recu-

noscută ţine, mi se pare, de creştinism şi de imaginea 
Mântuitorului. Aşa cum scrie Wunenburger, de pildă: „Altfel 
spus, Hristosul, manifestat istoric în această lume, Fiul lui 
Dumnezeu, este văzut ca o imagine zămislită de Dumnezeu 
Tatăl după o relaţie de asemănare internă, şi nu de reproducere 
externă. Filiaţia înlocuieşte deci reduplicarea, iar genealogia, 
crearea de artefacte. Astfel, prin concepţia sa încarnaţionistă 
asupra lui Dumnezeu, creştinismul se delimitează, pe de o par-
te, de iudaism, pentru care nici o imagine vizibilă nu participă 
la natura divină, şi, pe de altă parte, de platonism, pentru care 
orice imagine rămâne un artefact extern”3 Asupra aspectelor 
pe care le-am amintit, poetul îi atrage atenţia îngerului: 
„Îngerule/ ţie ţi-o mai arăt, acolo! în străluminata-ţi privire/ 
înalţe-se bunul acesta, mântuit, întreg în sfârşit”. 

Şi totuşi…Reuşita e mare, surprinzător de mare. Ea ţine 
chiar de miracol si are o frumuseţe înspăimântătoare. Ca şi 
spaţiile, nu unele oarecare, ci probabil ale lui mundus imagi-
nalis. Ca şi îngerul: „Nu-i semn de mirare aici? O, minunează-
te, îngerule, căci / noi suntem aceia, noi, o, tu, mărite, spune-o, 
/ care am izbândit astfel, sufl area-mi / nu-i îndeajuns pentru 
slăvire. Cu toată izbeliştea deci, / n-am lăsat deoparte spaţiile, 
prinositoarele aceste / ale noastre spaţii. (Ce înspăimântător de 
mari par a fi  ele / că de atâtea milenii nu le mai umple simţirea 
noastră.)”. Observăm că poetul îşi elaborează aici propriul re-
ferent poetic, inclus semnului, operei ca macrosemn, aşa cum 
spunea şi Cesare Brandi. Mundus imaginalis  în semne şi 
semne din mundus imaginalis. Poeticul şi „urmele” sacrului. 
Sau semnele sale...

Apare imediat imaginea turnului, nu neapărat a Turnului 
Babel, despre a că-
rui proxemică şi 
simbolistică am 
vorbit în eseul des-
pre poemul Ţara 
pustie de T. S. Eliot. 
Acolo nu se zăreşte, 
în noaptea imensa 
decât „o iubitoare”. 
„Singură la fereas-
tră”.

Poetul nu im-
ploră de fapt înge-
rul, citim ceva mai 
departe. Însă chiar 
de l-ar implora, se 
pare că acesta nu 
vine. Îndoiala ma-
cină în continuare 
fiinţa conştientă 
din vocea poetică 
şi, deşi nu se scu-
fundă ca Simon-
Petru, ştie că „în 
chemarea mea e 

încă atâta respingere.” N-a realizat despătimirea. E doar poet 
şi atât. Misionar estetic doar. Conştient de slăbiciunile sale, de 
neputinţă, căci „nu poţi păşi împotriva / unui şuvoi atât de pu-
ternic.” Cu toate acestea strigă: ”Ca un braţ înălţat/ e strigătul 
meu”. Imaginea mâinii sale deschise este „împotrivire şi luare 
aminte”. Un mesaj nu către Cuprinzătorul  din fi lozofi a lui 
Karl Jaspers, ci către ceea ce nu poate fi cuprins: 
„Denecuprinsule, larg deschisă”.

Surprinzător, în Elegia a opta asistăm la o reabilitare a ve-
derii care, până acum, ocupase un loc secund faţă de auz. Nu 
este vorba, însă, de orice fel de vedere. Făptura nu vede doar 
cu ochii, ci cu toţi ochii. Altfel spus, asistăm nu la privire, ci 
la priviri: „Făptura, cu toţi ochii ei,/ vede Largul. Doar ochii 
noştri sunt/ ca şi întorşi şi-n juru-i aşezaţi în întregime,/ curse 
pândind învierea ei slobodă”. Trebuie văzută imensitatea, adică 
Largul, cum spune poetul. Şi asta pentru că omul s-a obişnu-
it „să vadă întruchipări, îndărăt” şi nu Largul, „care-i întipărit 
atât de adânc pe chipul animalului”. Aşadar o întoarcere, acum, 
spre exterioritate, ca într-un eseu al lui Levinas, intitulat 
Totalitate şi infi nit. Trebuie să intuieşti doar această realitate 
ascunsă pe care lumea o poate asculta: „Niciodată nu ni se în-
tinde, nici o singură zi,/ spaţiul cel pur dinainte, în care fl orile/ 
se deschid nemărginit. E numai lume necontenit/ şi nicicând 
Fără-de-nu-niciundele:/ Neîntinatul, Nestrăjuitul, pe care-l res-
piri/ şi-l ştii nesfârşit şi nu-l râvneşti. Ca prunc/ câte unul se 
pierde într-Însul, tăcut,/ şi e zguduit”. Paradoxal, ca la Platon 
cumva, moartea are atribute deosebite: „Ori altul moare şi 
este”. Să vedem cum explică Rilke această spusă. Să fi e vorba 
aici de o neştiută revelaţie? Căci poetul scrie: „Fiindcă în tinda 
morţii nu mai zăreşti moartea/ şi-ţi pironeşti căutătura-n afa-
ră,/ în felul poate, de nepreţuit, al necuvântătorului”.  

În dragoste există o stare de graţie, însă, fără să ştie, îndră-
gostiţii îşi ascund unul altuia vederea.  Are  însă  şi faptul aces-
ta un rost al său, căci astfel  „din nou se-nverigă lumea”.  
Trebuie să stai mereu cu faţa spre cele create, spre exteriorita-
te, pentru a desluşi „oglindirea Slobodului”, a ceea ce e efectiv 
liber şi doar noi îl întunecăm…Ce-ar fi  destinul? Faptul de „a 
fi  faţă-n faţă,/ nimic mai mult şi mereu faţă-n faţă”. Versuri 

3 Jean-Jacques Wunenburger, Filozofi a imaginilor, Traducere 
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apropiate vedem, de ideea cunoaşterii faţă către faţă…
Se pare că animalele au o condiţie deosebită în viziunea 

poetului, căci el, animalul, acolo „unde noi vedem viitor, ele 
vede Totul/ şi pe sine însuşi în Tot, izbăvit de-a pururi”.  Există 
o nesiguranţă chiar şi în zborul de pasăre, în ciuda acestei 
condiţii, căci: „Înspăimântată pare/ de ea însăşi, zbucneşte prin 
aer, cum o fi sură/ ar despica o ceaşcă. Astfel se înscrie dâra/ li-
liacului în porţelanul serii”. 

În ciuda aplecării „spre toate”, omul ratează tocmai imensi-
tatea, Largul. Orânduieşte, însă „fărâmarea-i partea noastră”.  Iar 
această situaţie e greu de explicat. Poetul presupune doar cauza 
ratării într-o „răsucire” datorată cuiva nenumit. Răsucire înseam-
nă şi textualizare, abatere de la linearitate, pierdere de sens, la-
birint. Aceasta pare a fi , în fi nal, condiţia omului şi a spaţiului 
literar ca să folosesc aici o sintagmă a lui Blanchot: „ Cine ne-a 
răsucit aşa, încât/ orice am face, suntem ca unul care pleacă. Ca 
şi acesta,/ ce-ajuns pe cel din urmă deal, de unde i se-arată/ în-
treagă valea lui de baştină încă o dată,/ se-opreşte, se întoarce, 
zăboveşte – ,/ trăim şi noi şi ne luăm întruna bun rămas”.

Se pare, cel puţin în Elegia a noua, că omul şi-ar putea trăi 
altfel viaţa, însă propria condiţie i se opune: „…de ce/ eşti legat 
atunci să fi i om,/ să jinduieşti după destin, ocolind destinul? (...) 
Nu-ţi poţi petrece viaţa în chip de laur, chiar, fericirea este,/ 
acest pripit câştig al unei grabnice pierderi. 

Se pare că toată preajma pământească a omului are nevoie 
de el, tot „pieritorul acesta”.  Şi nu ajungi decât o singură dată 
să atingi – se pare – unitatea totului. Chiar dacă numai pămân-
teşte: „O singură dată totul, numai o dată. O dată, nu mai 
mult./ Şi noi, aşijderea, o singură dată. Nicicând încă o dată. 
Dar aceasta,/ o singură  dată să fi  fost, chiar dacă numai o dată: 
/pământeşte să fi  fost,/ nu pare cu putinţă s-o deszici”. E aici o 
dorinţă intensă a omului de a păstra acest moment privilegiat 
în fi inţarea de aici, căci în cea  de dincolo nu poţi aduce decât 
„ce nu poate fi  rostit”.  Lucru şi acesta lipsit se pare de impor-
tanţă, căci „printre stele” nu mai contează nimic tocmai pentru 
faptul că „ele sunt mai deplin de nespus”. Ce putem face decât 
să rostim numele lucrurilor: casă, punte, fântână, poartă, ur-
cior, pom, fereastră? Dar spusa  aceasta se realizează într-un 
mod deosebit. trebuie să fi i conştient de „ascunsa viclenie” a 
pământului care îi face pe cei îndrăgostiţi să fi e încântaţi de 
orice lucru. Apare şi imaginea pragului, poate tot o iluzie. Căci 
nu ştii dacă mai e ceva de trecut. Deocamdată suntem într-un 
aici care favorizează vremea rostirii, un fel de moment kairo-
tic. Pentru îngeri nu poţi slăvi decât lumea pământească., sublu-
nară, căci în cosmos „unde el simte mai deplin, eşti un novice”. 
Trebuie să-i arăţi acestuia doar simplitatea şi să rosteşti lucru-
rile. E sufi cient pentru a-l uimi, căci el este altfel.

Heidegger spunea că opera de artă propune pământul şi se 
pare că spusa lui este într-un anume fel confi rmată acum. Căci 
şi poetul invocă un anumit pământ, unul nevăzut, transfi gurat 
poate, care să renască în om: „Pământule, oare nu asta e voia 
ta: nevăzut/ în noi să renaşti? – Nu-i oare visul tău/ cândva să 
ajungi nevăzut? – Pământule! nevăzut!”.

Însă deocamdată e bine, viaţa trebuie lăsată în propria voie: 
„Iată, trăiesc. Din ce anume? Nici copilăria şi nici viitorul/ nu 
se împuţinează…Viaţa, nemăsurat,/ îmi irupe în inimă”.

În Elegia a zecea exteriorul este pentru moment abando-
nat în favoarea interiorului al cărui motiv se reia. În plus, în-
gerul pare a fi  mai apropiat, el nu mai stârneşte atâta spaimă: 
„Fie-mi dat, ca-ntr-o zi, la capătul cumplitei scrutări în stră-
funduri,/ imn de bucurie şi slavă să-nalţ unor îngeri consimţi-
tori.”. Poetul a trecut testul lacrimilor şi nopţile dureroase îi 
sunt dragi. Îi pare rău doar că nu le-a înţeles mai bine până 
acum. Nopţile sunt apropiate asemenea unor surori, ele sunt  
unul  din „anotimpurile anului de taină”. Şi nu sunt doar atât, 
ci şi: loc, aşezare, vatră, glie, lăcaş. 

Apar ceva mai încolo imagini ale lumii, mai degrabă – cum 
ar fi  spus Pascal – ale divertismentului. Însă dincolo de aces-
tea, „tocmai în spatele gardului”, tocmai din locul acela, înce-
pe adevărata viaţă. E un spaţiu al copiilor şi îndrăgostiţilor. 
al animalelor, căci apar şi câinii jucându-se. Ceea ce este însă 
insolit e dat de faptul că un tânăr iubeşte o fi inţă la fel de tâ-
nără numită Tânguire… O caută până ajunge în livezi, acolo 
unde se afl ă sălaşul cel adevărat. E o entitate poetică aceasta, 
o faţă a Poesisului, fi gură ori marcă textuală aparţinând „unui 
neam glorios”  cândva. Şi, coborând în timp, se ajunge la mo-
mentul când „Principii-Tânguire ţara/ înţelepţeşte o cârmuiau”.  
Aceştia sunt asimilaţi sau comparaţi cu Sibilele şi Profeţii. 
Tânguirea tulbură bufniţa, simbol al înţelepciunii, însă ceva 
tot se obţine: zborul acesteia atinge „denedescrisul Contur”.

Suntem pe teritoriul Ţării-Durere, adică pe cel al referen-
tului poetic, spaţiu literar prin excelenţă. Şi acum Tânguirea 
numeşte alte feţe şi mărci ale Poesisului: Călăreţul, Toiagul, 
Cunună de Roadă, Leagănul, Drumul, Cartea aprinsă, Păpuşa, 
Fereastra.

Chiar sub poalele muntelui, Tânguirea îl îmbrăţişează plân-
gând pe cel decedat. Or, în această situaţie nu-ţi mai rămân 
multe lucruri de făcut şi fi nalul poemului confi rmă strâmto-
rarea aceasta a omului: „Ci nouă, celor cu gândul la fericirea/ 
mereu suitoare, ne-ar fi  dat să simţim/ înfi orarea uluitoare/ 
când fericitul, pierind,/ se pogoară”.

Un singur lucru cred că ar mai trebuie menţionat aici: uni-
tatea excepţională  a celor Zece Elegii duineze  al căror referent 
poetic mi se pare a fi  tocmai  metaunitatea.

  LAZĂR POPESCU�
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„Colosul fi lologiei spaniole” – cum a fost numit – s-a 

nãscut (1860) într-o familie de oameni de litere, în La 

Coruña. La 3 ani dupã doctorat (1892) îşi publică prima 

operă, încununată cu Premiul Academiei Spaniole (avea 25 

de ani). După doi ani de studii de franceză veche şi prove-

nsală la Toulouse, la 30 de ani i se încredinţează catedra de 

Filologie Comparată de Latină şi Castiliană a Universităţii 

din Madrid. Trei ani mai târziu, este ales membru al 

Academiei Spaniole. Face (1905) lungi călătorii în 

Argentina, Chile, Uruguai (apoi Columbia), unde studiază 

tradiţiile folclorice locale.

În 1908 i se oferă catedra de Poetică la Universitatea 

„John Hopkins” (cursuri şi conferinţe la New York, 

Philadelphia, Boston, Chicago. La Roma fondeazã „Scoala 

Spaniolã de Arheologie” (1911); iar în anul urmãtor, ales 

membru al Academiei Spaniole de Istorie, fondeazã „Revista 

de fi lologia española”.

Onorurile academice urmează aproape anual. Membru 

al „Academia dei Lincei” din Roma, al „Academiei de 

Ştiinţe” din Lisabona, al „American Academy of Arts and 

Scienxes”, al „Accademia della Crusca” din Roma, al „British 

Academy”, al „Institut de France”, al „Academiei Belgiene 

de Ştiinţe, Litere şi Arte”, al omologului „Instituto di 

Venezia” ş.a. – Este distins, succsiv, cu titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universităţilor din Toulouse, Hamburg, 

Palermo, Zürich, Coimbra, Bucureşti. Şi seria onorurilor 

care îi aduc o faimă mondială continuă cu volumele oma-

giale care i se dedică, continuă cu conferinţele şi cursurile 

ţinute la Universităţi europene, sud- şi nord-americane.

Toate aceste titluri şi onoruri vin ca o recunoaştere una-

nimă a valorii deosebite a lucrărilor sale fundamentale, - prin-

cipale: „Poema del Cid”, „Leyenda de los Infantes de Lara”, 

„Gramatica historica española”, „L’Épopée Castillane”, „Poesia 

juglaresca y juglares”, „España del Cid”, „Los Españoles en la 

Historia”; iar la 95 – „El Padre Las Casas”, ultima sa lucrare 

fundamentalã. Dar la vârsta de 95 de ani face o cãlãtorie de 

studii în Israel, ia contact cu istorici din Ierusalim şi adună 

material pentru o lucrare despre limba spaniolă sefardită. 

După care, prestigiul său universal recunoscut îi aduce ultima 

onoare: la vârsta de 97 de ani este reales preşedinte al 

Academiei Spaniole. – La 15 noiembrie 1968, extraordinara 

sa vitalitate fi zică şi intelectuală, cu totul ieşite din comun, ia 

sfârşit. Se stinge la locuinţa sa din Madrid, cu numai 4 luni 

înainte de a fi  împlinit vârsta de 100 de ani.

*

„Renovatorul, sau mai bine zis creatorul metodelor fi lo-

logiei moderne în Spania, maestrul eminent al criticii isto-

rice” (1), savantul medievist de faimă mondială (2), fostul 

discipol predilect al lui Menéndez y Pelayo, înzestrat cu o 

capacitate titanică de muncă – asemenea maestrului său, - 

Menéndez Pidal se deosebeşte totuşi întrucâtva, ca profi l 

intelectual şi moral, de maestrul său. „Dacă Menéndez y 

Pelayo este un scriitor retoric, Pidal scrie sobru, cu demni-

tate de istoric, fără înfl orituri. Dacă maestrul secolului al 

XIX-lea este o autoritate în sectorul estetic, autorul Originilor 

limbii spaniole orientează critica literară pe un drum care 

porneşte din sectorul fi lologiei; dacă unul era mare investi-

gator de domenii imense, acesta este specialistul care apro-

fundează”. – Profi lul lui Menéndez Pidal este deosebit şi de 

al celorlalţi iluştri reprezentanţi ai generaţiei sale: 

„Identifi cându-se, pe terenul său ştiinţifi c şi critic, cu sensul 

spiritual profund al generaţiei de la ’98, el depăşeşte totuşi 

criticismul excesiv al acesteia (…) Cuvântul său este tot-

deauna just şi meditat; entuziasmul său – pasiune a inteli-

genţei; scopul său permanent – o cât mai deplină justifi care 

a temelor… Este înţeleptul, care închide în el artistul” (3).

Concentrându-se asupra unui domeniu mai limitat şi 

mai clar circumscris – acela al studiului lingvistic, literar şi 

istoric al Evului Mediu spaniol, - Menéndez Pidal „a ela-

borat o viziune a Evului Mediu şi totodată, în cadrul aces-

teia, o sociologie a literaturii medievale” (4). – Concepţia 

şi metodele, noi şi deosebit de fecunde, şi le-a impus pre-

ţuirii generale încă din tinereţe, - când, în răspunsul său la 

discursul de recepţie al noului chemat în sânul Academiei 

Spaniole, Menéndez y Pelayo sintetiza în aceste cuvinte re-

zultatele obţinute de ilustrul său discipol de odinioară: „În 

numai câţiva ani, şi cu publicaţii la prima vedere fragmen-

tare ori izolate, a transformat aspectul Evului Mediu spa-

niol, a învins şi aprofundat difi cultăţi şi probleme nebănu-

ite până la el, a pornit să reînvie o lume epică, a combinat 

şi a reunit forme de artă care până atunci păreau fără nici 

o legătură între ele, a adus lumină în haosul vechii noastre 

istoriografi i şi al începuturilor poetice, şi a supus unui sever 

şi scupulos examen lexicografi c, gramatical, istoric, cele mai 

vechi şi mai venerabile documente ale limbii castiliene”. (5). 

Noul academician avea 32 de ani.

Ca ideaţie şi metodă, opera sa a parcurs un itinerar ale 

cărui etape s-ar putea stabili astfel:

Aplicând, cu rigoare dar şi cu fi neţe, metodele moderne 

ale fi lologiei romanice, pidal începe cu operaţia de stabili-

re exactă a textelor, concepând istoria limbii ca o condiţie 

prealabilă şi inseparabilă de istoria literaturii. Apoi (acum 

încep a se afi rma ideile-forţă ale marelui medievist), Pidal 

stabileşte principiul creaţiei individuale, la origine, a orică-

rui produs de „artă populară”. Trecând la analiza poeziei 

istorico-narative spaniole, demonstrează că ceea ce a rămas 

sunt fragmente derivate din relatări istorice mai vechi, şi că 

epoca spaniolă nu este un refl ex al celei franceze, ci o ma-

nifestare literară paralelă. Dar ideea fundamentală şi în 

acelaşi timp puct de plecare al cercetărilor sale asupra lite-

raturii mediuevale este considerarea şi studiul literaturii în 

realitatea sa istorico-socială efectivă, pornind de la ideea 

„fucţiei necesare” a literaturii, care este o funcţie socială (în 

înţelesul cel mai larg al termenului). În această privinţă, 

opera sa cea mai reprezentativă – un fel de „cadru” al lite-

raturii medievale spaniole şi, într-o anumită măsură, euro-

pene – este fără îndoială Poesia juglaresca y juglares, operă 

de erudiţie, dar în acelaşi timp pitorească, în care epoca 

prinde viaţă în modul cel mai limpede şi mai sugestiv.

În acest ideal „cadru”, cum am numit opera citată mai 

sus (pentru a nu mai insista şi asupra operei lingvistului 

Pidal, culminând cu impunătoarea Origines del español), se 

înscriu marile sale studii asupra legendelor Infanţilor de 

Lara sau a Regelui Rodrigo (acesta din urmă, un exemplar 

studiu de literatură comparată); sau cele asupra Romancero-

ului. „Niciodată un alt spaniol n-a auzit sau citit mai mul-

te romanţe ca mine” – afi rma el, cu perfectă dreptate. Într-

adevăr, Romancero-ul a reprezentat „deplina fi nalitate a 

vieţii sale”, considerându-l esenţialmente „o poetizare a 

vieţii” (6). – Mai presus de toţi eroii hispanici, istorici şi 

legendari, îl pune Pidal, fi reşte, pe Don Rodrigo Diaz de 

Bivar, căruia i-a dedicat şi o fundamentală biografi e: El Cid 

Campeador. O operă de erudiţie, evident, dar şi încălzită 

de o puternică afecţiune: „Cidul este un erou epic de o na-

tură singulară. Foarte puţin sau chiar nimic nu ştie Istoria 

despre protagoniştii epopeii greceşti, germanice sau fran-

ceze (…) Dar Cidul cboară din superioara sa lume ideală, 

pentru a intra cu pas hotărât în Istorie… Istoria şi Poezia 

(se înţelege, istoria documentată în mod leal, şi poezia ve-

che) se arată a fi  de acord, cum rareori se întâlneşte un 

asemenea acord, în modul de a-l caracteriza; astfel că nu 

există un erou epic mai iluminat de Istorie ca Cidul (…). 

Invidia, viciu eminamente hispanic, a pus stăruitor piedici 

operei Cidului, fără a ţine seamă de daunele pe care le adu-

cea astfel colectivităţii în timpul războiului antiislamic ca 

urmare a surhiunirii marelui războinic. Defect tipic spani-

ol…etc” (7). – Iată cum înţelege Pidal să aducă, cu o admi-

rabilă consecvenţă în întreaga sa operă, eroii literari din 

lumea ideală a poeziei în lumea reală a istoriei: pentru cu 

istoria le dă adevăr şi concreteţe; dar totodată cercetând cu 

atenţie şi poezia care, dându-le aură legendară, le sporeşte 

măreţia. – În jurul acestui mit – reconstruit însă în perspec-

tiva realului – a realizat Pidal şi acea superbă capodoperă 

a medievisticii europene care este La España del Cid.

Este deci aici o pasionantă preferinţă tematică, o con-

cepţie, o metodă, o viziune, care, toate laolaltă, pregătesc 

drumul unei apropieri a eruditului de universul tematic şi 

sentimental al primei generaţii de mari eseişti spanioli.

Dar această apropiere a sa de „generaţia de la ’98” a avut 

loc şi pe alte căi, a fost facilitată şi de alte motive.

Menéndez Pidal publică Legenda Infanţilor de Lara cu 

numai doi ani înainte de 1898, convenţional considerat anul 

care marchează momentul critic în istoria modernă a vieţii 

intelectuale spaniole, precum (şi ca o consecinţă) şi anul de 

care sunt legate de obicei – tot convenţional – începuturile 

semnifi cativului fenomen cultural care este eseismul spa-

niol. Or, publicarea acestei opere, „face parte dintr-o serie 

de fenomene renovatoare care vor caracteriza criza spiritu-

ală şi istorică de la sfârşitul secolului. Pe oamenii acelei 

epoci îi interesa să-şi lămurească ideile asupra moştenirii 

istorice a naţiunii, să pătrundă sensul profund al trecutului, 

distrugând mituri strălucitor de superfi ciale, create de pa-

triotismul rău înţeles al epocii Restauraţiei, şi întorcându-se 

la izvoarele vechi; şi îi interesa în mod deosebit să înţelea-

gă ce înseamnă Castilia, forţa propulsoare a acestui trecut. 

În cartea lui Menéndez Pidal se studia, cu date precise, naş-

terea energicei vitalităţi castiliene, şi se făcea lumină asupra 

unor fapte fundamentale pentru înţelegerea Evului mediu, 

perioadă istorică în care s-a făurit spiritul naţiunii. Îi inte-

resa de asemenea

 să afl e elemente de permanenţă în accidentatul drum 

al istoriei Spaniei (8). – Este tocmai ceea ce îl îndemna şi 

pe Pidal să studieze profund spiritul Castiliei şi marii săi 

eroi; „iar descoperirea Castiliei, pe care o fac tinerii gene-

raţiei ’98, este completată acum cu descoperirea Cidului” 

(9).

„Generaţia ‚’98” găsea deci în studiile de medievistică 

ale lui Menéndez Pidal, în eruditele dar şi entuziastele sale 

evocări ale trecutului, răspunsuri la întrebări ale prezentu-

lui, precum şi o bogată sursă de energie morală. – Apoi, 

asemenea lui Azorin, Unamuno, Maeztu, Pidal era şi el un 

îndrăgostit de natura Spaniei, străbătând cu pasiune dru-

murile patriei spre a descoperi locurile încărcate de poezia 

amintirilor şi de mărturii ale trecutului ei eroic. – 

„Menéndez Pidal, totdeauna atât de senin, de imperturba-

bil încât părea un om rece, îşi descoperă până la sfârşit, în 

mod ponderat, secretul; acelaşi secret ca al tuturor celor 

din generaţia sa, motorul întregii sale opere, stimulul vieţii 

sale: preocuparea de Spania… Toată opera sa palpită de 

acest puternic patriotism” (10).

Dar, spre deosebire de marii eseişti ai generaţiei sale, 

Pidal – spirit echilibrat, calm, măsurat, optimist, - nu în-

târzie în problematizări şi nu manifestă nelinişti interioare. 

Meditaţia contemplativă devine la el activitate constructivă, 

- cum o dovedeşte şi opera sa Spaniolii în istorie, în care, 

mai mult ca oriunde, eruditul îşi îngăduie întrucâtva liber-

tăţile spiritului estetic, măîsurat însă şi argumentat cu nu-

meroase exemple luate din istorie, realizând în felul acesta 

pagini de observaţii dintre cele mai pătrunzătoare care s-au 

scris asupra caracterului omului spaniol, precum şi cele din 

eseul Caracterele primordiale ale literaturii spaniole.

Prof univ. dr. Ovidiu DRIMBA
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Caracterele 

literaturii 

spaniole
[…] Dintru început, ne 

atrage atenţia slabul simţ al pa-

ternităţii literare manifestat în 

transmiterea unei mulţimi de 

opere, fără îndoială produse ale 

unei arte foarte culte şi chiar a 

unei arte curtene, dar care to-

tuşi din acest punct de vedere se 

aseamănă cu operele de artă 

spontană şi populară. Rămânem 

uimiţi văzând cât de dese sunt 

cazurile când autorul cult nu-şi 

creează opera ca un act de aro-

gantă afi rmare a personalităţii, 

nu are pretenţia de a se ridica deasupra publicului, recoman-

dându-se admiraţiei acestuia, ci face un efort intelectual spre 

binele propriu şi al celorlalţi, fără ca faima să-l preocupe câ-

tuşi de puţin. Astfel, în Evul Mediu, toate numeroasele şi 

marile cronici naţionale sunt o operă colectivă şi anonimă, 

întocmai ca marile monumente arhitectonice ale timpului, 

ridicate prin efortul întregului popor; fără îndoială că ano-

nimatul într-o asemenea măsură, nu-l vom întâlni în pro-

ducţiile analoge ale istoriografi ei altor ţări. Deosebit de re-

velatoriu este şi faptul că, în plină epocă de exaltare 

renascentistă a personalităţii, opere ca Celestina şi Lazarillo 

vor fi  oferite publicului învăluite în vălul anonimatului; aces-

te opere au la bază concepţii înalte despre o artă purifi cată, 

stilul fi ecăreia manifestă o originalitate creatoare debordan-

tă care marchează direcţii noi în literatură; şi cu toate acestea, 

autorul ţine să dispară umil în dosul frumuseţii operei lui, 

animat de un admirabil sentiment de generozitate. În istoria 

teatrului nostru clasic ni se oferă din abundenţă asemenea 

fenomene ciudate. O creaţie dramatică atât de singulară, cu 

un relief artistic atât de marcat cum este Condamnat pentru 
necredinţă, este de paternitate îndoielnică, atribuirea ei lui 

Tirso este încă discutată. Este oare de conceput o asemenea 

incertitudine când e vorba de marile opere ale dramaturgilor 

francezi? Multe comedii spaniole din Secolele de Aur se pu-

blică anonime, sau semnate de „un scriitor de la această cur-

te”; multe apar sub un nume uzurpat şi adeseori marii autori 

ai timpului repudiază comediile care li se atribuie, reclamând 

în schimb altele, care li s-au furat; în sfârşit, observăm feno-

mene de anonimat asemănătoare, într-un fel sau altul, celor 

ce predomină în câmpul poeziei populare. Între aceste feno-

mene, nu trebuie să uităm faptul – foarte asemănător anoni-

matului – al colaborării: adeseori trei autori de vază se reu-

nesc pentru a scrie cele trei acte ale unei comedii; în felul 

acesta opera dramatică capătă un caracter co-

lectiv chiar din primul moment al concepţiei 

operei. […]

Să observăm acum un fapt contradictoriu: 

în cadrul popularismului artei spaniole opere-

le literare se prăbuşesc cu grămada în prăpastia 

uitării, dar temele poetice care le inspiră su-

pravieţuiesc acestei prăbuşiri şi dăinuiesc mul-

tă vreme cu tenacitate. Tot astfel se întâmplă şi 

în natură: individualul este devorat continuu 

de moarte, dar spiritul care dă formă speciei, 

în continua sa generare reînnoitoare, durează 

nealterat. Şi aceasta este o altă trăsătură, dintre 

cele mai evidente, ale literaturii hispanice: per-

sistenţa seculară a temelor poetice.

Această trăsătură trebuie să o privim într-

un anumit mod, ca o consecinţă a ceea ce spu-

neam înainte: spiritul popular se poate mulţumi secole de-a 

rândul cu acelaşi cânt şi cu aceeaşi povestire, aşa după cum 

păstrează în mod fi del acelaşi costum şi aceleaşi obiceiuri din 

bătrâni, independent de neîncetata schimbare a modei care 

preocupă gusturile rafi nate şi aristocratice. Dar tocmai aceas-

tă continuitate, în pofi da schimbărilor poetice, ne înalţă de 

la planul popular la cel cu adevărat naţional, totdeauna când 

temele mai răspândite au fost cele ale poeziei eroice.

Desigur că ciclurile epice din orice poezie eroico-naţio-

nală, în Antichitate ca şi în Evul Mediu, urmează un anumit 

drum. Dar în marea majoritate a ţărilor subiectele, temele 

epice, după epoca lor de înfl orire, se sting, întocmai ca o 

plantă crescută într-un teren din care au dispărut condiţiile 

favorabile de viaţă. Nu acelaşi lucru, însă, s-a întâmplat şi 

în Spania, unde ele s-au menţinut mereu proaspete, aseme-

nea stejărişului de pe podişurile noastre. – Alte două mari 

literaturi s-ar putea compara, în această privinţă, cu litera-

tura spaniolă. Cea mai asemănătoare literaturii noastre este 

fără îndoială literatura greacă. În ea, materia tebană a con-

stituit – datorită mai mult impulsului tradiţional decât de-

osebitelor calităţi estetice pe care Aristotel le remarcă în 

legendele Alcmenei şi a lui Oedip, – materia predilectă a 

teatrului grec de la începuturile acestuia. De asemenea, s-au 

răspândit de-a lungul tuturor epocilor tragediei şi episoa-

dele războiului troian, aşa precum vâlvătaia lăstărişurilor 

aprinse pe culmile muntelui Ida s-au repetat şi pe înălţimi-

le foişoarelor de pază ale insulelor până la Citeròn þi 

Aracneo, vestind întregii Grecii căderea Ilionului; dar, în 

afara tragediei, focurile eroice n-au căpătat o adevărată vi-

talitate. La rândul ei, Anglia, la fel ca Grecia şi ca Spania, a 

creat şi ea un grandios teatru naţional care s-a inspirat din 

tradiţiile patriei; totuşi, în acest teatru nu prind din nou 

viaţă fi gurile propriu-zis eroice: eroul din Maldon şi Beowulf 

n-au putut să ridice şi să dea la o parte lespedea uitării care 

îi apăsa de multă vreme. În schimb, în literatura spaniolă 

străvechii eroi n-au contenit să dea viaţă celor mai impor-

tante reînnoiri ale formei literare; nici chiar idealul renas-

centist – care a îndepărtat într-un mod atât de violent alte 

popoare din europa de trecutul lor medieval – n-a tras asu-

pra lor vălul uitării; şi în felul acesta, infl uenţa legendelor 

epice a continuat fără întrerupere până la romantismul de 

mai ieri, până la modernismul de azi. […]

Alături de austeritatea etică putem lua în considerare şi 

alte calităţi analoage ale spaniolului. Rasa spaniolă, elogia-

tă încă din timpurile vechi pentru remarca-

bila sa sobrietate fi ziologică, calitate care face 

din ea o maşină umană de mare randament 

şi de mic consum, se caracterizează şi printr-

o anumită sobrietate psihologică. […]

În artă, aceastză sobrietate determină – pe 

lângă acea simplitate a formei în domeniul 

literaturii pe care am semnalat-o la început 

– o formă specială de realism pe care muţi 

critici l-au remarcat, dar care aşteaptă încă o 

cercetare amplă şi metodică, cercetare care să 

ne arate ce drumuri aspre şi trudnice străba-

te fantezia spaniolă pentru a ajunge la con-

templarea ideală a realităţii şi totodată de ce 

stânci deosebit de periculoase se izbeşte şi 

naufragiază. Putem să ne oprim doar asupra 

unui punct. Locul foarte redus pe care-l ocu-

pă elementul miraculos în literatura spaniolă 

este un fapt indiscutabil, cu toată stăruinţa unor critici care 

se încăpăţânează să-l nege. Nu vrem să afi rmăm că rasa pură 

este incapabilă de a crea sau de a simţi prospeţimea acestei 

fermecătoare poezii a imposibilului şi a visării care va recrea 

întotdeauna spiritul ca o boare de primăvară veşnică ce face 

să înfl orească în noi vârsta copilăriei; este de ajuns să ne 

gândim la Amadis pe care l-am amintit adineauri şi la nu-

merosul său alai de romane cavalereşti. Dar în faţa acestei 

tendinţe universale, în sufl etul iberic se ridică un dispreţ 

suveran faţă de lumea himerică, dispreţ manifes-

tat prin frecvenţa cu care, după părerea mea, se 

produce fenomenul eliminării elementelor mi-

raculoase preexistente. Mă refer la anumite ca-

zuri, ca cel pe care îl oferă atât de des citata dis-

pută dintre Elena şi Maria, în care sunt lăsate la 

o parte anumite motive miraculoase prezente în 

modelele franceze, operându-se o trecere bruscă 

spre realism; iar acest fenomen îşi sporeşte sem-

nifi caţia când observăm totodată şi contrarul 

său; cu alte cuvinte, cazul unor fi cţiuni spaniole 

– cum este legenda regelui Rodrigo sau cea a lui 

Fernán de Gonzáles – care, trecând în literatura 

franceză, simt nevoia de a-şi încorpora anumite 

elemente miraculoase care în Spania le lipseau. 

De altminteri, tot în legătură cu această îndepăr-

tare de miraculos trebuie pus şi gustul, atât de înrădăcinat 

la artiştii religioşi spanioli, de a reduce la acelaşi nivel divi-

nul şi umanul, fi e menţinându-se în limitele celei mai sin-

cere pietăţi, dar contemplând cu îndrăzneală sacrul cu ochi 

profani, fi e invers, tratând temele profane la modă, în felul 

de tratare a divinului, chiar şi acele teme care pot pângări 

în cea mai mare măsură prin contrast măreţia elementului 

sacru. De altfel, menţinându-ne la fenomenul de iluminare 

a fenomenului miraculos preexistent în literatură, trebuie 

spus că acest fenomen se observă şi în cadrul poeziei eroi-

co-populare. […]

Am vrut să arăt în paginile 

anterioare că nu numai auste-
ritatea morală este caracterul 

care leagă între ele cele două 

jumătăţi ale istoriei noastre li-

terare. Le leagă şi o austeritate 

mai degrabă estetică, şi care se 

traduce prin acel realism, re-

marcat de atâtea ori în toate 

categoriile de opere artistice, 

dar neinclus printre caractere-

le esenţiale şi permanente ale 

literaturii noastre pe care le 

subliniază autori ca Ticknor şi 

Milá. Totuşi, acest realism este 

cel care dă o anumită formă şi 

vechilor creaţii poetice; ba mai mult, anumite manifestări 

dintre cele mai deosebite ale acestui realism se repetă în 

toate timpurile. Astfel, trebuie să se noteze că acea tendinţă 

de eliminare a elementului miraculos preexistent, pe care 

am semnalat-o mai sus, este cea care inspiră concepţia cea 

mai înaltă a literaturii hispanice. Căci Don Quijote trebuie 

considerat – dacă vrem să-i înţelegem pe deplin valoarea sa 

reprezentativă şi semnifi caţia sa etnică – drept momentul 

genial al acestui proces de eliminare: Cervantes supune re-

alistei contemplaţii iberice lumea aventurilor cavalereşti, şi 

înlăturând fantasticele viziuni care populau imaginaţia eu-

ropeană din Evul Mediu creează romanul modern. Dar, pe 

lângă sublinierea realismului de care vorbeam, m-am stră-

duit mai ales să fac să reiasă, cu toată evidenţa, faptul că un 

alt caracter permanent al literaturii hispanice (deşi, după 

câte ştiu, uneori nu este considerat ca atare) este popularis-
mul care se manifestă în fenomenele cele mai variate ale 

vieţii literare. Zborurile cele mai vultu-

reşti ale spiritului spaniol vor fi  însufl e-

ţite de o întrepătrundere intimă a ge-

niului artistului cu geniul poporului 

său; împrejurare în care fantezia, impul-

sionată de o viziune viguroasă, tumul-

toasă şi romantică despre frumuseţe, 

încearcă un semntiment de profund 

dispreţ pentru formele artifi cioase pe 

care numai o mână de docţi sunt în sta-

re să le savureze. Am văzut cum Mester 
de Clerecia (literatura medievală creată 

de clerici) şi-a realizat opera sa măias-

tră numai când canoanele sale estetice 

rigide s-au frânt în mâinile unui 

Arcipreste de Hita. Vom vedea în cursul 

acestei cărţi cum vechile concepţii ero-

ice ale Spaniei îşi vor căpăta plenitudi-

nea lor naţională numai atunci când se vor manifesta în 

forma neregulată, grăbită şi sacadată a Romancero-ului, 

elaborat prin contribuţia colectivă a poporului. În acelaşi 

fel, teatrul spaniol nu va ajunge la forma sa deplin constitu-

ită decât după ce va da la o parte tiparele erudite la care 

aspira; după ce Lope de Vega, câştigând bătălia purtată în 

sinea lui împotriva prestigioaselor precepte neoclasice care 

subjugau toate naţiunile culte din acel timp, şi-a dat frâu 

liber fanteziei, ascultând de îndemnurile atavice ale neamu-

lui său şi a început să scrie pentru „prostime”.

Este greu de spus până în ce grad aceste caractere sunt 

cu totul spaniole, sau sunt mai de grabă circumscrise unor 

regiuni preeminente din peninsulă. Nu cred, de pildă, că 

Portugalia, Galicia sau Asturia refuză miraculosul în aceeaşi 

măsură în care o fac alte regiuni. Pentru a discerne în aceas-

tă materie, cea mai mare difi cultate constă în faptul că ade-

seori se afi rmă că ceea ce azi considerăm ca fi ind ceva pro-

priu întregii Spanii, la origine a fost ceva specifi c castilian, 

ceva ce a diferenţiat Castilia de celelalte regiuni. În privinţa 

aceasta, dovada cea mai evidentă este poezia eroică.

Epopeea se naşte ca o poezie strict castiliană, ostilă 

Leónului şi străină de celelalte regate peninsulare; cu tim-

pul, însă, legendele sale, pe care închipuirea le-a înfi ripat 

în suburbiile Larei, la San Esteban de Gormaz sau în valea 

Arlanzei, cu parfumul lor local pronunţat, şi-au dezvăluit 

semnifi caţia şi s-au răspândit până la cele mai îndepărtate 

hotare hispanice, unde Infanţii de Salas, Cidul şi Fernán 

Gonzáles au fost primiţi ca nişte eroi locali.

(Din „Algunos caracteres primordiales de la literatura 

española”. În: Bulletin Hispanique, XX, 1918, Reprodus în: 

R. M. Pidal, Antologia de ensayos, pp. 258-278).

Traducere de Ovidiu DRIMBA
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Artistul trebuie să nu aibă frică de necunos-
cut, ci de necunoaştere.

Actorii care nu se vădpe scenă se aud în 
culise.

Prefer actorii cu intuiţie scenică, ci nu cu 
tupeu scenic.

Adevărul scenic l-a găsit femeia de serviciu 
măturând scena.

Există actori buni, aleşi şi… perverşi.
Pe scenă raiul ia forme daimonice.
Paranoicul pe scenă, ca şi în viaţă, îşi face 

chip cioplit.
„Cum se împacă poezia cu teatrul?” – m-a 

întrebat un matematician. „Cum să se împa-
ce? i-am zis. Cum se împacă cifra unu cu ci-
fra doi.”

Bufonul îşi caută regele, nebunul tronul.
Dacă vezi o rază de lumină pe scenă, n-o 

tulbura cu întunericul din tine.
Să fii robul scenei, şi toţi să te vadă 

stăpân.
Graţia cuvântului: să spui un cuvânt şi iarba 

să facă o revelaţie în faţa lui.
Cap de afiş – unul care şi-a uitat capul pe 

scenă.
Spectatorul a prins o replică şi a luat-o 

acasă.
Să joci teatru oglindindu-te în apa limpede 

şi să te speli de păcatele scenei.
Un zeu mă supraveghează pe scenă. La apla-

uze rămân singur.
În culise lacrimile sunt mai credibile.
Este foarte adevărat că mă risipesc pe scenă; 

asta nu înseamnă că eul meu este risipitor.
Actorul îşi caută Învăţătorul în culisele 

vieţii.
Eu nu sunt actor. Eu sunt un naiv care vede scna ca pe o legendă.
După ce replica trece rampa, actorul nu-i mai duce de grijă.
Replica sufeurului care nu ajunge actor, ajunge la dramaturg.
Am avut partener de joc umbra mea – vai de ea!
Culisele teatrului sunt blestemele personajelor de altădată.
Nu ştiu exact dacă modelul meu în teatru este Iuda sau Sf. Ioan.
Dacă-i oferi flori de lotus spectatorului, nu-i mai spune de unde le ai.
Gustul teatrului nu este acelaşi cu gustul sacenei.Am spus o poezie într-o biserică 
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– icoanele m-au privit ca o Giocondă.
Azi mi-a bătut geniul la uşă. Nu eram 

acasă.
Îmi place gloria urcată pe vârful pira-

midei, nu gloria din vârful grămezii.
Toată viaţa groparul a visat să îngroape 

un rege.
Inspiraţia vine adesea pe întuneric, dar 

niciodată în beznă.
Nu ignoranţii demolează arta, ci 

închipuiţii.
Nu am idealuri în viaţă, ci sacrificii.
Nu trebuie să te vinzi vântului ca să te 

înalţi.
Nu proştii în sine ne dezamăgesc, ci 

priorităţile lor.
Luciditatea este mai aproape de moarte 

decât de viaţă.
Lupta cu sine se face fără scut.
Hoţul de idei fură cu trei mâini.
O singură mască are moartea – gloria.
Suntem confuzi chiar şi atunci când ne 

iubim pe noi înşine.
Nu cunoşti cu adevărat, dacă nu ai un 

dor al cunoaşterii.
Dacă mă executaţi, tăiaţi-mă c-o 

frunză.
Istoria se repetă cu cimitire cu tot.
Nu pot fi de neam rău, atâta timp cât 

sunt de neam omenesc.
Nu te ridica din păcat că n-o să te vezi 

niciodată.
Nu-mi place Afrodita în singurătate, 

dar îmi place singurătata Afroditei.
Eu nu mă plâng de singurătate, am sen-

timentele cu mine.
Numai păsările ne pot acuza de stângăcia zborurilor.
Şi între copaci poate exista divergenţă - pentru umbră.
Să fugi după gândul tău şi după o viaţă de om să-l ajungi.
Neliniştea flămândului poate fi reclama unei naţiuni.
Să ai puterea de-a iubi, aşa cum soarele iubeşte norii.
Ca să nu facă Pământul umbră degeaba Universului, Dumnezeu îl învârte.
Să trăieşti un gol absolut şi să ai impresia că trăieşti din plin, e o tragedie.
Lecturile sunt o greutate pentru individul care nu ştie să le poarte.
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Fie că slujeşte teatrul, fi e că are o altă ocupaţie sau nici 
una, poetul ajunge a vorbi despre sine, cu o libertate sensibilă 
ce-i măsoară autenticitatea. Poet-actor sau 
actor-poet ar fi  sintagme neavenite, analoage, 
bunăoară, cu cele de mai largă circulaţie, deşi 
nu de bună reputaţie: poet-critic sau critic-
poet. Pentru George Drăghescu, spectacolul e 
doar o temă, adică o cale de acces spre eul său. 
Astfel că teatrul se arată învestit cu tot atâta 
lirism cât posedă pana celui ce-i ispiteşte inti-
mele articulaţii, recunoscând: „În Academia 
de Teatru nu înveţi să fi i actor. În Academie 
trebuie să vii cu lecţia învăţată de la 
Dumnezeu.” Drept care poetul aduce pe scenă 
propriul său personaj, născut iar nu făcut, 
căutând pe scândurile ei asceza, declarând a 
nu avea idealuri ci doar sacrifi cii, socotindu-se 
rob iar nu stăpân, un muncitor de rând al sce-
nei ce s-ar simţi în culmea fericirii dacă ar fi  
din când în când omologat drept artist. E 
umilinţa interiorizării, semnul de nobleţe al 
omului care, spre a recurge din nou la cuvin-
tele sale, se luptă cu sine fără scut. Pericolele se ivesc la tot 

pasul. „Scena poate fi  o Golgotă pe care şi amatorii o pot 
urca.” Cum le-ar putea neutraliza, în acest mediu în care afec-

tarea, disimularea, simulacrul reprezintă 
chiar regulile jocului, ironicele însemne ale 
fi cţiunii date pe faţă? În această atmosferă 
înclinată către emfază, în care pre-făcătoria 
se simte la ea acasă? Doar mergând pe ca-
lea pe cât de simplă pe atât de anevoioasă 
a adevărului fi inţei, neconcesiv prin defi niţie: 
„Îi poţi mitui pe slujitorii artei, însă nu poţi 
mitui adevărul despre tine în artă”. 

Poet rar, crescut dintr-un sufl et rar, aşa 
cum rar mi-a fost dat a întâlni, George 
Drăghescu se străduieşte şi adesea 
izbuteşte a capta în vers şi aforism trudni-
cele sclipiri ale acestui adevăr, spectacular 
prin natura lui de dincolo de orice artifi ciu. 
Spectacular ca esenţă. Masca autorului 
cade, pentru a dezvălui obrazul dramatic al 
celui ce aspiră a se despovăra de teatrali-
tate: „Nu vreau un personaj îngropat în 
fi inţa mea.”

Gheorghe GRIGURCU

George DrăghescuGeorge Drăghescu
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Într-o scrisoare de recomandare, din 1958 (pe care o reproducem alăturat) 
către „Amicul Jebeleanu”, Lucian Blaga - care-l cunoştea pe tânărul condeier 
clujean Gheorghe Grigurcu „de vreo câţiva ani”, urmărindu-i cu interes „ evoluţia 
literară”  şi apreciindu-l „în chip deosebit pentru darurile intelectuale şi creatoare” 
cu care l-a înzestrat natura -, scria: 

„Tânărul este într-o situaţie foarte grea, şi mai este pe deasupra foarte neaju-
torat. Găsesc că aţi face o cu totul strălucită achiziţie, dacă l-aţi angaja la «Scrisul 
Bănăţean». Vi-l recomand cu toată căldura. Al Dtale cu veche şi mare prietenie, 
Lucian Blaga”.

Pe lângă această scrisoare de recomandare,  mai există şi alta din 24 de-
cembrie 1958, adresată de Lucian Blaga lui Tudor Vianu, director general la 
Biblioteca Academiei RPR, rugându-l să-i găsească „o slujbă la Biblioteca pe care o 
conduceţi”:

„E un om care promite enorm prin harul său poetic, dar care din pricina stân-
găciei şi a timidităţii cu care păşeşte în viaţă are toate şansele să se prăbuşească, 
dacă nu i se întinde o mână de ajutor. Te rog să-i întinzi această mână. El va trece în 
curând pe la tine (…). Pe lângă darurile intelectuale, ce le are, tânărul mai are şi o 
foarte sănătoasă origine. E nepot al Elenei Pavel. Din păcate, aspectul fizic nu-l ajută 
deloc în viaţă.” (Pavel Ţugui, Amurgul demiurgilor. Arghezi, Blaga, Călinescu, Ed. 
„Floarea Darurilor”, Buc., 1998, pp. 31-181. A se vedea şi nota 352, la Viaţa lui 
Lucian Blaga, aprilie 1944 - iunie 1947, vol. III, de Ion Bălu, Ed. Libra, Bucureşti, 
1997).

Mai multe amănunte –în  interviul cu dl Gheorghe Grigurcu din numărul vii-
tor al revistei „PORTAL-MĂIASTRA”.

GHEORGHE GRIGURCU -

scrisori de recomandare de la LUCIAN BLAGA

Istorie literară

Mai frumoasă toam-

na fu de data asta…

La 8 septembrie – 

sărbătoare creştină ce 

spune de Ziua Naşterii 

Sf intei  Marii  – la 

Brădicenii Gorjului, satul 

Mariei Deaconescu cea 

născătoare a Magului de la Hobiţa, s-au adu-

nat pentru a zecea oară poeţi şi scriitori de 

grai românesc, critici literari, traducători, rap-

sozi populari, instrumentişti, preoţi, dirigui-

tori ai obştei satului, profesori, elevi şi nat de 

rând spre a omagia Cuvântul ziditor de Cânt, 

şi taine, şi-nţelesuri ce doar cu nenţelesul se 

înfruntă.

Cea de-a zecea ediţie a Atelierului Naţional 

de Poezie „Serile la Brădiceni” (că despre aces-

ta este vorba) a fost posibil graţie eforturilor 

deloc mărunte ale celor care conduc Biblioteca 

Judeţeană „Christian Tell” – Gorj şi, respectiv, 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj: d-na 

ALEXANDRA ANDREI şi scriitorul ION 

CEPOI.

Programul, dens şi variat, a ilustrat marea 

preocupare pentru creaţia literară a oamenilor 

scrisului din această ţară cu măiestre şi tăceri 

grăitoare ce spun de acel Brâncuşi – coloană 

de lumină în lumea sculpturii din secolul al 

XX-lea, grija pentru continuarea aleselor tra-

diţii care defi nesc neamul nostru înfrăţit cu 

cremenea Sohodolului şi fi rul de iarbă din pa-

jiştile-n fl oare, cu cântul ciocârliei şi cu tăce-

rea pietrei când „fl oarea dorului înfl oare noap-

tea pe răcoare”, iar frunza plopului tremură-n 

mireasmă de gutui şi mere coapte. Au fost 

lansate, cu acest prilej, reviste literare („Serile 

la Brădiceni”, „Unu”) şi importante cărţi apar-

ţinând scriitorilor  Gh. Grigurcu, Paul Aretzu, 

Marian Drăghici, Lazăr Popescu, Ion 

Popescu-Brădiceni, George Drăghescu.

Laudă vouă, oameni ai Gorjului din amin-

titele instituţii care înălţaţi poeziei tron împă-

rătesc cu fi ecare început de toamnă ca pentru 

un blagoslovit cules.

Laudă vouă, oameni ai satului Brădiceni 

care, din poarta casei voastre, salutaţi pe aceş-

ti vizitatori necunoscuţi numiţi poeţi, veniţi 

să se închine la altarele voastre de taină în 

Casa Domnului şi la Moara de apă de pe fi rul 

curgător cu limpezimi murmurânde ale râu-

leţului de aici spre a poposi mai apoi la casa 

lui Căpruciu de pe „uliţa cu patru poeţi”, pen-

tru omenescul înalt podium de poezie care tot 

moară este (pentru aroma cântecului din vers) 

şi, deopotrivă, „pâine, merinde şi vin” dintr-

un preaplin pătulk lăsat moştenire din moşi-

strămoşi, ca niciodată simţul ospitalităţii la 

români să nu se stingă.

Laudă vouă, d-nă şi d-le Jean Brâncuşi, 

care daţi oaspeţilor veniţi din toate zările 

acestei ţări, adăpost şi căldură de zâmbet, au-

rul mierii în dimineţi de-albastră rocoare şi 

înţelesul tot al vorbei sfi nte – acasă.

La Brădiceni – Peştişani – Târgu-Jiu, cea 

de-a zecea ediţie a Atelierului Naţional de 

Poezie şi-a desemnat laureaţii: MARIAN 

DRĂGHICI – poezie şi BARBU CIOCULESCU 

– critică literară.

Au fost premiaţi şi scriitori gorjeni: 

ADRIAN FRĂŢILĂ – poezie şi ZENOVIE 

CÂRLUGEA – critică şi istorie literară.

Prezenţa laureaţilor ediţiei a IX-a, poetul 

PAUL ARETZU şi, respectiv, criticul literar 

GHEORGHE GRIGURCU ne-a tălmăcit par-

că înţelesul versului blagian cu acea „altă po-

veste” care „ne-aşteaptă în vreme, la capăt…” 

(L. Blaga) întru mereu înnoita slavă a acestui 

soare şi-a acestui pământ.

Cu fi ecare început de toamnă, „Serile la 

Brădiceni” au ceva din gustul de roadă dulce şi 

dragoste (de miere) amară pentru cuvântul-

cânt care ne ştie şi căruia-i slujim, robi fericiţi.

Paula ROMANESCU

Bucureşti

ATELIERUL NAŢIONAL DE POEZIE „SERILE LA BRĂDICENI” - 2006
Laureaţii

Atmosferă de zile mari, de sărbătoare adică, 
la cea de-a X-a ediţie a Atelierului Naţional de 
Poezie „Serile la Brădiceni”. Reportajul nostru 
va consfi nţi o tradiţie a modernităţii, o atmos-
feră sacramentală, un ethos al  vocaţiei.

Începem prin a-i nominaliza pe cei doi lau-
reaţi cu Premiul Naţional de Poezie şi Critica 
Poeziei. Aceştia sunt poetul MARIAN DRĂGHICI 
şi criticul BARBU CIOCULESCU. Li s-au confe-
rit înaltele distincţii / titluri în incinta vechii bi-
serici din Brădiceni (la origine mănăstire), fon-
dată la începutul secolului al XVIII-lea.

Cel dintâi, Marian Drăghici, este real men te 
un poet trans mo dernist, prin misti cismul operei 
sale şi prin auten ticitatea scriiturii, prin practi-
carea insur genţei moderate şi ontolo gizarea 
discur sului.

 Cel de-al doilea, Barbu Cioculescu, este un 
scriitor polivalent, total, simfonic. Amândoi şi-
au meritat cu prisosinţă „cununa de sticlă”, simi-
lară celei de aur de la Struga.

Sfi nţii veşnici de pe pereţii afumaţi partici-
pau impasibili, eterni, mirându-se totuşi în felul 
lor oţios / ascuns / contemplativ de curajul oa-
menilor de a se crede, asemenea lor nemuritori, 
dacă, fi reşte, sunt creatori de capodopere litera-
re şi artistice, al căror „patron” spiritual este în-
suşi Dumnezeu. 

Dădeau din cap, în schimb, prototipurile lor 
reale, vii, din cer, din Paradis mai exact, parcă 
uşor nemul ţumite de ve selul Gheorghe Grigurcu, 
care mereu avea de comentat ceva, deşi el însuşi 
primise cel de-al treilea premiu al manifestării, 
la fel de important şi oferit cu aceeaşi dra goste 
de organi zatorii Ion Cepoi, Alexandra Andrei, 
Florin Pavel, Ion Poenaru, Ion Popescu-Brădiceni, 

Ion Căpruciu, Ionel Nistorescu, Viorel Gârbaciu, 
Paul Aretzu şi Valentin Taşcu.

 Aceeaşi au îmnânat apoi încă şase di-
plome şi premii după cum urmează: Premiul 
Petre Ghelmez lui Lazăr Popescu; Premiul 
George Ţărnea lui Adrian Frăţilă, Premiul pen-
tru carte de poezie lui George Drăghescu şi 
Premiul pentru carte de critică lui Ze novie Câr-
lugea, Premiul pentru promovarea valorilor li-
terare gorjene, în context na ţional Fun daţiei 
Cultural-Ştiin ţifi ce „General Ghe or ghe Magheru” 
Târgu-Jiu şi revistei „Cuget Liber” (repre zentată 
de domnii Dumitru Bunoiu, Marius Buzera, 
Tiberiu Grigoriu), Premiul pentru cel mai tânăr 
scriitor lui Cosmin Miuţe.

 Înalţii oaspeţi au vizitat secţia „Serile 
la Brădiceni” a Muzeului Naţional al Literaturii 
Române, Biblioteca de cărţi cu autografe „Serile 
la Brădiceni”, Muzeul „Constantin Brânscuşi” – 
şcolar şi au asistat la dezvelirea unei plăci isto-
rice prin care s-a marcat localul fostei Primării 
a Comunei Brădiceni, cu acceptul binevoitor al 
Primăriei şi al Consiliului local Peştişani. 

În „castelul de pe râu” al poetului Ion 
Căpruciu, constant colaborator al „Gorjeanului”, 
subsemnatul a ofi ciat o agapă lirico-bahică, nu 
înainte însă de-a se fi  făcut un popas „regesc” la 

„Moara de grâu şi poezie”. În apa Râului Morii, au 
fost botezaţi cei doi laureaţi, aceştia traversând 
râul până în inima apei, unde li s-au pus pe creştet 
câteva căuşe pline ochi. Podiumul poetic i-a cu-
prins pe Gheorghe Grigurcu, Barbu Cioculescu, 
Marian Drăghici, Paul Aretzu, Paula Romanescu, 
Aurel Antonie, Adrian Frăţilă, Ion Popescu-
Brădiceni, Lazăr Popescu, Zenovie Cârlugea, Gelu 
Birău, Zoe Elena-Deju, Alexandra Andrei, Cristian 
George Brebenel, Vasile Ponea, George Drăghescu, 
Doru Fometescu, Andrei Novac, Cosmin Miuţe, 
Silviu Doinaş Popescu, Ion Cepoi, Ion Căpruciu, 
Tiberiu Grigoriu, Dumitru Bunoiu.

ION POPESCU-BRĂDICENI

Mai frumoasă toamna fu de astă dată...

Barbu Cioculescu

Marian Drăghici
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Casa poetului din 

Jimbolia

Câtă individualitate câtă supremaţie
posedă această clădire dispusă
între amestecate puncte cardinale

încăperile ei au culoarea
cărţilor nepătate de priviri onctuoase

noaptea o repopulează morţii insomniaci
din fotografiile cu rame lăcuite
 de emosarii insectelor grase

morţii scotocesc sertarele dulapurilor
îşi caută testamentele contractele hârtiile
atestând o veche obârşie rurală
habar nu au ei că nimic n-a rămas
decât litere frânte ştanţate în praf

o, există şi ore nocturne cu scaune neocupate

câtă individualitate câtă supremaţie
posedă această clădire mereu agitată
de vâlvătaia frunzelor de ficus

ziua o invadează pliantele pornopolitice
suprapuse de pliantele sectelor religioase
o invadează interogaţii cu picioruşe de omidă
şi vizitatori obraznici ca bunăoară acum
când îmi cer să depun mărturie
că nu au mâncat niciodată icre negre

Arta de-a îmbătrâni

am aşteptat o lună un an un deceniu
ba chiar mai mult calendarul jupuit
indică o jumătate de secol

câte mere acre nu am mâncat în răstimp
câte umilinţe nu am înghiţit
am suportat până şi ghearele femeilor
dar mesajul nu a sosit speranţa
se plimba pe o stradă lăturalnică

las deschisă uşa ferestrelor poarta
cine ştie poate soseştedin când în când pe 
neaşteptate
răsare un sughiţ de speranţă o vastitate stearpă
pierdută sub bătaia pleoapei

mai aştept

purtătorul mesajului zarul
se rostogoleşte pe undeva jucat la marginea şanţului
de tânărul barbar cu inel în ureche

aşteaptă până mâine până poimâine
până la anul cine ştie cine

arta de-a îmbătrâni
presupune răbdare transformarea sughiţului
în deliciu

Nedumerire

Formez un număr de telefon
greşeală greşeală aud
ah scuzaţi-mă
nu-i nimic se mai întâmplă
 răspunde cu politeţe neutră

a cui a fost vocea de la capătul firului?

în pat mă răsucesc de pe o parte pe alta
da a cui a fost vocea?

în urechile mele răsună ecouri de peşteră
vestiri ale unui nou potop

Nici azi

Am aşternut farfuriile tacâmurile paharele
toate sunt noi şi toate
au claritate de primăvară

şi iată că nu vii nici azi

mâncare se sleieşte apa îngheaţă în pahare
muzica noastră preferată cândva
sughite funebru

mă aşez la masă îmbrăcat
în haina actorului rămas fără rol

Aventura pipei

Pipa lui Magritte
trece din gura mea în gura vecinului
din gura ştirbă în gura lupului întunecat
din gura fiarei trece în gura marinarului
din gura naufragiatului trece în gura
poliţistului din gura înveninată trece
în pâlnia crinului din aburul parfumat pipa
revine la locul hotărât de pensula încoronată
acolo unde norii metafizica lor
potolesc cu graţie uraganul condorului

O diersiune perfidă

Citesc ziarul matinal
cineva sună insistent ies trag zăvorul
nu este nimeni
revin în casă
în locul ziarului o băltoacă de sânge
aud paşi urcând în mare grabă scara
 podului şubredă
îmi tremură mâinile par însângerate
simt ace în viscere ameţesc
o diversiune perfidă
o singură clipă de neatenţie
şi iată-mă intrat în cercul
bănuiţilor de crimă

Elegie

Îţi spun noapte bună
îmi spui noapte bună
dar nu te văd

sting ultima ţigară
cu amarul amaruli pe cerul gurii
cobor în patul meu de piatră

fără să ştiu aştept

prin aburi de lavandă apari în vis
te văd dar nu te aud

mă trezesc şi îţi spun bună dimineaţa
îmi răspunde bătrâna cerşetoare
oprită sub fereastră
întinde mâna după o bucată de pâine
îi dau o pâine întreagă
îi dau şi petale
din floarea lăsată de tine pe masă

aştept încă o noapte şi încă
o noapte până în clipa
când noaptea îmi închide pentru totdeauna
poarta cu zăvorul tras de tine

Realitate
Maestrului Magritte, cu veneraţie

Realitate deseană lin de aripa
vulturului hrănit cu stafide şi mângâiat pe cioc
de laba leului culcat pe plaja însorită
lângă femeia cu sexul deschis
spre săgeata zenitului

realitate pusă într-o ramă de flăcări

realitate care jigneşte ignoranţa

Consolare în fa minor

Fii liniştit vine şi acea zi

cât de calm cât de sigur zboară acum
pasărea ta obişnuită să ciugulească semincioare
din regatul gândirii stăpânit
de prinţesa narcisă de prinţul rozmarin

vine şi acea zi fii liniştit
cât de limpede este apa acum
în paharul din care bei noaptea
când coşmarul îţi zgâlţâie tablourile
înşirate pe albul pereţilor

câtă culoare câtă vânzoleală-n orăşelul
în care cumperi ziare şi pâine în care
aproape zilnic poştaşul îţi aduce
scrisori expediate de fiinţa
şi azi iubită de tine cu ardoare

fii liniştit vine şi acea zi
pasărea va intra în oul din care a ieşit
apa din pahar îţi arde gâtlejul
scrisorile vor rămâne pe masă necitite
culorile oraşului se vor retrage
într-o mlaştină colcăind de viermi

vine şi acea zi fii liniştit
toate obiectele care ţi-au fost confidente
vor fi cenuşă păzite de laba
timpului în pelerină cârpită
toate vor fi amintire forfecată de lăcusta
aşteptând îndărătul oglinzii trădătoare

P E T R E   S T O I C A 

Premiul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” pentru OPERA OMNIA - 2006
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10 septembrie 1999

Sunt în New York de trei zile. Merg cu Denisa (fi ica 

mea de aproape 14 ani) să o înscriu la şcoală. Altă lume 

şi aici. Alt sistem. Ni se dă un bon de ordine. Aşteptăm. 

Când ajungem, în sfârşit, la Miss Bony – un fel de secre-

tar principal – constatăm mai întâi de toate amabilitatea 

cu care ne vorbeşte. Totul în şcoală este o îmbinare de 

amabilitate şi politeţe, grefate pe cele mai stricte reguli. La poartă, de fapt 

în holul principal, stă o poliţistă care nu permite accesul străinilor (decât 

dacă sunt părinţi!), elevii nu au voie să intre şi să iasă când vor, totul se 

desfăşoară în cea mai perfectă ordine. Deşi … pe de altă parte, copiii sunt 

îmbrăcaţi sau tunşi sau vopsiţi cum îi taie capul. Se respectă opţiunea 

fi ecăruia, se respectă – spun ei, americanii – libertatea de manifestare a 

fi ecăruia. Accentul se pune aici pe cultivarea personalităţii, pe creativitate, 

pe diversitate în unitate. De altfel, ce poate fi  mai divers decât această lume 

(şcoala în mic şi New Yorkul la scară mare)? Cele mai diferite rase, cele 

mai diferite culori trăiesc împreună şi par să nu facă nici o diferenţă între 

ei. Copiii sunt azi obişnuiţi să se accepte unul pe altul fără nici o deose-

bire.

11- 12 septembrie

E sâmbătă şi apoi duminică. Toate magazinele sunt deschise. Încep să 

le învăţ. Mă surprinde sistemul de taxe pentru fi ecare produs. Oricum, 

mâncarea nu e o problemă - nici pentru omul de rând. Există magazine de 

unde poţi cumpăra aproape orice cu 99 de cenţi pentru fi ecare produs. 

Începem să ne aprovizionăm şi să ne dotăm noua locuinţă. Aici ne vom 

duce o parte din viaţă!

În bagaje mi-am adus şi câteva cărţi –Biblia şi poeziile lui Marin Sorescu. 

Aş vrea să scriu o carte de analiză a fi ecărui poem din volumul său de debut. 

Ar fi  un ghid pentru studenţi.

Încep cu aceste gânduri: 

Mi-a plăcut, dintotdeauna cred, să citesc o carte cu creionul în mână. 

Un fel de răsplată a acestui bun obicei avea să-mi vină într-un moment 

unic din viaţa mea. Unde? Într-o zi de mai la Târgu-Jiu, 

în oraşul atât de ataşat, de deschis către cultură, oraşul cu 

oameni care cinstesc atât Poeţii cât şi Poezia! Acolo, Poeţii 

sunt primiţi ”cu pâine şi sare”. 

Când? Cu destul de puţin timp în urmă (dacă am 

măsura trecerea la scara creaţiei!) la Festivalul ”Tudor 

Arghezi”. 

Printre scriitorii invitaţi, Marin Sorescu era un oas-

pete de seamă. 

Acolo, într-unul dintre benefi cele momentele de “pauză 

de cunoaştere”, l-am rugat pe poet să-mi dea un autograf 

pe un volum de poeme: ”Cartea a III-a” din ciclul La Lilieci. 

Marin Sorescu a deschis volumul şi imediat l-a arătat soţiei, 

Virginia Sorescu (care se afl a alături), spunându-i: ”Vezi, 

aşa se citeşte o carte!” Ce se întâmpla? Fiecare pagină era 

plină de notaţiile de lectură ale subsemnatei. Eu nu mă 

gândisem la ele, era ceva obişnuit pentru mine, dar pe poet 

l-a bucurat interesul meu de cititor. 

Asfel de adnotări, de gânduri, de re-citire pentru 

înţelegere şi analiză personală a poeziei lui Marin 

Sorescu vor constitui obiectul acestui volum. El se dedică 

în întregime omului şi scriitorului, cu deosebită admiraţie 

şi respect pentru talent, har şi “ardere”.

Nu ştiu încă dacă le voi pune în Prefaţă. Oricum, ele 

spun adevărul!

Încep să citesc. Paradoxal, ca o autofl agerare, ca un 

exerciţiu de memorie, prima carte citită aici este Cartierul 

Primăverii – Cap sau Pajură de Titus Popovici. Sunt în 

New York City şi citesc despre incredibila accensiune a mediocrului şi a sub-

culturii, despre puterea întunericului minţii asupra unei ţări care înfl orise 

abia în ultimele decenii. Probabil că războiul nu putuse distruge prea mult 

şi era necesar un nou purgatoriu, de data aceasta parcă mai dur, pentru a-i 

continua acţiunea. Am trăit toate acestea, dar autorul le-a cunoscut din in-

terior. Desigur, punctul de vedere nu poate fi  decât subiectiv. Cititorul poa-

te afl a de la sursă (cu reţinerile fi reşti) lucruri care-i confi rmă întreg coşmarul 

trăit. Somnul raţiunii născuse monştri! 

Noroc că, în întunericul în care ne-a fost dat să trăim, lumina unor 

talente ne-a dat putinţa să rezistăm. Mi-am încălzit astfel sufl etul cu 

următoarea lectură – scrisorile lui Marin Preda către prima sa soţie, Aurora 

Cornu. Mă fascinase totdeauna personalitatea scriitorului, dar mi-l apropie 

acum dragostea pământeană, cuvintele de iubire care nu-l mai diferenţiază 

de un om obişnuit. Şi totuşi … scrisorile sale nu se reduc la banalele fraze 

prin care se exprimă acest sentiment care, în paranteză fi e spus, pe mine 

nu a încetat niciodată să mă uimească. Cum e cu putinţă ca o fi inţă 

omenească să simtă pentru o alta, străină complet, o formă de adoraţie care 

poate ajunge până la semne extreme?! Marin Preda însuşi adoră locul pe 

care calcă picioarele iubitei, nu poate trăi departe de ea şi totuşi … se mai 

poate recăsători după ce aceasta îl părăseşte…! Aurora Cornu, poeta care 

– ca o altă Veronica Micle – e adorată de un mare scriitor, alege să-l 

părăsească. Incredibilă (şi aparent de neînţeles) această plecare. Criticul 

Eugen Simion însuşi, luându-i un interviu, nu pare prea convins de moti-

vele şi argumentele acesteia. Dorinţa de evadare poate că venea tocmai din 

sentimentul copleşitor de dominare, de umbrire completă. Se întâlniseră, 

probabil, două personalităţi care nu puteau concepe, nici una, statutul do-

minator al celeilalte. Oricum, pe cititor îl fascinează! Dezvăluirea, prin 

publicarea acestor scrisori, a unei alte faţete a celui care este autorul 

Moromeţilor şi a rolului pe care l-a avut Aurora Cornu la publicarea ma-

nuscrisului, nu poate fi  decât binevenită pentru public ... 

În afară de adoraţia pentru fi inţa iubită, scrisorile lui Preda nu-l dez-

mint pe scriitor. Locurile pe care le vizitează, oamenii cu care viaţa îl pune 

în legătură prind contur în fraza sa şi ne lasă pe noi, cititorii, să recunoaştem 

în ea stilul de neconfundat al romancierului. (“Te-am sărutat la tramvai de 

două ori, întocmai ca în copilărie când plecam la câmp înfricoşat de soare 

care îmi dădea clipe chinuitoare de sete şi beam dinainte apă multă. Dar apa 

băută fără sete nu e bună şi nu înlătură setea de mai târziu, ci doar te chinuie 

prin amintirea ei…”)

Dar o personalitate la fel de fascinantă se dovedeşte a fi  interlocutoarea 

criticului Eugen Simion (în partea a doua a volumului), însăşi destinatara 

scrisorilor de dragoste. Scriitoarea şi omul european (sau universal) Aurora 

Cornu pare să-l pună uneori în difi cultate de a-i înţelege complexitatea 

sufl etului pe cel care-i ia interviul. L-a părăsit pe Marin Preda, dar n-a în-

cetat să-l iubească, a trăit alături de un caracter puternic, dar nu s-a lăsat 

domnată de acesta. Oricum, părăsirea se înţelege a fi  fost (deşi poate puţin 

inconştient) tocmai pentru salvarea propriei individualităţi.

Frumoase şi interesante răspunsuri îi dă interlocutoarea celui care o 

intervievează la intervale de timp. Întrebările continuă de la o întâlnire la 

alta. Distanţa în timp nu face decât să confi rme ideile prin repetarea 

răspunsurilor primite la aceleaşi întrebări uneori.

13 septembrie

Prima zi de curs! Studenţii sunt de origine română (unii) sau sunt 

americani pur şi simplu. Au interes pentru limbă şi nu pare că voi face un 

efort deosebit în predare, sau nu pare a fi  ceva deosebit faţă de acasă. Vom 

vedea.

17 –18 septembrie

Particip la primul simpozion. Prof. Micgiel m-a invitat. Sunt trecută 

în program ca prof. invitat. Fac cunoştinţă cu unul dintre cei care va susţine 

prelegere - prof. Dinu Giurescu. Este o încântare. Un bărbat încă frumos 

la cei 72 de ani, amabil, plăcut, cu o voce învăluitoare, cu un discurs care 

captează atenţia auditorilor. Din intervenţiile sale îi cunosti secvenţe tra-

gice din viaţa personală şi din cea a familiei. A trăit Istoria pe viu. Oare şi 

aceasta e cauza pentru care a continuat munca de cercetare a tatălui său?

19 septembrie

Încep altă carte. Paradoxal, poate, exerciţiul de memorie se numeşte 

Disciplina dezordinii (Editura Maşina de scris, 1998) tot de Titus Popovici. 

Subintitulată roman memorialistic, am în faţă o carte-document, scrisă într-

un registru de nonfi cţiune. Un fel de altă faţetă a celeilalte (Cartierul 

Primăverii), un fel de imagine într-o oglindă care însă măreşte, dar nu are 

ce deforma! Peronajele de tristă amintire, ghicite în cealaltă, sunt acum 

dezvăluite cititorului de cel care le-a cunoscut îndeaproape. 

23 septembrie

Mă duc la Centrul Cultural. Intru în Bibliotecă. Acolo … surpriză! Un 

corespondent al Vocii Americii tocmai terminase să-i ia un interviu 

Adrianei Babeţi. Facem cunoştinţă, iar Doru Motz (corespondentul), în-

cântat, mă roagă să-i dau şi eu un interviu. Discutăm mult, constatăm că 

avem cunoştinţe comune şi în primul rând ne amintim de anii studenţiei, 

de Bucureştiul anilor ’70.

Seara mă hotărăsc să scriu despre evenimentul deosebit la care am 

participat.

Transcriu ceea ce am consemnat:

O seară românească într-un spaţiu american

(„Dare de seamă”) 

Am sosit în New York, capitala lumii de două săptămâni. Sunt, aşadar, 

‘un român la New York’ sub toate aspectele. Timpul scurt de când mă afl u aici, 

formaţia spirituală, dimensiunile sufl eteşti (sau nu ştiu ce alte explicaţii să dau) 

mă leagă întru totul de realităţile româneşti. Şi unde le-aş putea găsi mai bine 

în acest spaţiu îndepărtat, dacă nu la Centrul Cultural Român? 

Este 23 septembrie 1999. Intru în Bibliotecă să iau o carte, să citesc zia-

rele din Ţară. Deschid uşa în momentul în care un domn (român cu accent 

american, după cum aveam să aud imediat) închidea un reportofon. Doru 

Motz, corespondentul Vocii Americii îi luase un interviu doamnei Adriana 

Babeţi. Mă prezint şi am astfel prilejul să cunosc, după cum aveam să constat 

câteva ore mai târziu, pe una dintre cele mai fascinante persoane, scriitorul, 

criticul, profesorul, într-un cuvânt omul de cultură care este Adriana Babeţi. 

Sigur că numele îmi era cunoscut. Sigur că citeam, nu regulat, 

mărturisesc, revista Orizont. Dar persoana nu avusesem prilejul s-o cunosc. 

Trebuia să vin în America pentru aceasta. De multe ori, pe un spaţiu străin 

oamenii din acelaşi loc de origine se întâlnesc parcă mai uşor. Sau se recunosc 

mai uşor. Sigur că nu sunt originală prin această afi rmaţie, dar ea refl ectă 

întocmai ceea ce am simţit în acel moment. 

Dna Babeţi mă invită la conferinţa din seara aceea despre postmoder-

nismul românesc. Iată că vine ora 7. Lume nu prea multă, dar bună, după 

cum remarca cineva cu umor. 

Aveam să particip, deşi nu bănuisem înainte, la una dintre cele mai in-

teresante şi plăcute seri din viaţa mea. 

Este, aşadar, ora şapte (şi un sfert, după bunul obicei românesc). E nor-

mal şi aici; traficul poate fi oricând explicaţia la îndemână a celor 

întârziaţi. 

Începe spectacolul, iar cuvântul are cele mai nobile conotaţii. 

Este prezentată invitata, prezentare care se sprijină pe nu puţinele vo-

lume1 puse la dispoziţie - spre consultare – participanţilor din această 

seară. 

Dar ‘intră în scenă’ însăşi invitata. Adriana Babeţi – o persoanalitate 

captivantă. Ştie să dea, printr-o formă superioară de autoironie, o tonali-

tate agreabilă speech-ului şi ştie mai ales, ca profesor cu experienţă, să-şi 

conducă discursul şi pe auditor o dată cu acesta. Arta retoricii nu-i e 

indiferentă. Captatio benevolentiae se face prin proiectarea unui fragment 

dintr-un fi lm american despre cel care a fost inamicul public nr. 1 al Americii 

anilor ’30, John Dillinger, şi în care este amintit numele celei care îl predase 

polţiei, românca Ana Persida Cumpănaş din Comloşul Mare, sat Lunga, af-

lat pe graniţa cu Yugoslavia. 

Urmează apoi conferinţa care … nu e conferinţă! Nimic din rigiditatea 

unui astfel de concept! 

După câteva ore ne pare rău că se termină. (Eu regret că n-am luat-o şi 

pe Denisa, fetiţa mea de 14 ani. M-am gândit că n-ar înţelege nimic. Din 

contră. Spirit ales, Adriana Babeţi reuşeşte să-şi construiască discursul într-

un registru accesibil, dar nu mai puţin consistent). Acesta a fost, după cum 

aveam să ne dăm seama, însăşi ideea pe care a fost structurat romanul. 

Dar care a fost subiectul conferinţei? 

Povestea poveştii Femeii în roşu. Şi povestea facerii romanului se 

dovedeşte ea însăşi la fel de fascinantă, de captivantă ca însuşi subiectul aces-

tuia. Personajele–autori (în cea mai autentică procedură postmodernă, o 

operă de fi cţiune poate avea şi … are! acum mai mulţi autori), peronajele-

autori sunt, deci, la fel de fascinante ca şi cele din roman. Unul dintre ei este 

în faţa noastră. Adriana Babeţi. Cunoscută oamenilor de cultură români (şi 

nu numai) în special prin studiile scrise cu acribie ştiinţifi că, ca şi prin acti-

vitatea culturală, de publicist, de traducător, de îngrijitor de ediţii, de parti-

cipant cu peste 30 de conferinţe la simpozioane din diferite universităţi ale 

lumii. 

Ca şi în roman, în confesiune planurile relatării se întrepătrund. Dar nu 

realul cu imaginarul; este vorba de planurile temporale: cel apropiat, al na-

ratorilor, deveniţi ei înşişi personaje, şi cel mai îndepărtat – al “surselor”, în 

ordine cronologică -, ca şi al “femeii în roşu” – numită, cu vădite 

intenţii de reducere a aurei de mister, tuşa Ana. Acum, la 

conferinţă, planul naratorilor se întregeşte cu amănunte ce nu 

şi-au găsit locul în carte. Acolo, la pagina 39, aveam să citesc 

mai apoi un citat inserat de autori care îmi va susţine 

observaţiile referitoare la discursul oral: ‘Planurile se năruie, 

distanţele dispar, diferenţele se estompează. Totul trece în 

avanscenă, ordonându-se şi desfăcându-se după necesităţile 

spectacolului’. Spectacolul scris şi cel al scriiturii sunt concurate 

acum de spectacolul mărturisirii orale. După cum fascinaţia 

aventurii evenimentelor narate fusese concurată de chiar aven-

tura scrierii acestora. Relatarea Adrianei Babeţi s-a centrat pe 

aceasta din urmă, fi ind co-participant sau unul dintre corei, 

cum se autonumesc autorii – în carte - cu o intenţionată pre-

luare a conotaţiei juridice! 

În timpul conferinţei, Adriana Babeţi se sustrage cu artă 

situaţiei (destul de delicate în astfel de cazuri) de a-şi lăuda 

propria operă şi reuşeşte acest lucru perfect. Cum? Printr-o 

strategie a sincerităţii şi a dezvăluirii faptelor directe. 

Senzaţionalul este arma captării interesului, deopotrivă în 

naraţiune, cât şi în expunerea orală. Iar cercetătorul şi criticul 

literar, dublat acum de romancier, cunoaşte bine acest lucru. 

Unghiul din care a ales să-şi construiască discursul a fost bine 

gândit, chiar dacă dă impresia de spontaneitate. 

Un discurs postmodern despre un roman asemenea. 

Accentul este mutat de pe contribuţia personală pe eveni-

mentele propriu-zise care au dus la ‘naşterea’ romanului. 

Amănuntele de istorie literară dau ‘sarea şi piperul’ şi întregesc 

sau deschid unghiuri noi de înţelegere. Rolul fi ecăruia dintre cei trei autori, 

ca şi personalitatea acestora sunt, de asemenea, permanent scoase în evidenţă 

în prezentare. Dar ce afl ăm din expunere despre cei trei care au comis ‘fapta’ 

– faptul literar? “Emunu” şi “Emdoi” (Mircea Mihăieş şi Mircea Nedelciu) par 

a fi  baza triunghiului cu vârful în ‘A’, autor în primul rând al ideii. Dar tri-

unghiul este imediat răsturnat. La bază, se completează reciproc doi critici 

literari – Mircea Mihăieş, care vine, ca formaţie, dinspre literatura şi stilistica 

americană, (autor şi al unui studiu despre Faulkner) - şi Adriana Babeţi, 

titularul unui curs de literatură comparată, traducător şi autor de studii asu-

pra lui Roland Barthes, venind deci dinspre cultura franceză. Contribuţia 

personală se mărturiseşte cu o perfectă distanţare. Noi, cei care ascultăm cu 

atâta atenţie, ne gândim probabil fi ecare în parte că cea care povesteşte acum 

atât de fascinant se ascunde cu prea multă modestie în spatele celui pe care-l 

numeşte ‘singurul scriitor dintre noi trei’, Mircea Nedelciu. Sigur, i se dă 

Cezarului ce-i al Cezarului, dar cine mai poate descifra în fi nal contribuţia 

individuală? Dacă avem studii în colaborare, par a ne fi  spus cei trei, de ce 

n-ar exista şi opere de fi cţiune în colaborare? Ideea însăşi de creator trebuie 

să-şi găsească alte conotaţii în epoca postmodernismului! 

Conferinţa ajunge la fi nal. Înţelegem că până la urmă, sub aparenţa 

spontaneităţii şi a confesiunii amicale, neprotocolare, Adriana Babeţi ne-a 

condus cu mână sigură spre re-trezirea gustului lecturii unui roman într-o 

perioadă în care preferinţa cititorului pare a se îndrepta către literatura de 

confesiune. 

Acum, când scriu, spiritul ironic şi chiar autoironic simt că se prelungeşte 

şi mă infl uenţează. Îmi vine ideea subintitulării consemnării evenimentului 

remarcabil la care am luat parte ‘Dare de seamă’. Conotaţia ironică se 

subînţelege. Dar nu vreau să reduc cu nimic cu aceasta din bucuria spirituală 

pe care mi-a prilejuit-o participarea. Pur şi simplu simt nevoia să prelungesc 

tonalitatea de … postmodernism. 

Conferenţiara şi-a încheiat discursul despre aventura trăită şi scrisă. 

O altă aventură începea. Din acea seară, romanul Femeia în roşu din 

biblioteca Centrului Cultural Român de la New York a devenit cea mai 

solicitată carte. 

Conferinţa şi-a atins scopul!!! 

Poate că acesta va fi  începutul dintr-o mai amplă succesiune de 

consemnări şi interviuri, intitulate Oameni de cultură pe pământ american 

(titlu provizoriu!)

Conf. univ. dr. MIHAELA ALBU,

New York

Mihaela Albu Jurnal american
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂSIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ

 „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” – „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” –

În perioada 1-31 august 2006, s-a desfăşurat, la Târgu-Jiu, ediţia a VI-a a 

Simpozionul Internaţional de Sculptură „Constantin Brâncuşi”, organizat de Primăria 

Municipiului Târgu-Jiu prin Centrul de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi”.

Considerată una din cele mai reuşite, recenta ediţie a prilejuit o atmosferă exce-

lentă de creaţie şi comunicare, graţie căreia au fost înzestrate cu opere noi unele par-

curi şi spaţii verzi ale urbei de pe Jiu.

Au participat la acest simpozion: NIKOLA KOLIA MILUNOVICI (Serbia), EGIDIO 

IOVANNA (Italia), DAYSAKU HAYASHI (Japonia), IVAN KANCEV (Bulgaria), 

NECULAI BĂNDĂRĂU (Bucureşti) şi VALER NEAG (târgu-Jiu), ale căror opere 

sculpturale au fost amplasate în diferite locaţii pe raza municipiului Târgu-Jiu.

Reproducem, în pagina de faţă, imagini cu participanţii şi operele realizate.

Text şi foto: Zoia Elena DEJU

De la stânga la dreapta: „Egidio Iovanna - Italia; Florin Cârciumaru 
- primarul municipiului Târgu-Jiu; Neculai Băndărău - Bucureşti; 
Ivan Kancev - Bulgaria; Daysaku Hayashi - Japonia; Nicola Kolja 
Milunovici - Serbia; Adam Puslojici - Serbia; Sorin Lory Buliga - 

directorul Centrului „Constantin Brâncuşi”

Nicola Kolja Milunovici - Capul sculptorului (marmură de Ruşchiţa)

Nicola Kolja Milunovici - Arca lui Noe (travertin de Geoagiu)

Daysaku Hayashi - Casa Soarelui 
(travertin de Geoagiu)

Ivan Kancev - Delta - Semnul apei 
(travertin de Geoagiu)

Egidio Iovanna - Casa din parc 
(travertin de Geoagiu)

Valer Neag - Zmeu de ape 
(travertin de Geoagiu) Neculai Băndărău - Cuţitul în piatră (travertin de Geoagiu)
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