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GHEORGHE GRIGURCU

ARGHEZI CEL OLTEAN

Recunoa¿terea geniului

Dacå în domeniul crea¡iei literare
propriu-zise (proza scurtå ¿i poezia
legitimându-i dintru început statutul de scriitor)
dl LUCIAN GRUIA întruchipeazå l’esprit de fi-
nesse al unui postmodern echilibrat, în studiile
¿i abordårile sale eseistice
pregnant este l ’esprit
géométrique, gra¡ie cåruia
cercetåtorul dezvoltå un
e¿afodaj complex de no¡iuni
¿i concepte menit a opera
fructuoase incursiuni în
metafizica actului de crea¡ie.
În cazul de fa¡å, este vorba
de triada Eminescu – Blaga
– Brâncu¿i – socoto¡i „cei
mai reprezentativi arti¿ti-
gânditori ai culturii noastre”,
- spirite tutelare cårora
autorul le dezvåluie dimensi-
uni ¿i fa¡ete noi, aspecte ¿i
idei mai pu¡in cunoscute.

Autor al unor aprecia-
te studii hermeneutice pr-
ivind morfologia statuarei brâncu¿iene, dl L.
Gruia nu putea så nu ajungå, în freamåtul
pascalianului såu vizionarism exegetic, la
ideatica eminescianå ori la filosofia
Gânditorului din Lancråmul transilvan. De aici
eseurile despre „treptele ¿i trecerea cenzurii
transcendente”, „materializarea matricei
mioritice în sculptura brâncu¿ianå” ori despre
„nocturnul, crepuscularul ¿i diurnul spiritualitå¡ii

române¿ti”, exprimat de regimul imaginar,
cum ar zice G. Durand, al operelor de referin¡å.
Mai putem aminti substan¡ialele glosåri privind
„demiurgia”  ¿i „portretul psihologic” al Titanului
din Hobi¡a Gorjului, „reperele pentru o

metafizicå româneascå” din
gândirea lui Blaga ori
incursiunile comparatiste
privind „Luceafårul” ¿i
„Sårmanul Dionis” cu
spiritualitatea vechilor scrieri
indiene (Samkhya – karika),
cu Dorian Gray sau „Hora
domni¡elor” de Radu Stanca.

Dincolo de un anumit
tehnicism al clasificårilor
comparative, al paralelisme-
lor imaginare, eseurile se
situeazå în perspectiva re-
flec¡iilor onto-gnoseologice ¿i
epistemo-axiologice, adu-
când în prim-plan „problema
peratologiei” (ca fenomenolo-
gie a limitei, cf. G. Liiceanu),

aplicabilå deopotrivå limbajului poetic ¿i celui
plastic.

Spirit cartezian ¿i analitic, integralist în
sensul acoladelor ce tind så exprime realitatea
profundå a operelor (pe scurt zis, figurile
spiritului creator), dl L. Gruia opereazå cu un
instrumentar conceptual adecvat, ceea ce-i

care, într-o vreme când lucra la „Trilogia culturii”, avea
nevoie de repere fundamentale în definirea
spiritualitå¡ii sufletului românesc ¿i a specificitå¡ii sale
ineluctabile).

Marcatå de episoade biografice tumultuoase ¿i
febricitare, conforme cu structura psiho-artisticå a
tipului de inconformist social, via¡a celor doi mon¿tri
sacri ai poeziei române¿ti poate fi urmåritå o vreme,
într-o paralelå revelatoare.

Ambii au debutat la vârsta de 16 ani, a¿adar de
pe båncile ¿colii gimnaziale, gåsindu-se în situa¡ii
aproape similare: Eminescu la Cernåu¡i înstråinat deja
de familie (peste doar douå-trei luni påråsind ¿coala
î¿i va asuma independen¡a pentru tot restul vie¡ii),
Arghezi – råmas „pe drumuri” tatålui cå, orbit de „setea
de bani”, l-ar fi abandonat în vâltorile vie¡ii…

Sili¡i a face fa¡å acestor „vâltori”, vreme de câ¡iva
ani, mai exact cam pânå la vârsta de 19 ani, tinerii
poe¡i se vor îndeletnici cu ocupa¡ii modeste, unul ca
hamal, actor ambulant, sufleor ¿i copist de roluri la
Teatrul Na¡ional din Bucure¿ti, celålalt ca meditator
al unei discipline (algebrå) din cauza cåreia repetase
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Eminescu ¿i Arghezi
sau Arghezi ¿i Emines-
cu – iatå o bogatå ipo-
tezå comparatistå, sub
genericul cåreia ar in-
tra, mai întâi, un parale-
lism biografic, iar mai
apoi, atitudinea de rarå
decen¡å, pietate ¿i
recunoa¿tere pe care

poetul „boabei ¿i al fårâ-
mei” a avut-o fa¡å de „cru-

cificatul” ghiersului românesc.
A¿adar, dincoace de venera¡ia aproape misticå a
lui Vlahu¡å (care realizase amploarea înrobitoare a
„curentului eminescian”) ¿i dincolo de pathosul
inagalabil al lui Nichita Stånescu în „recitirea”
genialitå¡ii eminesciene, nu existå în literatura
românå un alt scriitor, vreme de peste o jumåtate
de secol, care, ca Tudor Arghezi, så venereze cu
atâta måre¡ie de cuget imaginea Poetului Na¡ional
(poate doar Lucian Blaga, prefa¡ator al unei edi¡ii,

E-mail: portal_maiastra@yahoo.comE-mail: portal_maiastra@yahoo.comE-mail: portal_maiastra@yahoo.comE-mail: portal_maiastra@yahoo.comE-mail: portal_maiastra@yahoo.com

I

O privire, fie ¿i
sumarå, asupra litera-
turii noastre ne îngå-
duie a constata cå re-
prezentan¡ii såi, in-
clusiv cei mai de sea-
må, ilustreazå nu o
datå specificul unor
provincii. În månun-
chiul unei organicitå¡i
etnice se distinge
aportul lor simbolic,
disociat conform nu-

an¡elor psihice ale unor zone ale teritoriului
românesc. A exagera acest „localism” în inten¡ia
unei farîmi¡åri ostentative, a unei tenta¡ii
polemice care ¿i-ar propune a stabili cu orice
pre¡ care provincie e mai „importantå” pentru
cultura na¡ionalå n-ar fi decît un lucru zadarnic.
Dar nici nu s-ar cuveni a trece cu vederea
diferen¡ierea creatorilor în virtutea apartenen¡ei
lor la nota spiritualå a uneia sau alteia din
provinciile noastre istorice, ramifica¡ii ale
imanen¡ei etnice române¿ti. Pe bunå dreptate,
G. Cålinescu enumera o serie de mari scriitori
care, împår¡i¡i pe provincii, alcåtuiesc „cea mai
clarå hartå a poporului român”, iar Mihail Ralea
delimita în cadrul acestuia cîteva „insule de sine
ståtåtoare”, vådind o „descentralizare
sufleteascå”. Nici vorbå, aceastå
„descentralizare” nu merge atît de departe încît
så impunå „superioritatea” vreuneia din
componentele geografice ale României (avem
impresia cå G.Ibråileanu manifesta un parti pris

un an de ¿coalå, apoi
custode la prima
expozi¡ie interna-
¡ionalå de picturå de
la noi ¿i, în sfâr¿it,
laborant la fabrica de
zahår de la Chitila.

Pe la 19 ani, des-
tinul amândurora
capåtå o întorsåturå
nea¿teptatå: Arghezi
opteazå pentru cålugårie
¿i „func¡ionar” monahal
(1899-1905), iar Eminescu pentru studii universitare
la Viena (1869-1872) ¿i Berlin (1872-1874). Unul
pleacå la månåstirea cordelierilor din Fribourg
(Elve¡ia), celålalt, în capitala Imperiului Austro-Ungar.

Anii stråinåtå¡ii, atât de rodnici în privin¡a
experien¡ei de via¡å, dar ¿i a formårii intelectuale,
î¿i vor pune nu numai pecetea „independen¡ei
ireductibile”, ci ¿i pe aceea a unor individualitå¡i
creatoare distincte. Dar, pe când Eminescu î¿i
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permite så convoace idei din varii domenii ale culturii
¿i gândirii artistice, în spiritul „armonizårii” contrariilor,
al relevårii unor identitå¡i cronotopiale ¿i paralelisme
metafizice.

Virtuoz hermeneut al liricii eminesciene ¿i
filosofiei blagiene, ca ¿i al statuarei brâncu¿iene, dl
L. Gruia define¿te aceste momente de gra¡ie din cultura
româneascå ¿i, ceea ce este mai important, le
comenteazå într-o simpateticå hermeneuticå, într-un
evantai conceptual de largi orizonturi, menit a exprima
specificitatea ¿i diferen¡ierea spiritualitå¡ii noastre,
mirabila for¡å a geniilor în dialogul lor viu, peste timp,
într-o implacabilå emegen¡å în planul universalitå¡ii
creatoare.

continuare din pag. 1
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Într-un profil dedicat D-nei Nina Stånculescu
din lucrarea „Brâncu¿i – azi” (vol. I, Ed. M.I., 2000),
remarcasem „sensibilitatea ¿i tremurul poetic” prin care
cercetåtoarea se apropia, cu o misticå fascina¡ie, de
biografia ¿i arta brâncu¿ianå. Ur-
mårind devenirea Marelui Hobi¡ean
pe itinerariul Hobi¡a-Craiova-Bucu-
re¿ti-Paris, d-na Nina Stånculescu
fåcea considera¡ii interesante ¿i
rela¡ionåri de substan¡å privind
morfologia statuarei brâncu¿iene.

Intuind de la bun început
expresivitatea magicå ¿i inefabilå a
spiritualitå¡ii brâncu¿iene, autoarea
î¿i agrementa eseurile cu versuri din
lirica lui Lucian Blaga, un drept
pre¡uitor, incontestabil, ca ¿i Arghezi,
al marelui inovator („sublimul me¿-
te¿ugar”), gåsind între poezia aces-
tuia ¿i universul artei brâncu¿iene o re¡ea întreagå de
coresponden¡e ¿i sugestii („mituri întrezårite”), de subs-
truc¡ie onto-sophianicå.

Erau acestea adevårate „cår¡i de inimå” pentru
Brâncu¿i, calitate pe care o vor påstra ¿i celelalte lucråri
ale domniei-sale, tratând atât despre „izvoare ¿i cris-
talizåri” cât ¿i despre metafizica „Frumosului ¿i Harului”
în ideatica Operei.

Pentru D-na Nina Stånculescu, Brâncu¿i a
constituit, la modul confesiunii, marea „obsesie” spiri-
tualå ¿i cårturåreascå a vie¡ii sale. Tânåra ini¡iatå în
doctrina revelatå sub pavåza mistagogicå a Pårintelui
Dumitru Ståniloaie (vezi teza de licen¡å) nu-l va putea
vedea pe Brâncu¿i decât în „ambian¡a de spiritualitate
cre¿tin-ortodoxå”, spiritul Tismanei påtrunzând de
timpuriu în sufletul artistului ¿i constituind o pavåzå în
diferite etape ale vie¡ii sale. Codul etic (Pravila de la
Craiova despre care va scrie mai târziu Petre Pandrea)
al celui ce tråia în atmosfera cosmopolitå a Parisului
avea rådåcini („ancestrale” zice autoarea) puternice cu
tradi¡ia, legea påmântului ¿i credin¡a neamului såu.

De aici „Dragostea jertfelnicå de Patrie” întru-
chipatå în Ansamblul de monumente de la Târgu-Jiu –
„o intenså Rugåciune spre luminare a zårilor, întårire ¿i
purificare a sufletelor, sprijin de înål¡are ¿i transfigurare
din încâlcitele, desacralizatele meandre, adesea catas-
trofice, care ne înconjoarå.” Acesta este mesajul Rugå-

ciunii pentru Mileniul III (2001), a ¿asea contribu¡ie
„la descifrarea operei brâncu¿iene” semnatå de distinsul
cårturar ¿i hermeneut.
Fiind deseori în preajma D-nei Nina Ståculescu, mi-
am putut da seama de profunzimea ¿i adevårul gândirii
sale. Fiin¡a fragilå ¿i discretå avea, înså, tåria så anun¡e,
când era cazul, cu o convingere categoricå, îndelung
meditatå ¿i apåsatå, cå, bunåoarå, un plan american
(proiectat ¿i video, cu o insistentå persuasiune) vizând
„amenajarea peisagisticå” ¿i „punerea în valoare” a
Trilogiei de la Târgu-Jiu este prea tehnicist ¿i lipsit
tocmai de ceea ce ar trebui så asigure Cåii Eroilor acel
emo¡ionant „parcurs de sanctuar” Am consemnat în
presa localå aceastå dezbatere de interes major, insistând
asupra interven¡iei memorabile a invitatei pe seama
proiectului în discu¡ie, prezentat de autorii: arh ªerban
Popescu-Criveanu ¿i ing. oeisagist Florin Teodosiu. La
discutii au participat: Nicolae Diaconu, Sorana
Georgescu-Gorjan, Dumitru Daba, Lucian Gruia,
Constantin Zårnescu, Pavel Þugui, Cecilia Popescu-
Lati¿, Petre Popescu-Gogan, desigur subsemnatul, care
a spus:“Nici în visurile cele mai urâte ale lui Brâncu¿i,
un lac cu broa¿te nu ¿i-ar fi avut locul acolo, pe falia
de promontoriu a municipiului! Asta numai dacå
dorim cu tot pre¡ul så dåm de lucru unor excavatoare ¿i
ca så aibå al¡ii în viitor de ce râde ¿i ce så astupe!”

Iar Doamna Nina a spus: “Îi rog pe prezentatorii
programului så nu se supere dacå nu sunt de acord cu
cele prezentate acum. Proiectul prezentat e cu mult mai
prejos de cel de anul trecut, de la New York. E un
proiect mai mult negativ, decât pozitiv...

Så pornim de la ideea ini¡ialå a conceptului
brancu¿ian, nu så mergem pe o obsesionalå

modernizare. Nu e nevoie pe Calea Eroilor så se facå
tot felul de înlesniri, amplasamente, parcåri. Ce
înseamna idei ca “facilitate” si “accesibilitate”, ce sunt
aceste pavimente ¿i planta¡ii proiectate, chiar acolo unde

nu e cazul. Calea Eroilor nu trebuie
amenajatå ca un parc, cåci am ie¿it
din parc. Cer så se påstreze
originalitatea operelor ¿i så fie puså
în valoare ideea de organicitate, de
naturalitate, sus¡inute de însu¿i
Brâncu¿i în atâtea rânduri. Ce
reprezintå aceste imagini în care sunt
schi¡ate deschideri care nu existå ¿i
casele prezentate ca niste imense
monstruozitå¡i geometrice, de parcå
te sim¡i la New York sau în altå
capitalå occidentalå modernå! Unde
au dispårut casele autentice,
organicitatea ¿i autenticitatea

peisajului?
Nefiind de acord cu cele prezentate, care sunt

a¿a de stråine locului ¿i întelegerii noastre, propun acea
organicitate în varietate, in realitatea existentå. Så
påstråm într-un chip cuviincios spiritul locului, chiar
calea feratå. Sa nu permitem nici arhitecturå în plus,
nici amenajåri care falsificå ideea de sacralitate a
parcursului, cåci eu a¿a våd Calea Eroilor, ca un traiect

de sanctuar.
Ceea ce trebuie påstrat este Opera brâncu¿ianå,

în sacralitatea, în spiritualitatea ei. Så nu facem
amenajåri moderniste pentru turi¿ti. Nu turi¿tii sunt
esen¡ialul, ei sunt pelerini ¿i atâta tot. Parcul så fie parc
gorjenesc, iar întregul parcurs al Caii Eroilor så råmânå
în naturalitatea ¿i organicitatea lui. ªi asta e posibil
prin neagresarea respectivului spa¡iu prin elemente de
atractivitate.”  (Cf. Z. Carlugea - Calea Eroilor - “Un
traiect de sanctuar”, in “Actualitatea Gorjului”, An
III, nr. 498 si 499, din 15 martie 2002, p. 3. si 16-17
martie 2002, p. 3.)

Ideea nåstru¿nicå, integratå proiectului sus-
amintit, a såpårii unui lac în care, vezi Doamne!,
Coloana Infinitului s-ar fi putut oglindi în mod
spectaculos, ziua ¿i noaptea, a fost aspru amendatå ¿i în
cuvântul meu, la acel simpozion de la Sala Maurå a
Prefecturii Gorj, din 18 februarie 2002. Cå lacul cu
pricina nu s-a mai escavat – aceasta este o altå „båtålie”
câ¿tigatå, datoratå ¿i D-nei Nina Stånculescu, dar de
„amenajarea peisagisticå” ¿i „punerea în valoare”,
Brâncu¿i cel de la Tg.-Jiu nu a scåpat!!!

Toate aceste probleme, deloc u¿oare privind
mo¿tenirea brâncu¿ianå de la Târgu-Jiu, le-am discutat
adeseori cu brâncu¿iologii veni¡i la Simpozioanele
aniversare aniversare ce au avut loc aici, îndeosebi cu
D-na Nina Stånculescu, sperând ca „Rugåciunea pentru
Mileniul III” så reverse harul pavezei divine ¿i peste
Amarul Târg, în care însu¿i Brâncu¿i, dacå s-ar ivi så
vadå cât am înaintat în…prostie, ar fi tare mâhnit ¿i
chiar revoltat...

*

prea avîntat atunci cînd
atribuia „marelui curent critic
moldovenesc” un rol hege-
monic). Nu mai pu¡in ea e
realå ¿i nu doar în legåturå cu
Moldova, Muntenia,
Transilvania, ci ¿i cu spa¡ii
mai restrînse precum
Bucovina sau Oltenia.

„Sufletul regional”
alutan, spre a-1 cita iarå¿i pe
Ralea, e unul dintre cele mai
impresionante dacå ¡inem
seama de circumstan¡a cå
tråsåturile i se oglindesc în
crea¡ia a trei mon¿tri sacri,

Constantin Brâncu¿i, Tudor Arghezi, Mihail
Sadoveanu, cel din urmå, atît de tråsnitor moldav,
fiind totu¿i oltean pe linie paternå, dupå cum
subliniazå Ralea. Acela¿i observå cå Sadoveanu,
autor, între altele, al unor proze ce trådeazå un viu
sim¡ justi¡iar, propune o sintezå spiritualå a celor
douå teritorii. Am putea adåuga, desigur, doar cå
prezen¡a acestor genii a secåtuit pentru o vreme
påmîntul în care ¿i-au înfipt rådåcinile aproape
simultan...

A devenit un loc comun afirma¡ia cå Arghezi
e cel mai mare faur al limbii române, comparabil
întru aceasta numai cu Luceafårul. Faptul cå fa-
milia tatålui såu este originarå de pe meleagurile
gorjene, ¿i anume de la Tg-Cårbune¿ti, î¿i va fi
pus amprenta atît pe înzestrarea nåzdråvanå a
graiului izvorît din numita rezerva¡ie pur
româneascå, cît ¿i pe spiritul såu dîrz, „în råspår”,
a¿ezat „sub zodia polemicii”, cum el însu¿i
precizeazå. Un duh pandur se stråvede mereu în
paginile argheziene, crestate de „cu¡itul familial”
cu care stråbunii celui ce-a scris Cuvinte potrivite

lucrau „nu în pîine, pentru cå n-o aveau, ci în
carnea altora”, aranjîndu-¿i cu „vocabularul
restrîns” al tåi¿ului „tårå¿eniile de dragoste sau
interesele”. Cu toate cå n-a våzut lumina zilei la
Tg-Cårbune¿ti, nåscut fiind „într-o împrejurare de
pripå¿ire olteneascå, gorjeanå, la Bucure¿ti”,
Arghezi n-a încetat a se mîndri cu obîr¿ia sa de pe
acest tårîm cvasilegendar. Proclamînd cå e din
„neam de ho¡i”, bardul face apologia oltenilor,
precizînd, pro domo, cå, din rîndul lor, gorjenii ar
fi „cei mai vioi ¿i poate cei mai de¿tep¡i”. Ba chiar
face un avans longevitå¡ii, amintind cå e nepotul
unui Tudor Cojocar, ajuns la rarisima vîrstå de 113
ani. Internarea sa în lagårul de la Tg-Jiu, în 1943,
ca o consecin¡å a pamfletului antigerman,
Baroane, 1-a apropiat suplimentar de mediul de
care se sim¡ea ata¿at pînå într-atît încît a dispus ca
pe piatra de pe mormîntul såu ¿i al so¡iei, de la
Mår¡i¿or, så aparå men¡iunea „cu origini în Gorj”.
Fie ¿i admi¡înd o dozå de bravadå pitoreascå, de
råsfå¡ genealogic, nu putem a nu recunoa¿te nos-
talgia olteneascå realå a marelui creator, o
„slåbiciune congenitalå”   pentru „juve¡ii” care,
prin pana sa, „au dat dovezi de sensibilitate ineditå
¿i o scripturå renovatoare (...) de cea mai originalå
calitate”.

Prin mijlocirea rîndurilor de mai sus îi invit
pe cei interesa¡i la lectura cår¡ii de fa¡å, semnatå
de Zenovie Cârlugea. Am råmas impresionat de
caracterul ei laborios, de investiga¡ia råbdåtoare
cu care cercetåtorul î¿i urmåre¿te subiectul,
råscolind nenumårate periodice vechi dar ¿i
parcurgînd o copioaså bibliografie, inclusiv
colateralå, pînå la o tratare, am putea zice
exhaustivå, a acestuia. Poet, autor al unor
merituoase studii închinate lui Blaga ¿i
Macedonski, talentatul meu concitadin Zenovie
Cârlugea gåse¿te de regulå o måsurå justå între
prezentarea faptelor ¿i comentarea lor, niciodatå
lunecatå în retoricå encomiasticå ori în exaltare
mic-provincialå. Arghezi e proiectat, a¿a cum se
cuvine, pe un fundal de elemente ale mediului cu
care e concrescut, tratat cu o empatie admirativå
dar sobrå în expresie a exegetului care, abordîndu-
1, n-ar putea exclama decît cu o sporitå satisfac¡ie
„m-a fåcut muica oltean”.
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La 19 decembrie 2007, în aula
Academiei Române, în cadrul festivitå¡ii
de decernare a Premiilor Academiei
pentru volumele apårute în 2005,
brâncu¿iologului ¿i filosofului ION
POGORILOVSCHI i s-a atribuit Premiul
Mircea Florian pentru impunåtorul
volum bilingv Sophrosyne or Wisdom of
the Earth. Brancusi / Brâncu¿i.
Sophrosyne sau Cumin¡enia påmân-
tului, New York, Universalia Publishers.
Revista Portal Måiastra a comentat la
timpul respectiv apari¡ia acestei
excep¡ionale lucråri ¿tiin¡ifice, totodatå
singurul album de artå consacrat temei brâncu¿iene a
Cumin¡eniei. Comentarii mai ample semnate de
subsemnatul au aparut atât în revista „AGERO
STUTGARDT” din Germania cât ¿i în prestigioasa revista
newyorkezå „LUMINÅ LINÅ”, editatå de Romanian
Institut of Orthodox Theology And Spirituality, Anul XII
/ Nr. 3, iulie-septembrie 2007, New York.

Semnalåm premierea acum, în context aniversar,
felicitându-l pe autorul septuagenar ¿i inserând articolul
de mai jos, datorat prestigiosului fiu al Gorjului, GRI-
GORE SMEU, cåruia în aceastå primåvarå  Editura Aca-
demiei îi publicå Istoria esteticii române¿ti, vol. I, lucrare
unicå ¿i mult a¿teptatå a culturii na¡ionale. (Z. C.)

Brâncu¿i este tipul de geniu în jurul cåruia se creeazå,
de la un moment dat încolo, o amplå ¿i tenace atmosferå
spiritualå. Nu doar în sensul travaliului exegetic aplicat,
la obiect, riguros profesionalizat, ci ¿i într-un alt sens,
dacå nu mai complex, oricum mai complicat. Unul în
direc¡ia unui soi de extaz „mistic”, din perspectiva cåruia,
dacå-l iei la bani mårun¡i, pânå la urmå nu råmâne nimic
trainic. Într-un atare context, al unei råsunåtoare
mobilitå¡i ideatice, cu privire la personalitatea ¿i crea¡ia
lui Brâncu¿i s-au constituit în timp douå serii paralele de
exprimåri exegetice, care, dupå opinia mea, trebuiesc
neapårat distinse. Una mai veche, profundå ¿i
responsabilå, cea a brâncu¿ologiei  profesioniste ¿i o alta,
mult mai recentå, aceea a unei brâncu¿omanii diletante,
care-l bate pe Brâncu¿i pe umår ¿i crea¡ia sa pe coamå, de
pe pozi¡ia sus-zisului extaz „mistic”. De ni¿te ani, destul
de mul¡i, de când a înflorit acest soi de „misticism”
brâncu¿oman, parcå tot românul se crede „brâncu¿olog”
veritabil ¿i î¿i då cu presupusul, punând chipul genialului
artist pe toate tråsnåile publicitare, de la cutiile cu
chibrituri la nu ¿tiu ce alte cartoane care så sugereze
„infinitul”.

Brâncu¿ologii profesioni¿ti, cei care ¿i-au
consacrat via¡a ¿i truda gândirii unor complexe analize
ale operei neasemuitului sculptor, n-au prea reac¡ionat
fa¡å de atare atmosferå diletant brâncu¿omanå. Au tåcut
mâlc, închizând „¿mechere¿te” dintr-un ochi, zicând în
sinea lor cå asemenea extaz „mistic” favorizeazå indi-
rect, sco¡ând la înaintare ¿i truda lor adânc calificatå. Nu
e treaba mea så-i trag de urechi fiindcå ghicesc prea bine
cå profesioni¿tii nu recepteazå, în sinea lor, deloc cu note
mari, emfaza „misticå” a brâncu¿omaniei strigatå pe toate
plaiurile.

Dacå tot românul crede cå a devenit
„brâncu¿olog”, atare  atmosferå entuziastå a fost, måcar
în parte, generatå, fårå voie, chiar de cåtre una din
ipostazele fundamentale ale crea¡iei brâncu¿iene. ªi
anume, de cåtre dimensiunea folcloricå, de cåtre nimbul
crea¡iei populare române¿ti. Douå lucruri n-au priceput,
înså, diletan¡ii atmosferei cu pricina: faptul cå Brâncu¿i
este unul din geniile universale a cårui crea¡ie artisticå
este foarte departe de a putea fi receptatå dintr-un foc, la
repezealå ¿i la suprafa¡å, fårå eforturi ideatice complexe
¿i profunde, capabile så decodeze o substan¡å esteticå
aproape nemårginit de esen¡ializatoare. ªi al doilea lucru,
cå acea ipostazå emblematicå a crea¡iei brâncu¿iene,
venind dinspre arta popularå româneascå, este una la fel
de nemårginit esen¡ializatå, opunându-se interpretårilor
låutåre¿ti de suprafa¡å.

Am întreprins pânå aici o foarte sumarå ¿i
schematicå destructurare – så zic a¿a – a unei atmosfere,
spre a putea în¡elege în mai deplinå cuno¿tin¡å de cauzå
contribu¡ia unui brâncu¿olog profesionist de talia lui Ion
Pogorilovschi. Nutresc convingerea cå Pogorilovschi este
de mai multå vreme specialistul în analiza crea¡iei lui
Brâncu¿i, care, în ansamblul brâncu¿ologiei universale,
a gåsit, dupå îndelungi medita¡ii, calea cea mai adecvatå
cåtre decodarea esen¡elor brâncu¿iene, cu încårcåtura lor
folcloricå cu tot. În eforturile sale metodologice, Ion
Pogorilovschi construie¿te o hermeneuticå a denotårii
esen¡elor brâncu¿iene ce relevå o lume ideaticå în care
palpitå „precizia” indicibilå a nemårginitului, a

infinitului. Un exemplu deosebit de
expresiv în aceastå privin¡å îl reprezintå
elegantul såu volum Sophrosyne or Wis-
dom of the Earth Brancusi / Brâncu¿i
Sophrosyne sau Cumin¡enia påmân-
tului, apårut la Universalia Publishers,
New York. Cum se vede chiar din titlu,
textul este bilingv: în englezå ¿i în
românå.

Care sunt ¿ansele herme-
neuticii la care apeleazå autorul în
aceastå lucrare ¿i în ce constå origi-
nalitatea metodologiei la care apeleazå
Ion Pogorilovschi?

Autorul însu¿i î¿i define¿te cu elegan¡å propriul
demers analitic „ceremonial hermeneutic” spre a putea
demonstra în chip adecvat cum „sculptorul Brâncu¿i a
transformat arhaicul în modern” (pag. 160). Fire¿te, este
vorba de un „ceremonial” al ini¡iativelor rigorii ¿i nu de
un ritual festivist. A¿ zice cå Pogorilovschi – care este un
polemist redutabil în toate, unul cu care nu se prea poate
glumi – practicå „ceremonialul” unei hermeneutici
neceremonioase. În acest sens, autorul este permanent
orientat din umbrå ¿i de fapt ¿i în plinå luminå, de un gen
de dicton-îndemn, de un fel de paradigmå brâncu¿ianå a
propulsiei cåtre adânc: „Uitå-te pânå ce vei vedea”.
„Ceremonialul” hermeneutic al studiului în cauzå este,
adicå, o pledoarie pentru un extraordinar traseu ideatic –
deopotrivå complex ¿i complicat – care înainteazå cu
meandre, cu multiple jocuri, eventual cu capcane dinspre
suprafa¡å spre tainele unui înåuntru, unde stråluce¿te o
indicibilå metafizicå a esen¡elor. Fiind vorba de crea¡ia
unui geniu instaurator în arta universalå, vocabula „cer-
emonial” la care apeleazå autorul lucrårii re¡ine într-un
cotlon al ei ¿i ceva din båtaia de aripå a sugestiilor
seducåtoare, a conota¡iilor cu farmec.

 A¿ spune cå originalitatea hermeneuticii la care
apeleazå Pogorilovschi constå ¿i în aceea cå se constituie
ca un demers metodologic caleidoscopic. Aplic acest
termen cu încårcåturå sugestivå chiar caracterizårii pe care
o då autorul propriei metodologii, extrågându-l, în
definitiv, din ea: „Metodologic, se impune så deschidem
interpretarea spre oricâte alte compartimente ale
sistemului comunica¡ional în cauzå, spre concre¡iunile
exprimårii orale, spre paremiologie, spre semiotica
eposului popular, spre tårâmul basmelor ¿i legendelor, spre
riturile de trecere, spre practicile de ini¡iere premaritalå, -
în definitiv spre fenomenalitatea rotundå a unei situåri
umane în existen¡å, spre frumuse¡ea (care se divide fårå så
se împartå) a unei structurate viziuni originare a lumii”
(pag. 160). Caracterul caleidoscopic al hermeneuticii,
proprii lucrårii la care e referim, tocmai acesta este: o
dividere ce posedå culori care lumineazå din diverse
unghiuri, fårå ca ea så se împartå. Råmâne o desåvâr¿itå
unitate.

Dar så urmårim mai îndeaproape, mai aplicat,
principalele paliere ale analizei întreprinse de autor. Sunt
patru la numår, ele exprimând, în fapt, capitolele lucrårii:
Cumin¡enia påmântului ¿i sindromul interpretårilor
formaliste; Cumin¡enia påmântului ¿i tema femeii
ghemuite la Brâncu¿i; Cumin¡enia påmântului ¿i riturile
de trecere; Sophrosyne sau Cumin¡enia påmântului.
Fiecare dintre aceste paliere înainteazå råbdåtor, cu
încetinitorul, mai totdeauna polemic, prin hå¡i¿ul unor
opinii variate, cåtre conturarea, pas cu pas, a semnifica¡iilor
celor mai adecvate exprimate de cåtre Cumin¡enia
påmântului. În ansamblu, hermeneutica lui Pogorilovschi
laså cititorului impresia stråbaterii unui hå¡i¿ ideatic ce
se întinde pânå în pânzele albe, aducând în sprijin un
vast teritoriu al culturii universale. În acest sens, lucrarea
la care må refer exprimå – concomitent cu analiza la obiect
a unei sculpturi brâncu¿iene – ¿i un halou epicizant al
unor corela¡ii multiple, nea¿teptate, cu trimiteri inedite
în adâncimea unor idea¡ii universale. Este o hermeneuticå
a cårei respira¡ie metodologicå, påstrând nealteratå
rigoarea ra¡ionalå, îndulce¿te, totodatå, propria-i dinamicå
printr-o fluen¡å epicå.

Autorul respinge permanent, în detaliu,
formalismul excesiv din interpretårile Cumin¡eniei
påmântului, în general din interpretårile crea¡iei
brâncu¿iene. El pleacå totdeauna de la miez, demonstrând
cå formalismul consumå coaja ¿i aruncå miezul. Fire¿te,
autorul nu respinge formele, ci doar exaltarea lor în
detrimentul miezului. Din aceastå perspectivå privite
lucrurile, metodologia hermeneuticå la care recurge Ion
Pogorilovschi se bazeazå în chip esen¡ial pe spa¡iul unei
libertå¡i imense dintre formele mimetice ¿i conota¡iile
ideatice spre care vibratoul acestora trimite. În ansamblul
crea¡iei brâncu¿iene – nu numai în Cumin¡enia påmântului
– stå pititå o tonalitate metafizicå ce derivå tocmai din

libertatea foarte departe duså dintre coajå ¿i miezul
conotativ. O astfel de hermeneuticå bate, neîndoielnic ¿i
dintr-o aripå metafizicå. În bunå parte, brâncu¿omanii
diletan¡i ¿i gålågio¿i asta nu în¡eleg: vibra¡ia metafizicå a
operelor genialului artist. ªi nu e la îndemâna oricui så o
perceapå.

Autorul demonstreazå cu råbdare inadecvarea,
ori de-a dreptul falsitatea, unor semnifica¡ii atribuite
Cumin¡eniei. De pildå: interpretarea Cumin¡eniei ca idol
a dus la rezultate precare ¿i ambigui; „primitivismul”, cel
atât de mult invocat, al artei lui Brâncu¿i – inclusiv în
cazul Cumin¡eniei – nu e de naturå africanå.

Metodologia la care apeleazå lucrarea în cauzå
mizeazå considerabil pe urmåtorul principiu: calea regalå
spre depistarea semnifica¡iilor ascunse ale unei opere – ¿i
la Brâncu¿i mai totdeauna semnifica¡iile sunt ascunse – o
constituie stabilirea cauzelor genezei unei opere. În atare
context Ion Pogorilovschi relevå ¿i cu rigoare ¿i cu farmec
greutatea ideaticå reprezentatå de cåtre o serie de rituri de
trecere, cu o condi¡ionare dinspre fondul de arhaitate
culturalå carpaticå. Folcloricitatea brâncu¿ianå – atrage
mereu aten¡ia autorul lucrårii – exprimå nu pur ¿i simplu
cunoa¿terea unor texte, ci recunoa¿terea încårcåturii lor
semnificative. Brâncu¿i nu „consumå” folclor, ci îl
studiazå dupå principiu-i orientativ: uitå-te pânå ce vei
vedea.

Deosebit de fertil în cadrul procedeelor
hermeneutice la care autorul recurge este acela al
compara¡iei. Doar atâta spus, constatarea este întrucâtva
banalå. Comparatismul la care apeleazå Ion Pogorilovschi
este totdeauna situat la nivelul interioritå¡ii, el fiind, astfel,
încårcat de miez, de semnifica¡ii, din capul locului. Este,
a¿ spune, un comparatism al spiritualitå¡ilor. În acest sens,
compara¡ia cea mai elocventå, mai expresivå, la care se
recurge în lucrare, este cea privitoare la sensurile pe care
le închide în sine conceptul sophrosyne. Pornind de la
dialogurile platoniciene, apropiindu-se treptat de
în¡elesuri moderne ¿i mizând pe un joc sofisticat, dar ¿i
exemplar de sugestiv, al conceptului în¡elepciune,
Pogorilovschi relevå – apelând îndeosebi la aprecierile
lui Noica – o serie de potriviri de con¡inut între conceptul
sophrosyne ¿i sintagma „Cumin¡enia påmântului”.

Înaintând pas cu pas, privind problema din toate
unghiurile posibile, autorul lucrårii ajunge în final la
concluzia cå „prin Cumin¡enia påmântului e desemnatå
generic o anume condi¡ie umanå, valorizându-se anume
naturalitatea vie¡uirii omului pe påmânt” (pag. 148).
Închizând în sine ¿i un avertisment pentru prea zbuciumata
lume în care aståzi tråim, un zbucium petrecut accentuat
la suprafa¡a lucrurilor, aprecierile lui Pogorilovschi se
îndreaptå spre un gen de concluzie paradigmaticå:
„Sophrosyne sau Cumin¡enia påmântului este modelul
fiin¡ei echilibrate, în måsurå så-¿i ståpâneascå tensiunile
devenirii de sine. Avansurile fåcute fie uneia, fie alteia
dintre înclinårile divergente, nu pot produce, în ordinea
speciei umane, decât derapaje existen¡iale. Ghemuita de
piatrå a lui Brâncu¿i este proiectul såu antropologic, demn
de a fi aråtat tehnocraticei lumi contemporane” (pag. 168).
Aceastå operå brâncu¿ianå ne semnaleazå o permanentå
¿i nemårturisitå prin cuvinte, nevoie a omului de acord
simfonic cu natura ¿i chiar prin asta ¿i cu sine.

Studiu exemplar, elaborat de unul dintre cei mai
profunzi ¿i prestigio¿i brâncu¿iologi, cartea lui Ion
Pogorilovschi, Brâncu¿i. Sophrosyne sau Cumin¡enia
påmântului, apelând la o hermeneuticå prodigioaså în
resursele ei caleidoscopice, aduce în aten¡ia lumii
contemporane o operå artisticå de naturå så restituie, fie
¿i par¡ial, încrederea într-o indicibilå eternitate a puritå¡ii
umane.

ªansa unei originale analizeªansa unei originale analizeªansa unei originale analizeªansa unei originale analizeªansa unei originale analize
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Poet, eseist, publicist ¿i diriguitor al Editurii
„Ardealul” din Târgu-Mure¿, ca ¿i al frumoasei reviste de
filozofie ¿i literaturå „Târnava” (serie nouå, 1991), editatå
cu sprijinul Ministerului Culturii ¿i Cultelor ¿i al Filialei
Mure¿ a Uniunii Scriitorilor, Eugeniu Nistor (n. 13 mai
1957, Giulu¿-Maramure¿), cadru didactic asociat la
Universitatea „Petru Maior”, este unul dintre cei mai
talenta¡i ¿i activi scriitori din genera¡ia de mijloc. În ciuda
acestei bogate presta¡ii scriitorice¿ti ¿i a participårii sale
la diferite manifeståri cultural-artistice, de la cele
jude¡ene la Serile de Poezie de la Neptun ori Festivalul
Interna¡ional „Lucian Blaga” (Sebe¿ - Alba Iulia – Cluj),
Eugeniu Nistor råmâne un spirit discret, echilibrat, mod-
est, omul care „tace ¿i face”. ¿i cum mai toate îi ies bine,
iatå-l ¿i în ipostaza de exeget cumpåtat al filosofiei lui
Lucian Blaga, voca¡ia sa filosoficå rotunzindu-se printr-
o licen¡å (1996) ¿i un doctorat  în filosofia lui Blaga
(2003), ambele la Universitatea din Bucure¿ti.

Cercetarea lui Eugeniu Nistor, CONCEPTUL DE
SPAºIU MIORITIC ÎN FILOSOFIA LUI LUCIAN BLAGA
(precedatå de eseul din 1999, „Teoria blagianå despre
matricea stilisticå”) revalorizeazå conceptul de „spa¡iu
mioritic”, o aplica¡ie de cuprindere ¿i profunzime a teoriei
blagiene despre „matricea stilisticå”. Menitå a da seama
despre a¿a-zisul „apriorism românesc”, ideea spa¡iului
mioritic, atât de modelatoare ¿i cataliticå pentru cultura
majorå, era în con¿tiin¡a filosofului nu numai o „mare
hieroglifå a dåinuirii noastre”, ci ¿i o cale de acces în
definirea sufletului românesc, ba chiar un reper de
legitimare spiritualå în contextul mai larg al
sincronismului cultural.

Existå, crede cercetåtorul, o consonan¡å perfectå
între poetul expresionist (care a transpus limbajul
autohton în modele europene) ¿i filosoful care a încercat
så deslu¿eascå, într-un context mai vast, „tiparul
manifestårii filosofice a neamului nostru”.(Argument)

Componentå a Trilogiei sale culturale, viziunea
coerent-consistentå a spa¡iului mioritic a cunoscut,
cronologice¿te, mai multe „etape” premergåtoare, pe care
Eugeniu Nistor – considerându-le premise reale în
structurarea teoriei blagiene – le comenteazå în capitole
aparte. Astfel, primul capitol, consacrat metamorfozelor
stilului, se referå la studiul din 1924, Filosofia stilului, în
care Blaga schi¡a acele nåzuin¡e formative (nisus
formativus) care, de-a lungul istoriei umanitå¡ii, au ajuns
så exprime, în mod coagulant, tipicul, individualul ¿i
absolutul, corespunzând, în istoria culturii ¿i civiliza¡iei,
clasicismului grec, romantismului germanic ¿i, respectiv,
misticismului Evului de Mijloc. Triada de categorii
atribuitå de filosof stilurilor artistice ¿i culturale (denumite
mai întâi „vectori” sau „factori stilistici”) poate fi urmåritå
de la clasicismul antic la romantism, naturalism,
simbolism, expresionism.

Un contur mult mai clar, o structurare filosoficå
originalå, capåtå toate aceste intui¡ii formulate într-o
primå etapå (publicisticå) odatå cu elaborarea teoriei
culturale privind matricea stilisticå, de pe pozi¡iile
morfologiei culturii, analizå pe care autorul o desfå¿oarå,
cu o probantå mobilitate ¿i chiar sagacitate, în capitolul
al doilea (II.Matricea stilisticå). Gânditorul român lansase
conceptul de noologie abisalå, propunând, a¿adar, o nouå
disciplinå în investigarea psihologiei incon¿tientului.
Amprentând profund con¿tiin¡a umanå, incon¿tientul –
scrie Blaga nu este doar ceea ce Freud crede, nici acesta
nu poate fi redus la unele „arhetipuri” ale ancestralitå¡ii
stabilite de Jung, de vreme ce originea factorilor stilistici
ai fiin¡ei umane este istoricitatea, ipostazå în care
câmpurile stilistice date pot fi adesea modificate struc-
tural. Este vorba, altfel zis, de acea particularitate a
incon¿tientului numitå de filosof personan¡å, un fel de
spicificitate manifestatå a con¿tiin¡ei care preia ¿i
prelucreazå toate impulsiunile ¿i datele incon¿tientului.

Amendând, în articularea noologiei sale abisale,
unele idei ¿i convingeri exprimate de reprezentan¡i de
seamå ai morfologiei culturii (Riegl, Frobenius, Spengler),
Blaga vine cu teoria dubletelor spa¡iale ¿i temporale,
afirmând cå ideea de stil cultural trebuie în¡eleaså atât în
perspectiva ¿i dinamica unui orizont spa¡ial al
sensibilitå¡ii con¿tiente, cât ¿i în aceea a unui orizont
spa¡ial al incon¿tientului, ce presupune obligatoriu ¿i un
orizont temporal al aceluia¿i domeniu (identificând
concepte metaforice opera¡ionale: timpul-fluviu, timpul-
cascadå ¿i timpul-havuz). Tocmai în aceastå variabilitate
de dublete categoriale ale con¿tientului ¿i incon¿tientului
rezidå factorii determinativi ai diverselor culturi. O altå
manifestare definibilå ¿i specificå a incon¿tientului ar
consta în atitudinea fa¡å de destin, care poate fi anabasicå,
adicå de înaintare ¿i expansionistå (specific europeanå),
catabasicå (de retragere în sine specificå indianului ¿i

egipteanului) ¿i neutrå (echivalent al stårii pe loc specific
etiopianului).

De aici încå un pas cåtre nåzuin¡a formativå, o altå
categorie emergentå a matricei stilistice, prin care filosoful
în¡elege acea tendin¡å de structurare a imaginii lucrurilor
într-o varia¡ie formalå, în func¡ie de orizontul cultural, de
epocå, de individualitate ¿i manifestarea în anumite
moduri a nåzuin¡ei formative, caracteristice diferitelor
culturi (modul tipizant – antichitatea greacå), modul
individualizat (mitologia ¿i metafizica germanå) ¿i modul
stihial (arta egipteanå ¿i metafizica bizantinå).

Toate aceste componente (categorii ¿i factori) ale
matricei stilistice lucreazå când pe cont propriu, autonom,
când în colaborare, când unele împotriva altora, în
variabile spa¡iale ¿i temporale specifice, exprimând una

din cele mai complexe teorii din istoria filosofiei culturii.
Al treile capitol, de fapt miezul cercetårii de fa¡å

(III.Spa¡iul mioritic – o perspectivå stilisticå asupra culturii
române), se constituie într-un persuasiv comentariu al
conceptului blagian, detaliindu-se aceastå viziune
stilisticå asupra definirii sufletului românesc. Ferit de acele
accente apologetice ce au adus prejudicii, ca ¿i atitudinile
negativiste, teoriei blagiene, Eugeniu Nistor se exprimå
cu o echilibratå luciditate de analist, remarcând
originalitatea viziunii blagiene, plaiului mioritic ondulat
adåugându-i-se sentimentul destinului ¿i nostalgia
orizonticå, de unde ¿i o întreagå metafizicå privind
transcendentul ¿i vremelnicia, orientarea sophianicå a
ortodoxismului, nåzuin¡a formativå (manifestatå în
preferin¡a pentru motive geometrice ¿i stihiale).

Alte considera¡ii privind rela¡iile complexe dintre
cultura minorå (etnografia) ¿i cea majorå (monumentalå)
îi „stârnesc” cercetåtorului interesul (p.321), fåcându-l så
se întrebe dacå „existå, cu adevårat, un suflet etnic?” ^i în
caz cå existå, „care ar fi configura¡ia acestuia?”

Interogând concep¡iile ¿i scrierile unor  folclori¿ti,
sociologi, istorici, filosofi, critici ¿i istorici literari (Ov.
Densu¿ianu, Petru Cancel, Anonymus, N. Iorga, C.
Rådulescu-Motru, M. Eliade, Dumitru Dråghicescu, Marin
^tefånescu ¿.a.), Eugeniu Nistor gåse¿te „explica¡ii
convingåtoare”, remarcând cå „påstoritul” din timpuri
imemoriale a presupus acel fenomen al transhuman¡ei între
Carpa¡i ¿i Dunåre – „fapt ce nu putea råmâne fårå urmåri
în configurarea sufletului nostru etnic” (p. 326). Este un
suflet mai mult complicat decât complex, cåci, peste
„odåjdiile împovåråtoare ale spiritualitå¡ii slave ¿i
orientale” s-au adåugat, prin vremuri tulburi, balcanismul,
fanariotismul, turcismul. Influen¡ele „benefice ale
catolicismului” (difuzat de la Vatican) – scrie E. Nistor
având, desigur, în vedere doar o parte a spiritualitå¡ii
autohtone, - „au ac¡ionat întocmai ca ni¿te pârghii de
suprimare sau, respectiv, de resuscitare a energiilor
autohtone”.

Mândria descenden¡ei romane cultivatå de curentul
latinist, - care a ajuns så sufere de „elefantiazå”, cum va
zice Blaga -,  temperat mai apoi de dacismul romanticilor
din sec al XIX-lea (prelungit cu „fabulatoria” Dacie
preistoricå a lui N. Densu¿ianu ¿i cu toate doctrinele
tradi¡ionalismului de la începutul secolului al XX-lea),
sunt tot atâtea idei ce au fåcut epocå. Înså, „reverbera¡iile
cultural-filosofice ale baladei populare Miori¡a”, ca ¿i
atâtea crea¡ii populare sunt în måsurå, crede cercetåtorul,
så exprime „uneori, tråsåturile specifice ale sufletului

colectiv”. Variantele numeroase ¿i circula¡ia baladei
reprezentative ¿i dincolo de teritoriile locuite aståzi de
români, în Peninsula Balcanicå ¿i pusta Panonicå,
„elementele pågâne precre¿tine care pot fi depistate în
epicul ei ¿i, mai ale, perfec¡iunile «arhetipului»,
reprezentat de varianta Alecsandri, valideazå pe deplin
teoria lui Blaga despre vârstele adoptive ale unei
culturi…” (Un motiv de mândrie al mure¿eanului E. Nistor
îl constituie existen¡a unei variante de colind a Miori¡ei
în arhivele Muzeului Jude¡ean Mure¿, descoperitå în
caietul cåpitanului Ion ^incai, fratele istoricului Gh.
^incai, provenind de pe la jumåtatea sec. al XIX-lea).

În capitolul final, Ecouri ale spa¡iului mioritic în
cultura româneascå (IV), Eugeniu Nistor trece în revistå
„cu råbdare ¿i interes”, expressis verbis, cele mai incitante
interpretåri ale celebrei balade (A. Fochi, Ov, Densu¿ianu,
Jules Michelet, M. Eliade, D. Zamfirescu, Lecca Morariu,
B. ^t. Delavrancea, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, D.
Caracostea, H.H. Stahl ¿. A.), încercând så stabileascå
anumite „orizonturi” de receptare a gândirii la Blaga,
punct în care, desigur, ajunge så remarce „efectele per-
verse ale criticii denigratoare”, culminând cu „«atacul»
marxi¿tilor din deceniile cinci ¿i ¿ase, când marele poet ¿i
filosof, fiind acuzat de misticism ¿i obscurantism, a fost
scos din învå¡åmânt, din Academie, din literaturå, gra¡ie
unor cozi de topor (L. Påtrå¿canu, I. Vitner, Nestor I. Ignat,
N. Bolboa¿å, M. Beniuc, Pavel Apostol ¿i al¡ii eiusdem
farinae!). Dincolo de acest cor al nelegiui¡ilor (unii din ei
dovedindu-se infiltra¡i de Securitate, ca Pavel Apostol
(vezi Dosarul de urmårire informativå al poetului, extras
din arhivele CNSAS-ului ¿i publicat de Dorli Blaga), sau
de unele „ciocniri” de preså (Dan Botta, N. Crainic dupå
1942, D. Ståniloaie, H.H. Stahl, G. Cålinescu ¿.a.), este
men¡ionalå „apologetica entuziastå” a unor tineri
publici¿ti ¿i esei¿ti ai vremii (Vasile Båncilå, C. Noica, N.
Bagdasar, Petru Comarnescu, N. Terchilå, Mircea
Vulcånescu, Ovidiu Drimba ¿.a.). De ce så fie ace¿ti
comentatori de bun gust rândui¡i „apologiei entuziaste”,
de vreme ce lucrårile lor (mi-a confirmat, recent, chiar dl.
Drimba) au fost drepte ¿i curajoase, råmânând pânå azi
pertinente ¿i de actualitate, chiar referen¡iale! Så
în¡elegem de aici cå E. Nistor militeazå pentru o mai
dreaptå valorizare ¿i o mai justå perspectivå a filosofiei
blagiene privind spa¡iul mioritic? Nu, comentatorul nu
se aratå deloc marcat de dificultå¡ile temei abordate, cu
toate cå î¿i då seama cå se aflå pe un teren plin de nuan¡e
ilustrat, culturalice¿te, de mitul biblic al fratelui ucis de
Cain. A¿adar, nu e suficient så-l analizåm doar pe ciobanul
mioritic, resemnat în fa¡a mor¡ii, împåcat cu soarta, cu
implacabilul destin, - „ar trebui så stabilim ¿i profilul
sufletesc al celor care plånuiesc så-l trimitå la moarte”…
De¿i oarecum retoricå, medita¡ia aceasta dubitativå are,
desigur, o semnifica¡ie est-eticå, dar ea deschide, totodatå,
¿i ipoteza credibilå a unei mai drepte valorizåri a filosofiei
blagiene în sec. al XXI-lea, „când aporiile
postmodernismului anun¡å få¡i¿ o nouå resurec¡ie
metafizicå”:

„Dacå va fi, va cuprinde ea în chingi salvatoare ¿i
filosofia lui Blaga? Iatå o întrebare la care numai timpul
va putea da un råspuns precis!”

Acestea sunt cuvintele cu care Eugeniu Nistor î¿i
încheie frumosul, rigurosul, echilibratul ¿i sistematicul
studiu asupra filosofiei blagiene, privind teoria spa¡iului
mioritic, care, de¿i consideratå de unii comentatori gråbi¡i
drept „veriga slabå” a sistemului filosofic, aceasta se
dovede¿te o parte destul de interesantå ¿i viabilå a acelui
„mein System”, de care Blaga era mândru cå îl înål¡ase
precum un edificiu armonios, impresionant, stabil ¿i
definitiv, ca semn de cinstire, pentru spiritualitatea
româneascå.

Beneficiind de un bogat aparat bibliografic, de
rezumate ¿i cuprinsuri în englezå ¿i francezå, de referin¡e
critice ¿i de indice de nume (din care autorul lipse¿te, ca
¿i din bibliografia tematicå!), încadratå de un „Argument”
¿i o prezervare de creion final (In loc de concluzii), cartea
lui E. Nistor este o temeinicå ¿i realå contribu¡ie la mai
dreapta cunoa¿tere ¿i pre¡uire a uneia din cele mai elabo-
rate ¿i cursive teze filosofice blagiene, cea privind
specificitatea sufletului românesc.

Referatele critice, semnate de acad. Gh. Vlådu¡escu
(coperta IV) ¿i univiversitarii Iulian Bondrea, Angela
Botez, Vasile Morar, Ioan N. Ro¿ca ¿i dr. Victor Botez
subliniazå multe din meritele cercetårii: originalitatea
abordårii, documentare, comprehensiune empaticå,
demers sistematic, voca¡ie.

Lucrarea se constituie într-o contribu¡ie de valoare,
într-o cercetare aplicatå, dar ¿i comparativå, confirmând
voca¡ia filosoficå a scriitorului Eugeniu Nistor.

!!!!!     Eugeniu NISTOR

“CONCEPTUL DE SPAºIU MIORITIC ÎN CONCEPºIA LUI LUCIAN BLAGA’’“CONCEPTUL DE SPAºIU MIORITIC ÎN CONCEPºIA LUI LUCIAN BLAGA’’

Editura „Ardealul”, col. „Universitas”, 2007, 428 p.

Mircea IERUBA
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versul”.3

Acest „discipol scump” de
care maestrul Rondelurilor î¿i va
reaminti în 1912, evocând acele
„zile de aur”, când copilandrul
Arghezi nåzuia „så zboare sus
de tot în strålucitul råsårit al
vârstei roze” 4, de¿i se dezisese
de maestrul såu ¿i î¿i renegase
experien¡a simbolist-instru-
mentalistå, va deveni „fala
noastrå”, scrie Gala Galaction,
în acela¿i an, ba chiar
„luceafårul genera¡iei tinere”…

Aluzia la „Luceafår” lansatå
de G. Galaction în romanul La
råspântie de veac (dar ¿i atâtea
referiri în publicistica acestuia,
începând din 1912) va face,
cum se ¿tie, epocå. Numele lui
Eminescu va fi adeseori invocat
în abordarea ¿i în¡elegerea
„Fenomenului arghezian”5

Încå din 1910, într-un edi-
torial din „Via¡a socialå”,
N.D.Cocea vedea în Arghezi
(cåruia i se publicase în primul
numår Rugå de searå) un scriitor
„independent de ¿coalå ¿i de
tendin¡i”, corespunzând idealului
socialist al revistei pe care o
a¿eza „sub auspiciile poetului
celui mai revolu¡ionar al vremii
noastre, Tudor Arghezi”.6

Så men¡ionåm cå, la apari¡ia poeziei „Rugå de
searå”, cronicarul „Vie¡ii române¿ti”, criticul
G.Ibråileanu, råmânea oarecum descumpånit,
întrebându-se dacå poezia cu pricina „este de domeniul
psihiatriei sau anun¡å un geniu”. 7

De¿i exprimarea oarecum „sibilinå” a tânårului poet
nu era pe placul lui Ibråileanu (care va recunoa¿te în
1926 cå Arghezi e „un adevårat revolu¡ionar în limba
noastrå literarå”, mi¿cându-se „cu succes estetic pe
registrul cel mai întins al graiului românesc”, creator
al „poeziei vremii noastre” ¿i „singurul scriitor român
contemporan care are sclipiri de geniu”8), -  vor exista
în epocå destule condeie så remarce spiritul inovator
al poeziei argheziene, îndeosebi colaboratorii
revistelor de orientare moderniså precum „Fronda” sau
„Absolutio”. În aceasta din urmå, un cronicar pe nume
I. Ludo îl considera, în 1913, pe Arghezi „cel mai mare
poet român de azi”9, un „cugetåtor profund ¿i fin”, origi-
nal atât în expresia cât ¿i în fondul de idei ¿i sentimente
al poeziei. „Exclama¡ia «Vie¡ii române¿ti» - scrie
cronicarul – prin care se întreba dacå Arghezi e un
geniu sau un nebun, întrebare ce nu a mai fost puså
de la Eminescu încoace (s.n.), traducea destul de
limpede „nedumerirea în care se afla lumea întreagå”.10

Compara¡ia cu Eminescu survine devreme în
presa literarå. În 1919, ca avocat al poetului în procesul
început la 22 februarie, în care poetul era acuzat de
„colabora¡ionism” pe perioada råzboiului (publicând
împreunå cu al¡i confra¡i de condei în oficiosul
Bukarester Tageblatt), N.D.Cocea, în pledoaria sa,
reproduså de ziarul „Dacia” din 8 martie 1919, a cerut
disculparea poetului, invocând prestigiul literar al
acestuia în termeni foarte clari: „Arghezi n-a putut så
trådeze. El e cel mai mare poet al ¡årii de la Eminescu
¿i un asemenea om poate fi un revoltat, dar nu un
trådåtor. Îndåråtul acestui proces e altul, acela al
råspunderilor pentru ce s-a întâmplat pânå la Mårå¿e¿ti
¿i pentru care politicianismul guvernant, d. Bråtianu,
î¿i cautå ¡api ispå¿itori…” Se ¿tie cå poetul a fost
eliberat din închisoarea Våcåre¿ti, dupå aproape doi
ani, la interven¡ia lui Nicolae Iorga.

Întâmpinat ¿i cu unele rezerve de cåtre condeie
critice importante – precum E. Lovinescu11 sau D.
Tomescu 12, Tudor Arghezi a fost adjudecat când de
tradi¡ionali¿ti, când de moderni¿ti, când de
avangardi¿ti, poetul råmânând înså independent de
orice orientare sau ¿coalå. Iatå, bunåoarå, tânårul
Fundoianu îi dedicå rânduri elogioase atât în
„Chemarea” cât mai ales în „Contemporanul”,
comparându-l în 1923 cu Eminescu, revenind în 1925
în „Integral” cu un vibrant ¿i patetic Omagiu lui Tudor
Arghezi.

Ideea (consideratå mereu un „sacrilegiu”, cum
scria în 1960 Geo Bogza) cå Arghezi este cel mai

mare poet român în epoca de dupå Eminescu devine,
aproape, un laitmotiv al criticii literare.

 În 1926, Felix Aderca va îndråzni o afirma¡ie care
va face epocå: „Tudor Arghezi este, de la stingerea
lui Eminescu încoace, întâiul izvor de poezie, mare,
bogatå, originalå ¿i complexå, care då limbii române¿ti,
pe aceastå planetå, justificare de via¡å ¿i
universalitate”.

Tot în 1926, ªerban Cioculescu îl considerå drept
un „scriitor de altå specie” ¿i „deasupra
contemporanilor såi”13, pentru ca în 1927, la apari¡ia
Cuvintelor potrivite, Pompiliu Constantinescu så reia
ideea referitoare la compara¡ia cu Eminescu: „De mult
sau încå recent, numele d-lui Arghezi a fost asociat
de al lui Eminescu, pus în emula¡ie ¿i ridicat pe soclul
admira¡iei, pânå la tonul izolat al marelui cântåre¡ al
nefericirii: anticipare dârzå a destinului literar
arghezian”. Recunoscându-i-se  înzestrarea cu un
„mare temperament poetic”, criticul sesiza la autorul
Cuvintelor potrivite „fe¡ele” diverse ale lirismului, „limba
poeticå în aliaje de o¡el ¿i aur”, „sensibilitatea
specificå” ¿i „o atitudine nouå”: „Poezia lui Arghezi e
sortitå, ca putere de expresie, ca adâncime de
sensibilitate, ca organicå viziune de lirism, så ocupe
versantul liber, în fa¡a lui Eminescu; noua fa¡å a
romantismului, vitalistå, demonicå, de «sensibilitate
verbalå» originalå, lirica arghezianå formeazå un dia-
log strålucit cu lirica lui Eminescu. Structural, ¡ine tot
de romantism, Eminescu ¿i Arghezi sunt mai aproape
ca facturå internå.”14

În 1928, într-un portret T. Arghezi publicat în
volumul  Perspective15, Mihail Ralea îl declara „cel
mai mare poet al nostru de la Eminescu încoace”.
Criticul recuno¿tea „teribila energie a stilului”, „geniul
batjocurii ridicat pânå la înål¡imi metafizice”, impresia
de „sécheresse d’âme” ¿i de nelini¿ti faustiene („în
Evul Mediu dl. Tudor Arghezi ar fi fost ars de viu”).

Apari¡ia „Cuvintelor potrivite” înseamnå
consacrarea deplinå a lui Arghezi, considerat a fi
apårut „ca un bolid” în literatura noastrå ¿i fiind socotit
„un nou Eminescu”, „cel mai mare poet de la cântåre¡ul
Luceafårului”.

Discu¡iile privind „întâietatea” lui Arghezi, ba chiar
compararea cu Eminescu scandalizaserå câteva
spirite: „În sfâr¿it, admi¡ând valoarea lui Arghezi, cei
mai mul¡i sunt scandaliza¡i de compararea cu
Eminescu, ce li se pare o profanare”.16

Noutatea poeziei argheziene ca formå ¿i fond,
revolu¡ionarea limbajului poetic, noua viziune ¿i
sensibilitate liricå determinå critica literarå impar¡ialå
så constate cå într-un fel „se scria înainte de d-sa ¿i
altfel se scrie aståzi”.17

Ba chiar confra¡i întru crea¡ie literarå simt datoria
de a se exprima. Bunåoarå, Camil Petrescu: „De la
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propune recunoa¿terea lirei sale în literatura ¡årii,
Arghezi o cam rupe cu fo¿tii prieteni (G.Galaction, V.
Demetrius ¿.a.) ¿i då mamei sale (care-i cre¿tea copilul
rezultat din rela¡ia de pe vremea cålugåriei cu
Constan¡a Zissu, dar ¿i pe Alecu/Alexandru, „fratele
uterin”1) iluzia cå urmeazå serios studiile pentru a putea
så-i scoatå din såråcie. Numai cå „ireductibila
independen¡å” se manifestå ¿i aici, tânårul påråsind
månåstirea elve¡ianå pentru a lucra din¡i ¿i cercei de
aur ori cåpåcele de ceasornic, ba chiar pentru a face
deplasåri la Roma ¿i Paris, abandonând a¿adar studiile
¿i scriind mamei cå inten¡ioneazå så revinå în ¡arå
pentru a deschide o „fabricå de ma¡e” la Bucure¿ti (i-
o va lua înainte un ungur).

Pe banii babacului, dar ¿i ajutat de junimi¿tii în
frunte cu Titu Maiorescu, Eminescu î¿i continuå
studiile, preferen¡ial, adâncindu-se în lecturi ¿i în
planuri poetice. Dar, ca ¿i Arghezi, dupå cei cinci ani,
se reîntoarce în ¡arå fårå vreo diplomå, intrând iarå¿i
în vâltorile unor ocupa¡ii dependente de mai marii zilei:
bibliotecar, revizor ¿colar, jurnalist. Întors ¿i el, Arghezi
se va dedica, precum o fåcuse înainta¿ul såu,
publicisticii ¿i crea¡iei poetice, domenii în care ambii
se dovedesc de o indenegabilå genialitate. Eminescu
se apropie de conservatori, fårå a juca în struna lor
ideologicå, firea sa fiind structural formatå în spiritul
unui na¡ionalism de tip tradi¡ional (dacå se poate zice
a¿a), Arghezi se va apropia de liberali, va conduce
sus¡inut de ace¿tia revista „Cuget românesc”, dar tot
el fåcuse un repetat apel epistolar, ca de¡inut la
închisoarea Våcåre¿ti, la ministrul de interne liberal,
gen. Våitoianu, exprimându-¿i nedumerirea cå tocmai
lui, care servise „cauza”, i se rezervase acea
condamnare! Nu era singurul, care în timpul ocupa¡iei
germane colaborase la presa ocupantului…

Pânå aici, firul comparativ urmând logica
evenimentelor poate fi întrezårit în datele sale
fundamentale. Odatå cu afirmarea deplinå, - Eminescu
încå din 1872 ca „poet, poet în adevåratul în¡eles al
cuvântului” (T. Maiorescu), iar Arghezi, mult mai târziu
(deplina recunoa¿tere venind odatå cu publicarea în
1927 a volumului „Cuvinte potrivite”), - destinele
acestora se rotunjesc în puternice individualitå¡i
creatoare, care fac umbrå pe suprafe¡e întinse.

Neputând for¡a compara¡ia într-o abordare in ex-
tenso, vom preciza, totu¿i, cå în timp ce unul î¿i va
scrie opera în doar 17 ani, celålalt se va bucura de o
longevitate creatoare de peste 70 de ani… Întrebarea,
deja puså, „ce ar fi devenit Eminescu, dacå ar fi tråit
vârsta lui Arghezi?” este nu numai retoricå, dar ¿i
nelalocul ei, cåci unul apar¡ine secolului în mare parte
romantic, celålalt epocii de cåutåri ¿i definiri
moderniste, atât sub aspect doctrinar-estetic, cât ¿i
ca materializare expreså a Operei.

Putem, totu¿i, observa, cå, atât unul cât ¿i celålalt
nu au cåzut din cer ca „bolizi”, ci au pornit ¿i traversat
anumite etape. Câtå vreme în poezia eminescianå de
tinere¡e se simte ecoul unor influen¡e heliadice ¿i
alecsandrine, poezia lui Arghezi a cochetat, într-o
primå etapå, cu simbolismul-instrumentalist al lui
Macedonski ¿i cu un fran¡uzism à la manière de René
Ghil - etape premergåtoare ale marii poezii,
abandonate la timp de marii poe¡i, ba chiar repudiate
cu fermitate. Gåsirea drumului propriu se dovede¿te,
a¿adar, o tatonare organicistå, dar ¿i un prodigios
fenomen de discontinuitate. Eminescu va întâmpina
alecsandrinismul de la „Junimea” (sentimental,
descriptiv, narativ ¿i decorativ-na¡ional) printr-o poezie
de medita¡ie filosoficå, expresie a unei noi sensibilitå¡i,
a Weltanschauung-ului care marcase deja gândirea
Europei occidentale (România dovedindu-se la 1870
capabilå ¿i pregåtitå a primi sporul de culturå ¿i
civiliza¡ie, chiar modelele dezvoltårii ei moderne V.
elogiul l iberalismului burghez fåcut de E.
Lovinescu2)…

II
Încå de la debutul în „Liga ortodoxå” cu poezia

Tatålui meu, Al. Macedonski, sub genericul „Poezie
¿i poe¡i contemporani”, semnala numele debutantului
Ion Theo, care „ne-a surprins cu versuri mai presus
de vârsta sa, dar nu mai presus de talentul såu”.
Tânårul rupea „cu o cutezan¡å fårå margini” atât cu
„tehnica veche a versifica¡iei”, dar ¿i cu „banalitå¡ile
de imagini ¿i de idei”, la o vârstå – aprecia mentorul
såu cu destulå sinceritate – „când eu gângåveam

EMINESCU - ARGHEZI...
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un singur papagal”, lustruitor de sine ¿i foarte dåunåtor
unei posteritå¡i de mai dreaptå pre¡uire ¿i punere în
valkoare. „Omagiile contemporanilor”, „entuziasmul
factice” sfâr¿esc prin a fi „o dovadå de imbecilitate”,
cåci „nefericitul ¿i gloriosul Eminescu” nu poate fi pus
„alåturi de gunoiul nostru literar”.

Posteritatea lui Eminescu nu poate fi låsatå,
a¿adar, pe mâna acestor „închinåtori slugarnici”, care

fac din asta „o pricinå de celebritate”
(Admiratorii, în „Seara”, 16 iunie

1914).
La 40 de ani de la

såvâr¿irea poetului, Arghezi
î¿i exprimå – prin
intermediul papagalului
Cocò, într-un imaginar
monolog cu adreså, dar ¿i
cu sine însu¿i, cåci
pasårea aleaså så-i
exprime alter ego-ul devine
emblematicå în
publicistica arghezianå, -
sarcasmul fa¡å de
moravurile ¿i modul de
via¡å al contemporanilor,
cårora lui Eminescu („poetul
cel mai mare al neamului
nostru”) i-ar fi venit greu,
dacå nu imposibil, så le
facå fa¡å! „Poetul, filosoful,
economistul, petrolistul,
cerealistul…”, decretat de
contemporani, ar fi
constatat, în noul context
socio-cultural ¿i politic, cå
poe¡i ca Goga, Minulescu ori
Topârceanu i-ar fi contestat
eventuala nominalizare la
„premiul de poezie na¡ional”.

Finalul tabletei este de un sar-
casm întremåtor: „Bine cå ai murit,

bietule, înnainte de a se fi måsurat gramofonul,
fla¿neta, greierii ¿i pi¡igoii cu tine. A¿a, ai mai putut
så iei parte la tråire…” (Cocò la Eminescu, „Bilete de
papagal”, 21 iunie 1929).

În tableta Ce te legeni? din 1932 („Secolul”, 17
aprilie), Arghezi realizeazå o evocare de-a dreptul
poeticå, a¿a cum nu mai fåcuse pânå acum, a celui
ce „se amestecå acum cu timpul, cu peisajul, cu
spicele ¿i cu ploaia ¿i ori unde este grai românesc stå
de fa¡å ¿i acest Domn al graiului ¿i al påmântului dintre
apele perpendiculare pe Dunåre ¿i pe Mare”.

Re¡ine, din cele trei portrete cunoscute, pe acela
cu „musta¡a întoarså negustore¿te”, ca semn de
„boierie” în cetatea autohtonå a literelor ¿i constatå
cå, de¿i nu a fost încå inclus în programe, copiii adorm
cu cartea de poezii a lui Eminescu în mânå. Låutar
„numai pentru el singur”, Eminescu, dacå ar mai fi
tråit, i-ar fi determinat pe „låutarii” vremurilor noi så-¿i
arunce „scripca” în foc ¿i så se pålmuiascå peste ochi
(aluzie, probabil, la ¡iganii autohtoni care l-au auzit
cântând pe George enescu…)… Bine cå s-a risipit-
scrie Arghezi - în toate cele ce sunt, în naturå,
råmânând intangibil ¿i dând expresie unei mirabile
aventuri existen¡iale: „De ce nu m-a¿ legåna, / Dacå
trece vremea mea?”

În 1934, Arghezi revine în „Adevårul literar ¿i ar-
tistic” cu tableta Poetul Eminescu (26 august 1934),
scriså cu prilejul inaugurårii statuii ridicate la Constan¡a
la marginea mårii – „o tonå de minereu fasonat ¿i
semnat de un artist” (nu-i då nicåieri numele lui Oscar
Han!)… Ateneele, diferite periodice ¿i organiza¡ii
mi¿unå de aceste „nulitå¡i” bugetivore, care
confec¡ioneazå „stambe intelectuale” spre amågirea
publicului.

Ace¿ti „cobili¡ari ai culturii”, „belferi ignari, pro¿ti
¿i venino¿i” nu sunt în stare så ni-l restituie exact pe
adevåratul Eminescu. „Statuia lui Eminescu de la
Constan¡a nu exprimå mai mult decât absen¡a ei de
pânå mai deunåzi”, ea înseamnå o afirmare a
„culturalilor”, iar acesta ar fi marele reicol:
„oficializarea” poetului, aservirea politicå. Eminescu
are, ca ¿i Ovidiu, la Pontul Euxin, o statuie, „dar e
încå netipårit”! Aceastå „statuie” de hârtie, ca o
frumoaså versiune româneascå a Bibliei, ne lipse¿te…
Edi¡iile de poezii de pânå acum, scrie Arghezi, sunt
pline de gre¿elile de tipar ale „corectorilor analfabe¡i”,
iar restituirea unui Eminescu adecvat întârzie.

continuare din pag. 5
Eminescu nu mai fusese o asemenea încercare de
propor¡ii pe care le-am numi, doar pentru sugestia lor
activå ¿i dårâmåtoare, herculeane (…) Se poate spune
cå într-un fel se scria române¿te înainte de Arghezi ¿i
altfel se scrie acum.”18

Ceea ce a reprezentat eminescianismul în secolul
trecut, cu prelungiri fire¿ti dupå 1900, va însemna,
dupå primul råzboi, arghezianismul, care va exercita
influen¡e ¿i înrâuriri în rândurile genera¡iilor tinere.

„Båtålia literarå în jurul numelui lui Arghezi a fost
o båtålie a tinere¡ii împotriva a ceea ce e depå¿it ¿i
ea a deprins mintea ¿i inima noastrå cu gustul unor
astfel de båtålii” scria Geo Bogza, în „Via¡a
româneascå”, din 1960.

În 1960, M. Ralea î¿i reia mai vechea pre¡uire
adresatå genialului Arghezi (pe care-l proclamase în
1927 „cel mai mare poet al nostru de la Eminescu
încoace”), afirmând cå acesta a devenit azi, dintr-un
poet de avangardå de acum 40 de ani, „un poet popu-
lar, cel mai mare poet în via¡å al românilor”. Criticul
remarca destul de exact cå unele poezii argheziene
„suportå de aproape puterea curentului eminescian”.

Recunoscându-i-se, a¿adar, geniul artistic, în noua
epocå modernå, posteminescianå, lui Tudor Arghezi i
s-au identificat ¿i anumite influen¡e pe care geniul celui
dintâi le-a iradiat în poezia sa de facturå elegiacå.
Între primii, Eugen Lovinescu remarca o oarecare
influen¡å la nivelul armoniei ¿i tonalitå¡ii din unele texte,
precizând cå „în nota elegiacå, influen¡a lui Eminescu
este mai få¡i¿å ¿i în tonalitate, ¿i în armonie”:

„În elegia eroticå influen¡a lui Eminescu este
incontestabilå ¿i putem zice covâr¿itoare”, elegile
poetului înscriindu-se „în urma celor ale lui Eminescu”.
19

E desigur vorba de acea „putere a curentului
eminescian”, ce råzbate ¿i în unele pagini argheziene.

Într-un studiu semnificativ intitulat, Eminescu ¿i
Arghezi,20, Tudor Vianu aprecia cå, „apar¡inând epocii
posteminesciene”, se pot stabili ¿i în poezia lui Arghezi
unele infiltra¡ii provenite din opera marelui predecesor,
dar pu¡ine ¿i rare”, covâr¿itoare fiind originalitatea: „De
la Mihai Eminescu poezia liricå româneascå n-a
cunoscut o altå realizare mai de seamå, marcatå de o
originalitate mai puternicå ¿i cu repercusiuni mai
întinse asupra întregului sens literar al vremii decât
acelea legate de opera lui Tudor Arghezi. Asocierea
celor douå nume a devenit una din formulele curente
ale criticii literare ¿i chiar ale simplelor considera¡ii
deamatori, fiindcå ea corespunde sentimentului gen-
eral al publicului…”

Incontestabil, aceste influen¡e existå, dar nu în
prim-planul crea¡iei, ci doar la nivelul unor texte,
relativ pu¡ine. Impresia generalå ¿i cea
mai puternicå este datå de puternica,
via, multipla ¿i febricitara
originalitate.

Foarte interesantå este ¿i
opinia lui ªerban Cioculescu,
våzând nu o „influen¡å” cât mai
degrabå „o secretå rivalitate” în
toate textele poetice argheziene,
poate ¿i în tablete: „Nu cred în
influen¡a eminescianå, ci mai
curând într-o secretå rivalitate”…21

bis

Recunoscutå de mai to¡i
criticii epocii noastre, genialitatea
operei argheziene se bucurå, iatå,
de „recunoa¿terea oficialå
academicå” situând-o „pe treapta
cea mai înaltå a literaturii române
posteminesciene”. Acest
impresionant „Monument al Verbului”,
ridicat de „venerabilul patriarh al poeziei
române din acest secol”, råmâne
„cosmica liturghie” a unui Demiurg, în
spa¡iul universalitå¡ii.21

III
Despre Eminescu, Arghezi scrie de-a lungul vie¡ii

incitante tablete în care surprinde, pe de o parte, cu o
ironie causticå, interesul parazitar al unei „mediocritå¡i”
culturale ¿i oficiale, care se lustruie¿te pe sine în
umbra marelui poet, iar pe de altå parte, adevårata
dramå a geniului din care s-a ales un „Crucificat”…

În afarå de conferin¡a, mai consistentå ¿i aplicat
analiticå, ¡inutå la 27 februarie 1943, la Ateneu (tipåritå

la Editura „Vremea” în acela¿i an, apoi la Editura
„Eminescu” în 1973), care evoca „delicata lui
singuaticå slavå”, Arghezi mai semnase pânå acum
unele texte dedicate poetului na¡ional în 1912 în „Facla”
(Påduchii lui Eminescu, an III, nr. 38, 22 septembrie
1912, semnat Block-Notes), în 1914 în „Seara”
(Admiratorii, an IV, nr. 1583, 16 iunie 1914, semnat
T.Arghezi), în 1929 în „Bilete de papagal” (Cocò la
Eminescu, an II, nr. 418, 21 iunie 1929,
semnat T. Arghezi), în 1932 în „Secolul”
(Ce te legeni?, an I, nr. 10, 17 aprilie
1932, semnat T. Arghezi), în 1934 în
„Adevårul literar ¿i artistic” (Poetul
Eminescu, an XIII, nr. 716, 26 august
1934, semnat T. Arghezi) ¿i în 1964 în
„Tribuna” (La steaua care-a råsårit, VIII,
nr. 3, 16 ianuarie 1964, semnat T.
Arghezi).

Apårute în aceste periodice fie cu
prilejul aniversårii („Tribuna”, 1964), fie
al comemorårii din 1914 ¿i 1929
(„Seara” ¿i „Bilete de papagal”), sau
pur ¿i simplu la alte date din an,
tabletele semnate de Tudor Arghezi
sunt departe de a fi simple omagii
de coniven¡å. Resim¡indu-se
puternic de geniul pamfletar ¿i
realizând o imagine exactå a
interesului ¿i pre¡uirii manifestate
de contemporani, aceste
articole aduc în aten¡ie
probleme care au råmas mereu
de actualitate. Iatå, bunåoarå, în
tableta din 1912 intitulatå „Påduchii
lui Eminescu”, o gravå acuzå aduså
mediocritå¡ii „grave ¿i primejdioase”
– „un întreg ¿ir de påduchi” – care ¿i-
a permis, zice gazetarul, så
scormoneascå în resturile de
manuscrise postume: „În neputin¡a lor
de a scrie ceva, ei vor scoate o edi¡ie
din scrierile lui Eminescu”. Astfel de „dobitoci”, care
„spurcå tot ce adorå”, constituie o primejdioaså liotå
parazitarå. A da la ivealå, fårå discernåmânt, toate
„neroziile” ¿i „nimicurile” înseamnå, de fapt, a såvâr¿i
un sacrilegiu, un act de necinstire privind amintirea ¿i
prestigiul poetului!

Întâlnindu-se aici cu opiniile exprimate de G.
Ibråileanu, Arghezi e de pårere cå „autorul e autor
numai când scrie, dar mai cu seamå atunci când alege
din tot ce-a scris”. Tot ceea ce a råmas de la el
nepublicat ar fi „fals ¿i inexistent”, cåci „arta nu ¡ine

seama de încercåri ¿i elanuri
neizbutite”: „E artå ceea ce este
definitiv ¿i-i definitiv ceea ce
hotårå¿te scriitorul cu talent”.

Dacå în aceastå privin¡å
pårerea lui Arghezi ar putea
rezona cu virtuozitatea de
perfec¡ionist a Poetului
Na¡ional (men¡ionatå,
adåugåm noi, încå de T.
Maiorescu în studiul din
1989, Eminescu ¿i poeziile
lui), istoria literarå a dovedit,
de mai bine de un secol
încoace, cå tot ceea ce a
scris Eminescu intereseazå,
de la noti¡a cea mai anodinå
(ex.:costul rufelor spålate) la
întregul laborator de variante,
ba chiar coresponden¡a cea
mai intimå cu Veronica Micle,
din anii maturåtå¡ii, când

redacta „Luceafårul” (datå
publicitå¡ii recent – „Dulcea mea
Doamnå, Eminul meu iubit”,
Polirom, 2000).

În articolul din 1914, „domnii
culegåtori de hârtii” incrimina¡i altådatå („moliile ¿i
gondacii”, cum le zice acum) sunt låsa¡i mai deoparte,
acuza îndreptându-se cåtre acei „ciocli cer¿etori ai
mormântului închis ¿i cetluit cu piatrå”, care, prin
acelea¿i cuvinte, sintagme ¿i fraze vechi, compromit
„postumitatea” poetului. Propozi¡ia potrivit cåreia
Eminescu este „poetul cel mai mare al limbii române¿ti”
s-a repetat întratât încât a ajuns så plictiseascå. În
tot ceea ce se spune mereu despre Eminescu „este
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Finalul tabletei con¡ine un mesaj pe care istoria
literarå ¿i editorii eminescologi nu vor întârzia så-

l realizeze: „Jos enciclopedia! Ne lipse¿te un
Eminescu corect!”

În tableta dedicatå lui Eminescu în „Tribuna” din
16 ianuarie 1964, La steaua care-a råsårit, Arghezi
mårturise¿te cå se numårå printre „oamenii în via¡å
care l-au våzut pe Eminescu în carne ¿i oase”. Avea
nouå ani ¿i locuia pe Calea Victoriei. Într-o diminea¡å,
într-o aglomera¡ie multå, a zårit „un om cu mânecile
cåmå¿ii dezbråcate”, tratat „cu cinismul râsului prost”.
„Uite-l pe Eminescu!” a strigat cineva – un strigåt
ofensator la adresa marelui poet, care i-a råmas în
memorie pânå târziu, aflând abia în gimnaziu de la
„marele meu profesor Gîrbea”, cå „omul aproape
desfåcut de via¡å era un mare poet”… Peste opt ani
de la aceastå întâmplare care i-a låsat copilului un
gust amar de „milå tristå”, l-a zårit, tot pe Calea
Victoriei, pe Macedonski „huiduit de mul¡ime”,
incriminat în mod justificat pentru cå „murdårise
columba sufleteascå a marelui poet cu o epigramå”,
mai urâtå ca orice huiduialå ¿i pe care publicul nu i-a
iertat-o”. Episodul cu „nebunul de Eminescu” – „un
om în lan¡uri închis în temni¡a suferin¡ei lui, neputincios
så råspundå” – pe care l-a våzut, fiind copil, supus
unei idioate ¿i cinice atitudini publice pe Calea
Victoriei, va fi evocatå de Arghezi ¿i în tableta dedicatå
lui Creangå, în 1962 („Tribuna”, an VI, nr. XI/267, 15
martie 1962, v. ¿i Scrieri, vol. 27, Ed. „Eminescu”,
1975, pp. 424-425).

Lipsa poetului din programele ¿i manualele
¿colare a dus la un fel de ignogran¡å generalå în
materie de Eminescu. Bacalaurea¡ii unui liceu din
Bucure¿ti fie cå nu auziserå de Eminescu, fie cå-l
considera „mort” ¿i „între fosilele învå¡ate la geologie”.

Mai târziu, în lagårul de la Târgu-Jiu, prin toamna
lui 1943, poetul constatå cå solda¡ii de gardå, proveni¡i
din ¡årånimea olteanå „îmi cereau pe furi¿ câte o pårere
despre Eminescu”: „Pentru cå omul î¿i aduce aminte
cu emo¡ie ¿i de suferin¡ele lui nedrepte, legåtura cu
închisoarea ¿i jude¡ul meu, Gorjul, nu s-a destråmat.”

Poetul constatå cu bucurie cå, fa¡å de ignoran¡a
de altådatå, „aståzi cår¡ile de poezie ale lui Eminescu
se deschid pe toate lai¡ele ¿i poli¡ele ¡åranilor”.

Ideea cå Eminescu „nu a scris o carte, el a suferit-
o”, aceasta fiind „ruptå din el”, - este iarå¿i o formulare
sincerå ¿i justå a unor vechi convingeri, comparându-
l pe marele nostru poet cu Homer ¿i Goethe.

Mult mai insistent, patetic ¿i chiar analitic se
dovede¿te Tudor Arghezi în Conferin¡a despre
Eminescu ¡inutå la 27 februarie 1943 la Ateneul Român.
„Eminescu este mai mult pretext decât subiect”, scrie
Arghezi, iar subiectul acesta „ar trebui tratat ca o poem
misticå”, o asemenea „litanie” cerând o
„dematerializare îngereascå”. Sarcasmul de altådatå
pe seama „påduchilor” („suava nulitate” în cåutarea
ineditului sau în alcåtuirea de „antologii…neru¿inate”!)
nu î¿i mai face loc, pentru cå între timp apåruse „cea
mai frumoaså” carte de criticå ¿i interpretare a operei
eminesciene semnatå „de domnul George Cålinescu,
care a dat publicului ¿i o via¡å a lui Eminescu”.

 Sunetul de bronzuri ¿i alåmuri al evocårii
argheziene de acum råzbate peste vreme ca un omagiu
din care s-au citat mereu formulåri chintesen¡iale:

„A vorbi de poet este ca ¿i cum ai striga într-o
pe¿terå vastå… Nu poate så ajungå vorba la el, fårå
så-I supere tåcerea. Numai graiul coardelor ar putea
så povesteascå pe harpå, ¿i så legene, din depårtare,
delicata lui singuratecå slavå.

În toate veciile stråbåtute de atle¡ii ¿i bicicli¿tii
filosofiei el î¿i are vecia lui deosebitå, închiså. Trebuie
vorbit pe ¿optite…

Într-un fel, Eminescu e sfântul prea curat al
ghiersului românesc. Din tumultul dramatic al vie¡ii lui
s-a ales un Crucificat.

Pentru pietatea noastrå depå¿itå, dimensiunile lui
trec peste noi, sus ¿i peste våzduhuri.

Fiind foarte român, Eminescu e universal. Asta
o ¿tie oricine cite¿te: cu pårere de råu, cå lacåtul
limbilor nu poate så fie descuiat cu cheile stråine.

S-au fåcut multe încercåri onest didactice de
transpunere a poetului, unele poate, se spune, mai
izbutite; dar Eminescu nu este el decât în române¿te.
Dacå se poate traduce o prozå, o povestire, un ro-
man, unde literatura se mårgine¿te aproape fizic la
tablouri, la personaje ¿i la conture, dominatå de
mi¿carea ¿i succesiunea cinematicå, poezia nu poate
så fie tålmåcitå, ea poate fi numai apropiatå. Poezia

apar¡ine limbii mai mult decât proza, sufletul secret al
limbii: jocul de irizåri din interiorul ei face vocabulele
neputincioase. Eminescu nu poate fi tradus nici în
române¿te… Dovadå ¿i încercarea de fa¡å.”

Evocând momentul în care l-a zårit, la vârsta de
nouå ani, pe Calea victoriei, „nu må puteam gândi,
atunci, cå dupå cincizeci ¿i cinci de ani trecu¡i voi
evoca într-o paginå de tipar ceea ce începea så fie,
încå de pe atunci, o amintire…”

„Eminescu a fost ceea ce se cheamå un
caracter”, nu un oportunist, ci „un om întreg” (aceea¿i
ignorare a tranzac¡iunilor ¿i combina¡iilor de tot felul,
constata ¿i Maiorecu în studiul din 1889, îl caracteriza
pe marele poet).

Eminescu a fost „un scriitor integral”, „întâiul
nostru scriitor, fårå altå meserie, din care så tråiascå”,
adicå „primul scriitor de profesie, român”. Într-o vreme
când literatura se fåcea fårå voca¡ie, fårå necaz ¿i
fårå suferin¡å, însemnând „o pierdere de timp, de
oameni fårå cåpåtâi, ¿i te declasa”, Eminescu era pe
deplin un profesionist al condeiului: „Cazul poetului
Eminescu nu intra în aceastå clasificare, nici pentru
om nici pentru poet; omul a suferit cumplit, ¿i poezia
lui, încle¿tatå, e a harului fråmântårii.”

Via¡a poetului este rezumatå mai concis decât o
face Maiorescu (în doar o frazå de o jumåtate de
paginå!), re¡inând aspecte esen¡iale:

„Actor, student, gazetar, în luptå cu oamenii, cu
¿erpii, cu mu¿tele, cu catârii – cu via¡a; pribeag,
hoinar, încol¡it, flåmând, când îmbråcat, când fårå
cåma¿å pe el ¿i bolnav, într-o såråcie insuportabilå
azi niciunui om civilizat, deprins cu minimum de
confort, Eminescu nu a fost niciodatå ståpân pe orele
lui de lucru ¿i a scris pe unde apuca, de-a fuga ¿i pe
sårite. Între secunde ¿i necesitå¡i, el trebuia, înnainte
de toate, så dea tipografului articolul lui politic cotidian,
plus informa¡ii ¿i fapte diverse… se stråduia så
improvizeze ¿i o doctrinå pentru un partid care a murit
fårå doctrinå.”

Poetul „a robit” la o maså de redac¡ie, „alternând
articolul de gazetå, plåtit prost, cu poezia gratuitå…”

În ceea ce prive¿te comentariul poeziei
eminesciene, Arghezi exceleazå în formulåri de
profunzime privind ideatica operei ¿i chiar în fine
observa¡ii stilistice. „În Eminescu e dragosate ¿i
durere de dragoste”, iar „femeia lui Eminescu nu e
niciodatå so¡ie, råmânând exclusiv amantå”, bårbatul
nefiind decât „un trecåtor, un cålåtor” („Logodnicå de-
apururi, so¡ie niciodatå”, scria ¿i Arghezi în „Cântare”).

Poezia „caracteristicå ¿i mare a lui Eminescu”
se ridicå din decep¡ie, din mâhnire, din amåråciune:
„Dezamågirea a dat limbii române¿ti o capodoperå de
amåråciune glacialå, care se cheamå Luceafårul”.

„N-am putea spune – scrie Arghezi – ce pårere
avea Eminescu despre Luceafårul lui”, dar „Luceafårul
trebuie socotit înså, cå face parte din Sfintele Scripturi,
dupå Apocalips.”

Citate din poezia lui Eminescu ilustreazå ileile lui
Arghezi cu privire la måestria poeticå, Eminescu fiind
„singurul poet român care a împins meticulozitatea
pânå la întocmirea pentru uzul propriu a unui dic¡ionar

de rime”.
Înrudindu-se cu marele poet atât în liricå, dar mai

ales în gazetåria cu nerv acid, Arghezi aminte¿te de
„darul lui de sarcasm ¿i inventivå, mai dur decât la
to¡i scriitorii din preajma epocii. Eminescu e un
pamfletar. Satira lui e o råzvråtire de buruin¡å împotriva
vie¡ii.”

În finalul conferin¡ei, Arghezi revine la ideea
„revizuirilor lui Eminescu în vederea perfec¡iunii
formei”, constatând cå, fa¡å de „stilul cåznit” ¿i
spontaneitatea simplist-neprelucratå întâlnite la unii
autori, limbajul poetic eminescian  e rezultatul unui
efort artistic impresionant, un triumf asupra limbii pe
care o prelucreazå cu talent, cu meticulozitate, cu
måestrie de bijutier: „Cå Eminescu lucra ca un bijutier,
dovede¿te perfec¡iunea la care au ajuns unele versuri”,
altora „lipsindu-le rågazul”…

Astfel, Eminescu devine un model plin de
învå¡åminte pentru „ucenicia artisticå”, o ipostazå de
netågåduitå maturitate a literaturii noastre. Prin
Eminescu, Caragiale, Creangå, Odobescu, Alecsandri,
Bålcescu ¿i ceilal¡i putem spune „cå avem o ¿coalå
literarå româneascå, în stare så dea, plecând numai
de la ea, criteriul experimental complet, pentru orice
produc¡ie artisticå viitoare, fårå så mai fie nevoie
neapårat, la scriitorii cu o instruc¡ie literarå mijlocie,
de cercetarea literaturilor stråine.” 22

Elogiul Luceafårului îl regåsim ¿i în catrenul
memorabil Inscrip¡ie pe amfora Lui, scris la 12 mai
1964:

„På¿i¡i încet cu grijå tåcutå, fe¡ii mei,
Så nu-i cålca¡i nici umbra, nici florile de tei,
Cel mai chemat s-aline, din to¡i, ¿i cel mai teafår
ªi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în Luceafår.”

Cezar BRAIA-BARAºCHI

NOTE

1 ª. Cioculescu, Barbu Cioculescu, Autoportret
prin coresponden¡å, Ed. Eminescu, 1982.

2 Istoria civiliza¡iei române moderne, 3 vol. 1924-
1925.

3 „Liga ortodoxå”, Supliment literar, an I, 1896, nr.
4 din 10 noiembrie, p. 1.

4 Printre Constela¡ii ¿i Pleiade, în „Rampa”, an I
(1912), nr. 277, din 22 septembrie, p. 1.

5 G. Cålinescu, Istoria literaturii române de la
origini pânå în prezent, ed. a II-a revåzutå ¿i adåugitå,
Ed. „Minerva”, 1982, pp. 808-819.

6  „Cåtre cititori”, semnat V.S. [N.D.Cocea], în
„Via¡a socialå”, I (1910), nr. 11-12 (dec.), pp. 265-266.

7 Cf. Revista revistelor, în „Via¡a româneascå”,
an V (1910), nr. 2 (febr.), p. 316.

8 G. Ibråileanu, În jurul limbii literare, în „Via¡a
româneascå”, XVIII, nr. 1/1926, pp. 117-119.

9 I. Ludo, „Curentul nou la noi”, în „Absolutio”, an
I (1913), nr. 1 (dec.), pp. 11-15.

10 Apud Al. Bojin, Fenomenul arghezian, E.D.P.,
Bucure¿ti, 1976, p. 8.

11 „Sburåtorul”, an I (1919), nr. 16 82 aug.), pp.
353-355.

12 „Ramuri”, an VI (1911), nr. 13-14, p. 220; nr. 17
(350); an VII (1912), nr. 2, p. 66; nr. 3, p. 97.

13 „Via¡a literarå”, I (1926), nr. 19, 25 iunie, p. 1..
14 Pompiliu Contantinescu, Tudor Arghezi:

„Cuvinte potrivite”, în „Via¡a literarå”, an II (1927), nr.
53 din 28 mai, p. 3.

15 Ed. Casa ªcoalelor, Bucure¿ti, p. 37.
16 G. Cålinescu, Tudor Arghezi. Studiu critic, Ia¿i,

Colec¡ia „Jurnalul literar”, 1939, pp. 7-12, articol reluat
în „istoria…”, v. ed. cit. supra.

17 M. Ralea, Tudor Arghezi, în „Via¡a româneascå”,
XIX, 1927, iunie-iulie, pp. 426-440.

18 Camil Petrescu, Tudor Arghezi ¿i G. Bacovia,
în „Revista Funda¡iilor Regale”, an I, 1934, nr. 6 (iunie),
pp. 188-191.

19 E. Lovinescu, Istoria literaturii române
contemporane, 1900-1937, Cap. Sinteza poeziei
moderniste ¿i tradi¡ionale: Tudor Arghezi, Bucure¿ti,
1937, pp. 160-168.

20 “Luceafårul”, an III, nr. 10, 15 mai 1960, p. 1.
21 N. Balotå, Opera lui Tudor Arghezi, Ed.

Eminescu, 1977, pp. 7-8.
21 bis Cf. Vladimir Streinu, Tudor Arghezi – „Cuvinte

potrivite”, în Pagini de criticå literarå, Bucure¿ti,
Funda¡ia pentru Literaturå ¿i Artå, 1938, reprodus în
Pagini de criticå literarå, I, E.P.L., 1969.

22 Tudor Arghezi, Scrieri, vol. 27, Ed. „Minerva”,
1975, pp. 41-81.



p. 8      Portal ~ Mãiastra - nr. 2(15)/2008

HANS DAMA
Capriciile destinului / Launen des Schicksals

Gând latent
 

Niciodatå raza ta
universul n-o så-l pângåreascå,
nici clocotul tåu
nu e puhoi,
ci este-al gândului tåu plan:
vårsatul apei pe gunoi
¿i-nsåmân¡atul lui aparte
¿i viclean.
 
Råsuflul tåu se strecoarå
prin halele de putregai
¿i cautå
porticul în¡elep¡ilor.
Så-nfulece –iatå a gândului dorin¡å!
E incå vie-acea voin¡å
ce-n vâltoare se strecoarå.
 

 Pia¡a Eroilor
din Viena

 
Tu mângâi
pia¡a goalå,
iar arhiducele înclinå capul
sper tine.
De ce coboarå el
så-¡i mul¡umeascå
pentru istorica luptå electoralå?!
Mai recuno¿ti tu steagul
pe care-atunci
l-a fluturat de-un col¡
¿i-a-nvins?!
ªi anonim
råmâne gestul tåu.

 

Tablouri de
iarnå

Lumina la¿å danseazå peste
påmânturi.

Peste ape se bal¡å råsuflarea ei
¿i-n coroane-nghe¡ate
se cuibåresc gola¿e gânduri.
Nu te gândi la ¡årmuri;
acolo a¿teaptå ghea¡a.
Råmâi ca apa våduvitå:
ferm în idei!

 

Prin ruinelePrin ruinelePrin ruinelePrin ruinelePrin ruinele
BalcanilorBalcanilorBalcanilorBalcanilorBalcanilor

 
ºara îneacå-n ce¡uri albastre

speran¡a omeneascå.
Bålåbåneala sufletului clipoce¿te håt

   în infinit…
Ochii s-au dezvå¡at så plângå;
Vråjitå, limba tace…
Umbre nostalgic bântuie prin ruine.

În amurg putreze¿te dangåtul
     bisericilor lin¿ate.

În duhoarea primordialå a
 påmântului colorat

se chinuie o inimå în agonie…
Ochiul muribund viseazå deja la

      victorie,
înviorându-se de bezna triumfalå.

 

Pe veci
 

Tu pleci
nainte chiar de-a te fi-ntors
Ochii tac
îndelung… pe veci…
Nici o råsuflare nu seduce
¿oaptele uitate.
Clipele mor
în rafturi.
Ce mai tråie¿te
E arida nostalgie.

 

Noua zi
 

Zorii påtrund
în zi rozând
Urma vântului se pierde
în zidurile moi ale grådinii.
Liliacul treze¿te roua,
ziua de pe moliciuni primenite;
alunec peste
ogoarele speran¡ei dezpiedicate;
mâna, nefåcând nici un semn,
nu-ndeamnå la nimic
¿i laså ziua
så se prefire printre degete albastre.

 

Culori în vânt
 
Culorile se joacå-n vânt,
explicând fâlfâindul covor
de aer;
¿ine de aer duc ochii,
nemårginit ¿i obraznic,
în prafuite sfere.
Spiritul o ia înainte
¿i se culcå
în sera viitorului.
 

 

Pe aleile
toamnei

 

Rugine¿te toamna din lâncezi
trandafiri
sub ezitantå razå;
repezi vânturi tu¿esc îndelung
scuipând elegii nesfâr¿ite –
fårå-ncetare,
distant.
Suspinele cronice-ale aleilor înso¡esc
pa¿ii de plumb,
abia le aud,
undeva li se pierde suflul,
iar hå¡i¿ul din suflet ¡ese singuratice
pânze.
Niciodatå nu mi s-a pårut ve¿nicia
atât de-aproape
ca s-o apuc, s-o ståpânesc
temeinic…
Inima va så voiascå,
totu¿i spiritual îi råmâne deschis, în
definitiv,
evantaiul atuurilor,
transa refuzând-o:
Tu mai trebuie så treci prin iarnå,
supravie¡uindu-i…
 

Declin
 

Amintirea vlåguitå
scânce¿te în creier;
cele-ntâmplate se-ascund
în circumvolu¡iunile cenu¿ii –
istovitå-i voin¡a,
doar în amurg
îi auzi fråmântarea,
aritmicå ¿i geroaså.
Stropi de curaj în cådere-mpietresc.
Sugrumarea luminii – firesc
¿i peste tot, pådurea tace sticloaså.
 

 

Gânduri hoinare
 
Umbrele ce cascå
în nop¡ile pierdute la joc –
se reîntorc…
Caut
oazele înzorzonate
ale trecutului –
se reîntorc.
Eu nu dau
niciodatå drumul
cåtre colinele-abrupte.
Voin¡a care-nghea¡å –
nu se-fioreazå înså.
Apoasele gânduri
se reîntorc
¿i hoinåresc
prin singuråtatea såtulå.

 
 

Smulgerea
interziså

 
Tonuri noi
¡i se furi¿eazå-n cotidian,
¡i-aduc imagini tonifiante
în câmpul vizual
¿i spoiesc întristarea norilor.
 
Sunete fine
dezmiardå lateral
timpanul torturat de minciuni.
 
Câteodatå
gânduri confuze acuzå
tulburåri de vedere –
nu se gåse¿te direc¡ia
întinderii.
 
ªi totu¿i se-ntind zi de zi:
smulgerea interziså!
 

 

Rostogolindu-se
 

Laså pe mâine
¿i mângâie ziua de azi
în cercul închis
de ieri

Umple ochi
scrinul
în¡elepciunii ie¿ite la ivealå
Undeva strigå
dezmeticirea furi¿ându-se.
Tu vei învå¡a så-n¡elegi
cå faptele se pulverizeazå
fin ca un suflu.
În ceea ce fiin¡eazå, fiin¡a existå
mai departe
mai departe
mai departe…
¿i chiar ¿i-o voin¡å ciopâr¡itå
råmâne o voin¡å,
atrofiatå, dar voind,
rostogolindu-se-n infinit.

 

Ursitå
 

Chiar din leagån ¡i-e sortit
så  te-a¿tep¡i la moarte
pentr-o râvnå
lungå, scurtå – cum ai parte.
 
Bucurå-te în råstimp,
¡elu-¡i face semn åst timp;
¿i tråi-vei mai departe…
 

Drume¡ul
 

În margini de codru gem frunze:
sårutå prohodul. Pojar
din cosmic incendiu påtrunse
în crengi; så-l mai stingi e-n zadar.
 
De-a dura gråsanele gânduri
se carå; pier vånturi din loc,
se-opun rådåcinile-n rânduri,
lihnite-n amurgul de foc.
 
Drume¡u-i strivit de tåcere.
Prudent, înså ferm e-al såu pas;
cârtind, numai ve¿nica vrere
nicidecum nu-i permite popas.
 

Gânduri de
iarnå

 
În delirul zåpezii
urmele tale råmân orfane
în neant.
Sugrumatul ecou al despår¡irii
horcåie peste ghea¡a suspinând.
Sacadate priviri înapoi
se scurg peste pustiul
de gânduri faian¡ate.
Priviri ce se clatinå
råtåcesc
prin spa¡ii de mult påråsite,
poticnindu-se în viziuni.
Dar chiar mâine
noile pun¡i au så urce
în cerul înstelat
al gândurilor flåmânde.

 
HANS DAMA, Mag. Et dr. phil.(n. la Sânnicolau Mare/Banat), ¿i-a

fåcut studiile universitare (germanisticå, geografie, pedagogie, românisticå, ¿tiin¡e
economice) la Timi¿oara, Bucure¿ti  ¿i Viena. Este colaborator al mai multor reviste
de specialitate din Austria, Germania, Mexic, România, Spania ¿i Ungaria, în care
publicå eseuri, poeme, studii etc. În SUA i-au fost puse pe note douå poezii. A
tradus din Lucian Blaga, George Bacovia, Nichita Stånescu, Anghel Dumbråveanu
¿.a.

A publicat în diverse antologii, precum ¿i în volume proprii: Versuri:
Schritte (Pa¿i), Viena (Edi¡ia 1, 1980; Edi¡ia a 2-a, 1990); Gedankenspiele
(Jocuri de idei), Frankfurt/Main, 1993; Spätlese (Cules târziu), Dublin –
New York – Viena, 1999; Vereinsamtes Echo (Ecouri råzle¡e), Cluj/
Kausenburg, 2002. Prozå: Unterwegs (Pe drumuri), Cluj/Kausenburg,
2003.

NB. Mul¡umim ¿i pe aceast cale distinsului scriitor vienez pentru
frumoasele aprecieri privind revistå de largå deschidere culturalå
„PORTAL-MÅIASTRA”. Speråm într-o sus¡inutå colaborare. (Interim)
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THEODOR DAMIAN- New York
STIHIRI CU ST¢NJENEI

Nu putem cumpåra
Învierea

To¡i avem nevoie de Înviere
pentru cå to¡i suntem în captivitate egipteanå
pentru cå to¡i tråim
în preajmå
cu îngerul întunericului
cu frica de aripa lui grea
ce amenin¡å pe întâii no¿tri nåscu¡i
pe ceilal¡i nåscu¡i ai no¿tri
pe noi în¿ine
To¡i avem nevoie de Înviere
pentru cå to¡i tråim cu faraonul în spate
înghesuindu-ne înspre imposibila mare

Unde vom fugi de
mânia cea dinapoi?
ªi iatå
marea cea imposibilå devine posibilå
iatå valurile-i tulburi despicându-se
încåtu¿at
iatå Pa¿tile înaintea noastrå
¿i noi în Pa¿ti
de la moarte la via¡å
de la urå la dragoste
de la noi la Dumnezeu
de la mine pânå la tine
topind ghea¡a în care eram ¡inu¡i
dezghe¡ând cuvântul din inimå
¿i pe Dumnezeu din cuvânt.
 

Nu putem cumpåra
Învierea

nici întreagå, nici pe bucå¡i
solda¡ii ne-au spus
ea vine a¿a deodatå
pentru unii
pentru al¡ii mult a¿teptatå
Ne trebuie o Înviere la to¡i
a¿a cum îi trebuie cåprioarei apa izvorului
a¿a cum îi trebuie în noaptea istoriei
o stea cålåtorului
  

Valea acestei
în¡elegeri

Dreapta în¡elegere vine din smerenie
a¿a cum spun englezii
adicå din starea de dedesubt
de unde po¡i privi stânjenelul
fiecårui lucru
Floarea se închide ¿i se deschide
flirtând cu privirea
ce ¡inte¿te spre azuriul adâncului
vai celui ce intrå în valea acestei în¡elegeri
“cine-i va ridica lui piatra
de pe u¿a mormântului?”

 Uneori nu mai vezi
obiectele din cauza

sforilor
 
A¿a ne trecem via¡a
ca-ntr-o pozå suprapuså
sau ca-n hala veche
din Omaha, Nebraska
cu pantofii-n vitrinå ¿i cu
vitrina-n pantofi
American Express, Visa ¿i Discover
sunt singurele carduri
acceptate pe moment
tot ce este în halå

se ¡ine suspendat de sfori
totul e sforårie
unele sunt mai scurte
altele mai lungi
mai sub¡iri ¿i mai groase
depinde de ce spânzurå ele
uneori nu mai vezi obiectele din cauza sforilor
Tom Blackwell are dreptate
când picteazå unele nume de firme
de la stânga la dreapta
altele de la dreapta la stânga
altele pe dos
pentru cå acum pentru a fi pe fa¡å
trebuie så fii pe dos
totul se reflectå în totul
autobuzul în pantofi
pantofii în autobuz
cei care merg pe sus
în cei care merg pe jos
¿i invers
nu vorbesc aici de
inversul bidirec¡ional
ci de celålalt
mult mai complex
care face ¿i desface toate
vorbesc aici
de stelele ce atârnå de bolta halei
ora¿ului vechi din Nebraska
ce se rotesc tacticos în orbite
de la stânga la dreapta
¿i de la dreapta la stânga
cå nu se mai ¿tie
cine pe ce lumineazå
¿i cine pe cine
luminile se reflectå halucinant
în oglinzile de plastic
fårå de care
via¡a noastrå nu mai este posibilå
heim
s-a desprins de florsheim
¿i råtåce¿te printre lucruri
nu ¿tii dacå nu te va eticheta
¿i pe tine
par¡ial sau integral
în sala aceasta
se na¿te o nouå mitologie
¿i se plåmåde¿te
un nou graal

Un vânt porne¿te
Toamna când se numårå cåråbu¿ii
în vântul albastru de la miazå-zi
se plimbå pe sub strea¿ina cerului spiridu¿ii
exersând o nouå conjugare a lui a fi
un vânt porne¿te dinspre ei
¿i ajunge furtunå în frunza de brustur
må uit la toate câte am
¿i cum rånile mele må ustur

Adesimbakumara
Nu te vom judeca niciodatå
a¿a a sunat verdictul
dragostei
când
pasårea cu capul negru
¿i guler portocaliu
a cântat
adesimbakumara
pentru acum ¿i pentru ve¿nicie
adesimbakumara
cântec ie¿it din mårile lumii
adunat din sclipirile stelelor
întors în lini¿tea påmântului mamå
¿i mormânt
mamå pentru cå mormânt
mormânt pentru cå mamå
Pasårea cu capul negru
¿i pene portocalii
cântând adesimbakumara
cântecul mor¡ii ¿i al ve¿niciei
pe creanga copacului
ce-¡i lumineazå fereastra
Nu te vom judeca niciodatå

vom bate doar tobele lin
ca lumina linå a sfintei slave
ca vântul fårå de somn
u¿urându-¡i povara
ca så ¿tim cå ai fost
cå råmâi
adesimbakumara

Captivitate
De când am intrat
în captivitate
Nu mai sufår
de singuråtate
Balsamul rugåciunii
îmi mângâie rana cåderii
Apele Bethesdei
Clocotesc sub zodia Invierii
 
Am råtåcit 40 de ani
în pustiul din mine
ca så må întorc
de unde am plecat
Acum corabia mea
zace epavå
la poale de munte dåråpånat
Din ce-a mai råmas
am så ridic un altar
¿i-am så intru-n captivitate
iarO stare de gra¡ie (II)

Existå o stare de gra¡ie
un Cain, un Iuda
¿i o nebunie în orice rela¡ie
câinii latrå mai tare
inunda¡i de parfum câinii toren¡iali
fac stânjeneii så înfloreascå
câinii mei ciobåne¿ti latrå prelung
ca o gurå de rai, abisul rotund
îmi zgârie ¿i-mi tåmåduie¿te vechea ranå
în fiecare lucru våd un abis ce må cheamå.
 

Mereu ne råstignim
prietenul

Prietenul în¡elege
dar nu ¿tie ce
to¡i vorbesc acum de
acceptarea necondi¡ionatå
de¿i reciprocitatea e condi¡ia
de bazå
chiar ¿i în prietenia cu Dumnezeu.
Spune-mi câ¡i prieteni ai
ca så-¡i spun cine e¿ti
mereu ne råstignim prietenul
¿i-apoi îi scriem via¡a în
cartea cu pove¿ti.

Stânjenel arzând
Toate încep cu Big-Bang-ul
cu întunericul acela rotund
mângâiat de ochiul lacom ¿i crud
Toate încep cu stânjenelul
în flåcåri arzând
fårå mistuire
cu o mireaså gata de nuntå oricând
dar fårå de mire
Toate încep cu ochiul acesta
lacom ¿i crud
care aduce lucrurile de la nefiin¡å la fiin¡å
privind
Big-Bang-ul, ochiul ¿i floarea
marele sunet lumina ¿i arta
de aceea spunea Meister Eckhart
cå omul este un fenomen acustic
totul este acustic
¿i totul este luminå, luminå
lacomå ¿i crudå
arta, joc de sunet ¿i luminå
o frumuse¡e eternå
stânjenel arzând întru toate câte au fost
¿i or så mai vinå
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LUCEAFÅRUL - LUCEAFÅRUL - LUCEAFÅRUL - LUCEAFÅRUL - LUCEAFÅRUL - LA 125 DE ANILA 125 DE ANILA 125 DE ANILA 125 DE ANILA 125 DE ANI

George POPA

Eminescu ¿i-a muiat pana în luceafår.Eminescu ¿i-a muiat pana în luceafår.Eminescu ¿i-a muiat pana în luceafår.Eminescu ¿i-a muiat pana în luceafår.Eminescu ¿i-a muiat pana în luceafår.
Tudor ArgheziTudor ArgheziTudor ArgheziTudor ArgheziTudor Arghezi

Se împlinesc luna aceasta 125 de ani de la
apari¡ia, în  Almanahul Societå¡ii Academice So-
cial-Literare „România Junå”, din Viena, (aprilie
1883), Luceafårul - pseudonimul de aur al
spiritualitå¡ii române¿ti, la fel cum este Faust
pentru germani, Hamlet pentru englezi, Don
Quijote pentru spanioli, sau Ghilgame¿ pentru
spiritualitatea sumero-babiloneanå.

S-a scris mult despre capodopera eminescianå
cu variate interpretåri, în func¡ie de viziunea
literarå ¿i filozoficå a exegetului. Diversele studii
desfå¿oarå o largå paletå de comentarii, care
apropie sau identificå în Luceafår fie un înger, un
daimon, pe Satana, pe Lucifer, ori  sfântul, zmeul,
zburåtorul, titanul, arheul, Orfeu, Dionysos, Ha-
des råpitorul Persephonei sau chiar Poseidon. Iar
sursele de inspira¡ie  sau analogice au fost våzute
pe o arie foarte întinså: hinduismul, mazdeismul,
bogomilismul, cartea lui Enoch, Banchetul lui
Platon,  Amor ¿i Psyche al lui Apuleius, poemul
lui Byron Cer ¿i Påmînt, Demonul lui Lermentov,
Éloa al lui  Vigny, romanul Hyperion al lui
Hölderlin, basmul românesc Soarele ¿i luna ¿.a.

Numeroasele interpretåri demonstreazå în
ce måsurå Luceafårul este ceea ce Umberto Ecco
a  numit opera aperta, crea¡ie fecundå rodind
felurit în viziunea criticilor - români ¿i stråini.
Gradul de sugestivitate,  de impulsionare la
medita¡ie a unei opere  måsoarå valoarea  ¿i
perenitatea ei. Or, Luceafårul  a dovedit
excep¡ionalå putere de a induce elanuri
metafizice. Tot ceea ce s-a scris despre capodopera
eminescianå, cu înalta pasiune intelectualå, de
care vorbea Leonardo da Vinci,  a creat un
adevårat templu cosmic, printre cele  cele mai sub-
lime prin maiestate ¿i investi¡ie vizionarå.

De sigur, trebuie fåcutå distinc¡ia între
studiile care, prin compara¡ie cu alte crea¡ii,
înrudite sau tangente, scot în eviden¡å
specificitatea,  originalitatea unei opere,  iar pe de
altå parte,  asocierile for¡ate care råstålmåcesc ¿i
vor så demonstreze influen¡e decisive, sau chiar
preluåri, imita¡ii. Un geniu este o personalitate cu
structurå bine definitå, nu poate fi adulteratå,
înstråinatå de sine de cåtre influen¡e, ci gândirea
sa este poten¡atå, se fructificå, se descoperå pe
sine în contactul cu opere care se aflå pe aceea¿i
undå de undå cu structura sensibilitå¡ii ¿i gândirii
sale. „Geniul este un tot unigen, primigen, un
exemplu de perfec¡iune organicå”, scrie Dan
Botta.

Avînd în vedere cå „Ces mille questions/
Qui se ramifient n’amènent au fond/ Qu’ivresse
et folie”, cum scria Arthur Rimbaud, în succinta
prezentare de fa¡å,  vom încerca så privim
Luceafårul urmårind liniatura intrinsecå, logica
internå a gândirii autorului, a¿a cum reiese din
textele sale.

1. Textul principal de la care trebuie plecat
este cel specificat de Eminescu însu¿i pe
manuscris, unde se  precizeazå cå în poemul såu
este vorba despre geniu. „În descrierea unui voiaj
prin ¡årile române, Germanul K. poveste¿te
legenda Luceafårului. Aceasta este povestea. Iar
în¡elesul alegoric ce i-am dat este cå, dacå geniul
nu cunoa¿te nici moarte nici noaptea uitårii, pe
de altå parte, aici pe påmînt nici e capabil a ferici
pe cineva, nici capabil de-a fi fericit, El n’are
moarte, dar n’are nici noroc. Mi s’a pårut cå
soarta Luceafårului din poveste seamånå mult cu
soarta geniului pe påmânt ¿i i-am dat acest în¡eles
alegoric.”

Pentru  a deslu¿i inten¡ia mårturisitå în
aceastå notå, trebuie de relevat ce în¡elegea
Eminescu prin cei doi termeni evoca¡i, ¿i anume :
ce este geniul ¿i ce este norocul, precum ¿i ce
raport credea poetul însu¿i cå are cu geniul.

Privitor la ultima întrebare,  este cunoscut
faptul cå  Eminescu ¿i-a recunoscut genialitatea
în cîteva rînduri, începînd încå de la 18 ani:
„Dumnezeul geniului m’a  sorbit din popor
precum soarbe soarele un nor de aur din marea
lui de amar.”  Tot la acea vreme  scria în poezia
Replici –

„ Eu sunt un geniu,/ Tu o problemå.” ^i iatå

un text deosebit de semnificativ din romanul
Geniu pustiu,  unde geniul este confundat cu
luceafårul : „O singurå frunte unså cu mirul lui
Dumnezeu este în stare så forme din oceanul
cugetårilor o singurå volburå giganticå, care så
se-nal¡e din fundul abisului pînå sus în norii
gînditori din ceriul luceafårului ce se nume¿te
geniu.” Astfel, în Luceafårul este vorba despre
propriul destin al poetului, încît Mircea Eliade
afirmå : „Scriind Luceafårul, Eminescu a schi¡at
cea mai bunå autobiografie pe care un poet ar
putea s-o prezinte sie însu¿i ¿i lumii  întregi”

2. Întrebarea care constituie cheia sensului
dat de Eminescu Luceafårului, prive¿te definirea
geniului. Aceastå definire, prin care, de fapt,
Eminescu  s-a explicat pe sine, se aflå în postuma
Poveste magului cålåtor în stele. În vastul poem
se spune cå geniul este un stråin într-o lume
stråinå. Este „o lume în lume ¿i în vecie ¡ine”, ¿i
anume, „gândire purå”, o con¿tiin¡å martor
transmundanå  „coborîtå în trupul cel urât”  ¿i
dublatå de „micul eu” intramundan, eul de serviciu
în lumea empiricå. Geniul este atât de stråin acestei
lumi, încît „Dumnezeu însu¿i se împiedicå în cifrul
såu”,  pentru cå „sunt scrieri stråine” ; geniul este
o entitate care nu face parte din planul Crea¡iei.
Cînd trupul såu va fi risipit de vremuirea sortitå
celorlal¡i oameni, geniul coboarå în nesfîr¿irea vie¡ii
sale suflete¿ti unde va deveni ziditor de sine,
asemenea Divinitå¡ii : „Cum Dumnezeu cuprinde
cu via¡a lui cereascå/ Lumi, stele, timp ¿i spa¡iu
¿i-atomul nezårit,/ Cum toate ‘s el ¿i dînsul în toate
e cuprins/ Astfel vei fi tu mare ca gîndul tåu întins.”

3. Se mai spune în acest poem cå, în con-
trast cu oamenii, geniul  nu are nici o stea, adicå o
stea cu noroc, - norocul intrând în defini¡ia
destinului uman, indisolubil legat înså de
perisabilitate, a¿a cum precizeazå Demiurgul
vorbind despre oameni: „Ei au doar stele cu noroc
/ ªi prigoniri de soarte./ …Noi nu cunoa¿tem
moarte”. Existå deci o antinomie ireductibilå :
noroc ¿i moarte pentru om, nenoroc ¿i nemurire
pentru Hyperion.

4. În ce constå acel  privilegiu rezervat
oamenilor - norocul? În viziunea lui Eminescu,
norocul este iubirea, de a cårei împlinire  înså
geniul nu are parte. Pentru geniu, acel tu al
„singuråtå¡ii absolute în doi” nu se aflå în lumea
umanå, afirmå magul în finalul poemului Povestea
magului cålåtor în stele, ci trebuie cåutat într-un
transorizont råmas nedefinit înså. Ce rol conferea
Eminescu norocului iubirii, atât de pasionat
cåutatå?

La începuturi, suferind de singuråtate,
Unul ¿i-a creat, din iubire - kama Vedelor sacre -
un alterego, care este lumea. Dar   Geneza a fost o
nereu¿itå, caracterizatå prin suferin¡å ¿i moarte,
temå repetat reluatå în poezii ca Mortua est,
Rugåciunea unui dac, Demonism, Confesiune,
Mure¿anu. Or,  Eminescu credea cå iubirea are o
menire cosmicå, ¿i anume, unirea lui tu cu eu
reparå disjunc¡ia primordialå, refåcînd unitatea
Fiin¡ei Supreme din preziua cosmogoniei,  a¿a cum
scrie în catrenul : „Când fiin¡ele se-mbinå/ Când
cufund pe tu cu eu/ E luminå din luminå,
Dumnezeu din Dumnezeu.” Prin iubire a fost creatå
lumea, prin iubire poate fi anulatå eroarea care a
inaugurat Facerea. Cei doi contopi¡i devin
Preludiul ontologic, „spiritul divin dinainte de
Crea¡ie”, a¿a cum adaugå Eminescu într-un frag-
ment postum.

Având în vedere aceste repere, care este
fenomenologia din Luceafårul ?

Principiul feminin de la nivelul terestru, - o
fatå de împårat de o frumuse¡e absolutå (absolutul
trebuia invocat de un absolut) -  are o iluminare,
¿i anume, aspirå la unirea cu o fåpturå cereascå.
Este ini¡iativa cosmicå a unei påmîntene pentru o
hierofanie. Acest fapt corespunde unor analogii
istorice : femei dotate cu o inteligen¡å deosebitå
au avut revela¡ia unei iubiri inspiratå de un geniu,
de un mare creator. La unele din ele tensiunea
aspira¡iei a trecut pînå dincolo de via¡å, a¿a cum a
avut loc, de exemplu, cu iubirea Donei Ieronima
de las Cuevas pentru El Greco, sau a Suzettei

Gondard pentru Friedrich Hölderlin ;  la altele înså
revela¡ia a obosit, a urmat abdicarea. Acest  fapt
seva petrece în Luceafårul.

Råspunzînd chemårii Cåtålinei, luceafårul
coboarå în douå rînduri,  dar  fata îi repro¿eazå de
fiecare datå tocmai stråinåtatea astrului  în raport
cu lumea påmînteascå: „Stråin la vorbå ¿i la port,/
Luce¿ti fårå de via¡å./ Cåci eu sunt vie/ Tu e¿ti
mort”. Consecutiv, ea cere luceafårului så renun¡e
la nemurire – „Fii muritor ca mine”.

În vreme ce luceafårul pleacå spre
Demiurg pentru a cere dezlegarea onticå,
omonimul întru destin al fetei de împårat,  Cåtålin,
într-un col¡ al palatului, îi predå acesteia lec¡ia de
dragoste. Simbolicå pentru definirea personajelor
¿i a conflictului ontic este deosebirea dramaticå
dintre strâmtul ungher unde prin¡esa se laså prinså
în bra¡e de servitorul regal, ¿i spa¡iul infinit în care
visa la începutul aspira¡iei  sale stelare.

Zborul dincolo de timp ¿i spa¡iu al eroului
poemului relevå dubla sa identitate, asupra cåreia
a insistat Rodica Marian : cu fa¡a la orizontul
terestru, el era în våzul, în receptivitatea umanå,
drept luceafår, un purtåtor nemuritor de luminå,
de strålucire ; în schimb, în ochiul Fiin¡ei Supreme
el redevine Hyperion, substan¡å din
Primordialitate, care constituie adevårata sa naturå,
înzestratå cu nemurie (cum este scris în varianta
poemului publicatå în Almanah ¿i preluatå de
revista Dunårea din Bråila în acela¿i an),  însu¿ire
proprie increatului, acesta nefiind implicat în
ciclicitatea antinomicå moarte/nemurire, a¿a cum
scoate în eviden¡å Nicolae Georgescu

Iubirea sa fiind absolutå, Hyperion vrea
så renun¡e la nemurie. Dar Demiurgul refuzå så-i
schimbe absolutul Dintîiului pe acest absolut
iluzoriu, irealizabil, din lumea secundå. De ce ?
Pentru cå renun¡area la statutul såu de arheu ar fi
putut atrage pråbu¿irea întregii ordini a Cerului, a
Adevårului însu¿i: „Tu adevår e¿ti datorind/
Luminå din luminå/ ª’i adevårul nimicind/ M’a¿
nimici pe mine.” Fiin¡a Supremå îi adreseazå eo-
nului cuvîntul decisiv: „Ci tu Hyperion råmîi/
Oriunde ai apune/ Tu e¿ti din forma cea de’ntâi,/
De ve¿nicå minune” - strofå în litigiu critic, eli-
minatå de unii comentatori, dar care este fun-
damentalå pentru în¡elegerea faptului cå statutul

de primordialitate, statutul de Idee purå
transcendentå constituie suprema axiologie onticå.

In final, cele douå sfere existen¡iale se
despart ireversibil : luceafårul se întoarce în
solitudinea puritå¡ii sale transumane, pe când cei
doi muritori î¿i aflå împlinirea norocului dragostei
într-un spa¡iu feeric al naturii. Dialogurile fi-
nale – dintre  Demiurg ¿i Hyperion, ¿i dintre
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Cåtålina ¿i luceafår - delimiteazå cele douå lumi
: de partea omului, orizontul îngust, håråzit înså
norocului efervescent al patimii, bogå¡ia unei
fiin¡årii cu dogoarea  ¿i imprevizibilul såu
evenimen¡ial, urmat înså de cåderea finalå în abis,
-  iar de partea eonului uranic,  transorizontul
infinit, dar rece, golul  anistoric pe toatå derularea
eternitå¡ii în care eonul stråluce¿te, înså  fårå via¡å,
a¿a  cum îi repro¿eazå Cåtålina idolului ei de-o
clipå.

Luceafårul reflectå o întreitå dramå :
drama onto-axiologicå a Crea¡iei, plåtitå cu

moarte;
drama absolutului, adicå a geniului, plåtitå cu

pururea însingurare ;
drama omului råmas captiv condi¡iei sale

purtåtoare de noroc, plåtit cu prigoniri de soarte,
încheiate cu pieire.

 Aceastå multiplå dramå se  desfå¿oarå în cel
mai amplu spa¡iu ¿i cea mai multå luminå din lirica
universalå, spa¡iu ¿i luminå care izvoråsc neîncetat
din ele însele pînå se depå¿e¿te orice spa¡iu ¿i
duratå, mai mult încå,  se ajunge la un dincolo
unde  nu se mai aflå nici abisul fiin¡ei nici abisul
nefiin¡ei, ci doar o tensiune în sine, fårå capåt.

Nu e nimic ¿i totu¿i e
O sete care-l soarbe
E un adînc asemene
Uitårii celei oarbe.
Extrema tensiune a gândirii din aceste versuri

diferen¡iazå Luceafårul de capodoperele-simbol
amintite la începutul expunerii noastre, precum ¿i
de crea¡ii analoage puse în compara¡ie de diver¿ii
comentatori.

5. În lectura de mai sus, urmåritå pe textele
parcurse,  s-ar pårea cå Luceafårul se prezintå ca
un poem concluzionat, încheiat. Iatå înså surpriza.
Cåtre finele vie¡ii sale lucide, într-o notå de
manuscris (2257, 429v), poetul scrie cu cernealå
ro¿ie : „Legenda Luceafårului (modificatå ¿i cu
mult înnål¡at  sfâr¿itul à la Giordano Bruno).”  În
fa¡a acestei inten¡ii, diversele exegeze ¿i concluzii
privind Luceafårul se deschid cåtre  incertitudine.

Desigur, oricîte supozi¡ii s-ar face, oricîte
apropieri am încerca de textele filozofului italian,
nu am putea dezlega enigma modificårilor ¿i
perspectiva,  crestele ultime la  care se gândea
poetul. ¿i nu vom ¿ti nici ce s-a pierdut pentru
viziunea filozoficå pe plan universal, prin acea
neîmplinire.

Relevåm înså coinciden¡a dintre unele prin-
cipii ale gîndirii poetico-filozofice a lui Giordano
Bruno cu cele ale lui Eminescu. In cartea sa
fundamentalå,  De gli eroici furori - despre
entuziasmele eroice – filozoful italian afirmå cå
zborul  intelectului celor rari nu sfâr¿e¿te niciodatå:
“Cei ale¿i au inteligen¡å cereascå, posedå lumina
divinå. Puterea intelectualå nu se aflå niciodatå
în repaus, nu este nicicând satisfåcutå cu un
adevår inteligibil, ci aspirå mereu ¿i mereu spre
adevårul de necuprins... Ea stråpunge bolta
cereascå, se avântå în nemårginire ¿i, prin eter,
påtrunde în sferele superioare, parcurgând –
treaptå cu treaptå adevåruri tot mai înalte.”

Or, suprema aspira¡ie a spiritelor dotate cu
iluminare „divinå” este eliberarea metafizicå.
Focul ¿i eterul - mistuire ¿i rena¿tere ca spirit pur -
sunt suprarealitå¡ile eliberatoare ultime care
constituie cheia de boltå în gândirea poeticå a lui
Bruno : “Nobilul foc må nal¡å ¿i må mîntuie de
natura inferioarå... Pentru a ajunge dincolo de
stele ¿i de empireul ceresc nu este nevoie de a
deschide ochii spre cer, de a ridica mâinile, de a
merge la templu, ci de o luminå intelectualå care
vede dumnezeirea în sine înså¿i, suflet din suflet,
via¡å din via¡å, esen¡å din esen¡å.”

Or, a¿a cum am mai discutat în altå parte
(Libertatea metafizicå eminescianå, 2006),
Eminescu medita la forme ale  eliberårii ultime,
depå¿ind structurile ontice fundamentale care
apar¡in ordinei umane. „Ah! Cum nu suntem pe
atunci când/ Nici fiin¡å nu era nici nefiin¡å ,/ Nimic
cuprinzåtor, nimic cuprins./ Nu era moarte,
nemurire nu”, Prin urmare, pentru Eminescu
eliberarea ultimå însemna întoarcerea în
anterioritatea absolutå, dincolo de orice model de
fiin¡are, de orice model de “lume”, un
transimanent indefinisabil, depå¿ind antinomiile
fiin¡å/nefiin¡å, moarte/nemoarte.

Ascensiunea min¡ii lui Eminescu nu se
oprea la o limitå, pentru cå el tenta absolutul, iar
absolutul este o fata morgana care fuge mereu ¿i
mereu dinaintea oricårui zbor intelectual. Mai sus
de (ne)pragul unde a ajuns gândirea eminescianå,
nu pare a mai fi drum pentru intelect. Poetul î¿i
asumase destinal ceea ce Karl Jaspers denumea -

„¿ansa minunatå ¿i primejdioaså a Deschisului”.
A acelui Deschis tentat de asemenea ¿i de
Hölderlin, råmas înså ¿i pentru el nedefinit, o
tensiune in extasi mentis,  care nu are capåt.

Se poate încerca o apropiere a Luceafårului
de Simfonia neterminatå a lui Franz Schubert.
Descoperitå ¿i intitulatå astfel postum, unii
muzicologi cred cå, din motive ne¿tiute,  lucrarea
a råmas neîncheiatå, adicå nu a fost completatå cu
o a treia parte, a¿a cum cerea canonul simfoniei
clasice.  Al¡ii considerå înså cå, în realitate,
Schubert a låsat anume simfonia în aceastå formå
indefinitå -  o fascinantå partiturå a întrebårilor
mereu reluate  ¿i mereu fårå råspuns: opera non
finita. Astfel, în perspectiva simfoniei
schubertiene,  Luceafårul ne poate oferi douå
modaliå¡i de lecturå :  a ignora inten¡ia poetului de
modificare a textului apårut, sau de a medita asupra
enigmaticei deschideri a poemului ascultând Die
Unfollendete Symphony.

Douå dintre ideile-for¡å ale capodoperei
eminesciene le regåsim în postuma Miron ¿i
Frumoasa fårå corp ¿i antuma Lacul. În prima
dintre acestea este reluatå antinomia dintre carnal
¿i spiritualitate, dar cu raport invers celui din
Luceafårul. Aici, muritorul este principiul
masculin, un fiu de împårat, care  a fost menit de
ursitoare så caute „ce-i mai mare, ceea ce este
nespus ¿i desåvîr¿it în astå lume trecåtoare”. De
la un muzicant orb, Miron aflå cå acel unicat este
frumoasa fårå corp. Dupå lungi cåutåri,  el  o
gåse¿te, fata se laså cuprinså, dar bra¡ele lui Miron
trec prin corpul unei fåpturi imateriale, fåcutå din
luminå purå. Încå o datå, materialitatea, sortitå
destråmårii ¿i pieirii,  nu se poate uni cu lumina
spiritualå, care, asemenea lui Hyperion, este o idee
transcendentå „menitå etern så stee”

În ce prive¿te poezia Lacul, întâlnim aici
in nuce motivul ideatic al Luceafårului, ¿i anume,
tentativa e¿uatå de refacere a Unului primordial
prin iubire. Primele douå versuri desfå¿oarå
universul cosmic al dramei: „Lacul codrilor
albastru/ Nuferi galbeni îl încarcå”. Este evocatå
dintru început  simbolica ¿i scenariul Crea¡iei
mitice, ¿i anume,  elementul genezic primordial
din diversele cosmogonii,  apa - din care cre¿te
nufårul, ce då na¿tere zeului primordial - Brah-
man la indieni, Re la egipteni. Pe fondul acestui
scenariu al începutului,  poetul î¿i a¿teaptå iubita
pentru acea confundare cosmicå eu-tu, care så
devinå „luminå din luminå, Dumnezeu din
Dumnezeu”, restabilind în modul acesta unitatea
preludicå. Urmînd så lunece cu barca pe unde,
poetul va scåpa din mâni ¿i cârma ¿i lope¡ile,
metaforå a intrårii în inefabil, în desindividualizare
¿i pierdere de sine în increatul pur. Dar iubita nu
vine. Geniul -  poetul -  råmâne singur. De aici
suferin¡a, pentru cå a fost ratat un moment cos-
mic, vindecarea sfî¿ierii primordiale.

Jaspers, afirma cå pentru a ajunge la un  poet
este nevoie de o scarå,  pentru a ajunge la un poet-
gînditor este voie de aripi. Este necesar un al ¿aselea
sim¡, evocat de Goethe - sim¡ul metafizic. Poeziile
lui Eminescu, au motiva¡ie ¿i rezonan¡å filozoficå.
Ele cer a fi citite în proiec¡ie metafizicå, în
perspectiva culturii care i-a poten¡at propria

viziune: gîndirea indianå, elea¡ii, Platon, Spinoza,
Schopenhauer.

În acest moment aniversar al simbolului
absolut al spiritualitå¡ii noastre, care este percep¡ia
crea¡iei eminesciene? Excepând cuvintele luminate
ale aristocra¡ilor min¡ii, unele voci disonante
izolate neagå sau minimalizeazå valoarea celui
despre care Emil Cioran (deloc darnic în superla-
tive pozitive) scria lui Constantin Noica: „Ce a
cåutat pe aici acel pe care ¿i un Buda ar putea fi
gelos ?...Un geniu de care nu încetez så må mir
cå a putut apårea printre noi. …Fårå Eminescu,
„neamul” nostru ar fi neînsemnat ¿i aproape de
dispre¡. A fost declarat unanim o apari¡ie
inexplicabilå printre noi. La noi tot ce e adînc este
declarat inexplicabil. …Fårå Eminescu ar trebui
så ne dåm demisia.” La rîndul såu, Mircea
Vulcånescu : „Nu vom vorbi niciodatå îndeajuns
asupra fenomenului care a fost pentru întreaga
culturå româneascå marele Mihai Eminescu”.
Gândurile lui Cioran ¿i Vulcånescu sunt
consonante cu ceea ce recomanda Seneca :
„Despre lucrurile mari ¿i elevate trebuie så vorbim
într-un stil elevat ¿i nobil.” Pentru cå, va afirma
mai tîrziu Cassius Longinus în Tratatul despre
sublim : „nu se cade ca pentru o josnicie så apari
necuviincios în fa¡a posteritå¡ii”. Negatorii
„sfântului preacurat al ghiersului românesc”, cum
scria Arghezi, ¡in så-¿i asume un autostigmat, o
patå pe vecie.

Dar, oricît de înver¿unatå ar fi pornirea
actualå împotriva valorilor spirituale,  trebuie de
re¡inut ceea ce afirma Cervantes : „Adevårul se
poate îmbolnåvi uneori, dar nu moare niciodatå”.
Iar Eminescu a transmis posteritå¡ii urmåtorul
cuvînt prin care a ¡inut så se defineascå: „Am fost
un om care a spus adevårul” - adevårul
absolutului poetic, unicul care întemeiazå ceea ce
dåinuie¿te. „Geniul ? – se întreabå autorul
Luceafårului, – „A doua crea¡iune a lumii prin
artå.”

Poe¡ii sunt
Cu capul în nori,
Numai Tu, Doamne
E¿ti aprioric!

*

Când m-am îndrågostit
Prima oarå, Doamne
Am crezut cå locuie¿ti
Pe aceea¿i stradå cu mine!

*

Încerc så må cunosc,
Doamne
În zadar,
Trec pe lângå mine
Ca pe lângå un vis!

George DRÅGHESCU

OARECUM, PSALMI!
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CONSTANTIN BR¢NCUªI ªI AVANGARDA INTERNAºIONALÅCONSTANTIN BR¢NCUªI ªI AVANGARDA INTERNAºIONALÅ
!!!!!     Sorana GEORGESCU-GORJAN

Într-o discu¡ie cu Nicolae Titulescu de prin anii 20,
relatatå de Vintilå Russu-ªirianu, Brâncu¿i ar fi declarat:

Eu nu sunt nici sur-realist, nici cubist, nici baroc,
nici altceva de soiul åsta. Eu, cu noul meu, vin din ceva
foarte vechi. […] Am tot cåutat, ani mul¡i, så ajung så
scot din lemn, din bronz, din marmurå, acel diamant
ascuns – esen¡ialul. [1]

La sfâr¿itul vie¡ii, într-un interviu consemnat de
Claire Gilles Guilbert, sculptorul spunea:

Ce sont des imbéciles qui disent mon travail
abstrait; ce qu’ils qualifient d’abstrait est le plus réaliste,
car ce qui est réel, ce n’est pas la forme extérieure, mais
l’idée, l’essence des choses. [2] [Sunt imbecili cei care
spun cå lucrarea mea este abstractå; ceea ce calificå ei
drept abstract este cât se poate de realist, cåci realå nu
este forma exterioarå, ci ideea, esen¡a lucrurilor.]

ªi tot Brâncu¿i afirma, într-un interviu consemnat
de Marcel Iancu în 1926:

Spiritualitatea formei, echilibrul precis, matematic,
arhitectura, trebuie så le pre¡uim tot atât cât ¿i
materialele. Când creezi trebuie så te confunzi cu
universul, cu elementele. [3]

Pentru ¿i mai multå siguran¡å, så consultåm cele
scrise de Brâncu¿i însu¿i. Documente recuperate peste
ani din arhiva sa au fost consemnate în lucrarea Brâncu¿i
inedit [4]:

“L’art  c’est la création des choses qu’on ne connaît
pas.” [B.i., p.66] “L’art moderne c’est de marcher sur ses
propres jambes.” [B.i., p.67] “Si nous nous limitons à la
reproduction exacte, nous arrêtons   l’évolution de
l’esprit.” [B.i., p.74] “Tout ce que nous pourrions
posséder comme richesse, c’est notre esprit.” [B.i., p.69]

[Arta este crearea lucrurilor pe care nu le cuno¿ti.
Arta modernå înseamnå så mergi pe propriile-¡i picioare.
Dacå ne limitåm la reproducerea exactå, oprim evolu¡ia
spiritului. Tot ce putem poseda ca avere, este spiritul
nostru.]

***
Parisul începutului de secol XX a atras ca un mag-

net creatorii stråini, al cåror geniu a gåsit aici un mediu
prielnic de dezvoltare a mesajului nativ.

Parisul le asigura arti¿tilor cea mai mare libertate de
crea¡ie ¿i de comportament, oferindu-le cele mai multe
posibilitå¡i de a li se expune ¿i comenta operele. În prima
jumåtate a secolului, Parisul gåzduia 130 de galerii de
artå, în care expuneau cam 60.000 de arti¿ti, din care o
treime erau streini, iar la fiecare din cele 20 de mari  saloane
expuneau anual 1000 de arti¿ti [5].

Proliferarea de idei s-a combinat cu proliferarea
formelor. Sculptura nu mai imitå servil natura ci realizeazå
forme inedite pentru a spune lucruri esen¡iale. Arta
modernå devine expresia celei mai înalte spiritualitå¡i
umane.

Brâncu¿i cunoa¿te direct toate manifestårile artistice
din Parisul contemporan lui. Participå la expozi¡ii ¿i
saloane, se împrietene¿te cu arti¿tii francezi dar ¿i cu
reprezentan¡ii “ªcolii din Paris”, stråini sosi¡i în capitala

Fran¡ei din toate col¡urile Europei. Trimite ¿i în ¡arå lucråri
la saloanele oficiale sau la “Tinerimea artisticå”,
beneficiind de sprijinul familiei Storck, al pictorilor Jean
Steriadi ¿i ªtefan Popescu,  dar ¿i al colec¡ionarilor Victor
N. Popp, Anastase Simu ¿i Alexandru Bogdan-Pite¿ti.

Arta lui coincide cu toate inten¡iile de despuiere ale
stilului modern. O va face înså în felul såu, realizând o
sintezå unicå a principalelor curente artistice ale epocii,
fårå a adera la nici unul.  Regretata Amelia Pavel preciza
cå spiritul independent al lui Brâncu¿i l-a determinat så
trateze contactele trecåtoare cu primitivismul,
simbolismul, Art Nouveau, dadaismul, suprarealismul,
futurismul, constructivismul, “mai degrabå ca o parodie
subtilå sau o pantomimå inteligentå ¿i plåcutå a acestor
curente.” [6]

M. H. Maxy îi scria sculptorului în martie 1925: “ai

trecut pur prin toate svârcolirile tuturor

experimentelor, fiindu-ne un exemplu clar pentru

manifestarea noastrå.” [B.i., p.243]
Se cuvine remarcat cå încå din 1914 Tudor Arghezi

intuise  sinteza înfåptuitå de sculptor, afirmând profetic
cå “unda uria¿å a lumii a gåsit o expresie nouå, o

expresie Brâncu¿i.” [7]
În cele ce urmeazå voi încerca o cronologizare a

principalelor momente legate de avangardå la care artistul
a luat parte. M-am bazat pe date consemnate în lucråri de
referin¡å [8].

Brâncu¿i a sosit la  Paris la 14 iulie 1904, la 28 de
ani. Terminase pe  primul loc studiile la ªcoala de meserii
din Craiova în 1898, devenind un tehnician impecabil,
cu o manualitate irepro¿abilå. Poseda la perfec¡ie arta
sculpturii academice, predatå la ªcoala Na¡ionalå de Arte
Frumoase din Bucure¿ti, pe care o absolvise în 1902. La
Paris a continuat studiile academice, în 1905 ¿i 1906  cu
Antonin Mercié, apreciat sculptor de monumente, cel care
ridicase  în Bucure¿ti statui  lui Lahovari ¿i Lascår Catargi.

A început så expunå în Fran¡a în 1906, la “Salon de
la Société Nationale des Beaux Arts” ¿i la “Salon
d’Automne”, acceptat de juriul prezidat de Rodin. Într-o
scrisoare din 28 septembrie adresatå unui prieten din
copilårie, artistul exclama: “Få zvon în ¡arå cå steagul

Oltului a început så se urzeascå la buricul påmântului.

Sunt primit la Salon cu trei opere!”. [9]. La Salon
d’Automne a avut loc  o importantå retrospectivå
Gauguin, cuprinzând ¿i sculpturile primitiviste ale
acestuia în lemn.

Între 24 martie ¿i 27 aprilie 1907, a frecventat
atelierul lui Auguste Rodin. Acolo ¿i-a însu¿it tehnica
fragmentårii operelor, a intuit importan¡a atelierului ca
loc privilegiat de expunere a crea¡iei artistice, dar a ¿i
în¡eles cå Tout près de choses grandes ne peuvent pousser
que des choses petites  [B.i., p. 68] [În apropierea lucrurilor
mari nu pot cre¿te decât lucruri mici] sau, cum va consemna
în 1952 :Il ne pousse rien sous les grands arbres. [10]
[Nimic nu cre¿te la umbra marilor copaci] Într-o discu¡ie
cu inginerul Gorjan, în ianuarie 1935, sculptorul  va
spune:  Ce-a¿ fi putut face mai mult decât Rodin ¿i la ce
bun ? [11] 

Renun¡area la modelul Rodin pentru a merge « pe
propriile picioare » i-a fost facilitatå artistului ¿i de
primirea importantei comenzi pentru  monumentul funerar
al lui Petre Stånescu de la Buzåu, contractat la 18 aprilie
1907. Închiriazå un atelier încåpåtor, în 54, Rue du
Montparnasse, unde începe lucrul pentru Buzåu. Anul
1907 a marcat o însemnatå cotiturå în crea¡ia artistului,
care  abandoneazå modelajul impresionist rodinian pentru
« cioplirea directå » ¿i  realizeazå prin Sårutul  ¿i
Cumin¡enia Påmântului adevårate manifeste sculpturale
de avangardå.

În iulie  sculptorul participå la o expozi¡ie din
falansterul de la Abbaye-de-Créteil, o comunitate utopicå
de arti¿ti ¿i scriitori, fondatå  de pictorul Albert Gleizes,
viitorul teoretician al cubismului

 În 1908 frecventeazå pentru scurt timp  “La
Ruche”, complex de ateliere unde în decursul anilor au
lucrat Chagall, Archipenko, Modigliani, Delaunay, Léger,
Laurens, Apollinaire, Jacob, Cendrars. Se împrietene¿te
cu Henri Rousseau-Vame¿ul ¿i cu Fernand Léger, apoi cu
Amedeo Modigliani. Anastase Simu îi comandå Somnul.
Artistul ia apårarea sculptorului Jacob Epstein, în disputa
referitoare la monumentul funerar pentru Oscar Wilde.

La începutul anului 1909 vine în România. La
“Expozi¡ia oficialå de picturå, sculpturå ¿i arhitecturå”
(aprilie – mai)  i se decerneazå premiul II. I se
achizi¡ioneazå Portretul pictorului Dåråscu pentru
Pinacoteca Statului. Devine societar al “Tinerimii
Artistice”. Cålåtore¿te în Italia cu Modigliani. O înso¡e¿te
pe pictori¡a Cecilia Cu¡escu-Storck la principalele muzee

din Fran¡a. Este invitat la prima expozi¡ie cu participare

interna¡ionalå din România, ini¡iatå de Iosif Iser în
noiembrie, alåturi de Derain,  Forain ¿i Galanis, dar nu
poate participa.

În 1910 sculptorul expune pentru prima oarå la
Salon des  Indépendants: Rugåciune, fragment de
mormânt ¿i Piatrå sculptatå. În ¡arå, la a IX-a expozi¡ie a
“Tinerimii Artistice” (aprilie-mai), Cumin¡enia
Påmântului stârne¿te reac¡ii contradictorii. La Salonul
de Toamnå este expus Fragment de capitel (Sårutul).

Frecventeazå serile de mar¡i ale poetului Paul Fort,
alåturi de Apollinaire, Marinetti, Modigliani, Léger,
Picasso ¿i Max Jacob. Este vizitat de Wilhelm Lehmbruck,
care-i va recunoa¿te influen¡a.

Colec¡ia completå a revistei “Vers et Prose” [P
45]  pentru anii 1905-1914 se aflå în biblioteca sa.
Publica¡ia îngrijitå de Paul Fort ¿i André Salmon îi  avea
colaboratori pe Blaise Cendrars ¿i Jean Cocteau.

La 2 septembrie se stinge Rousseau-Vame¿ul, cel care
intuise cå Brâncu¿i a reu¿it så transforme anticul în mod-
ern. Peste câ¡iva ani sculptorul va grava versuri de
Apollinaire pe lespedea de mormânt a prietenului såu, la
Bagneux. .

În 1911, la cererea doctorului Marbais,  instaleazå
pe mormântul Tatianei Ra¿evskaia din cimitirul
Montparnasse stela Sårutul, lucrare de referin¡å în crea¡ia
sa.

În 1912, în februarie,  Galeria Bernheim-Jeune
gåzduie¿te Expozi¡ia pictorilor futuri¿ti italieni, iar Gino
Severini ¿i Umberto Boccioni îi viziteazå atelierul. Va
påstra în bibliotecå “Manifestul futurismului”, publicat
de Marinetti la 20 februarie 1909 în “Le Figaro”, ¿i
“Manifestul tehnic al sculpturii futuriste”, semnat de
Boccioni, Severini ¿i al¡ii în aprilie 1912.

În martie-mai, alåturi de Archipenko, Duchamp,
Lehmbruck, Mondrian ¿i Zadkine, expune la cel de-al

28-lea Salon des Indépendants, manifestare socotitå drept
prima demonstra¡ie publicå a cubismului. Lucrårile lui
- Prometeu, Muzå adormitå, Sårutul - sunt apreciate de
Apollinaire drept “opere dintre cele mai rafinate”.  Tabloul
lui Duchamp Nud coborând scara este respins de Gleizes
¿i Metzinger.

Lucrårile trimise la Salonul oficial (mai-iunie) din
Bucure¿ti au probleme cu Direc¡ia våmilor. Prime¿te
premiul I pentru Studiu..

În noiembrie, la Salon de la Locomotion Aérienne,
contemplarea unei elice îi face pe Brâncu¿i, Duchamp ¿i
Léger så con¿tientizeze faptul cå în epoca industrialå.
arta modernå trebuie så se  schimbe

Anul 1913 aduce cu sine recunoa¿terea interna¡ionalå
a artei sculptorului. În Statele Unite, International Exhi-

bition of Modern Art [Expozi¡ia Interna¡ionalå de Artå
Modernå] a¿a-numita “Armory Show”, este vizitatå de
peste un sfert de milion de persoane la New York (17
februarie – 15 martie), Chicago (24 martie – 16 aprilie) ¿i
Boston (28 aprilie – 19 mai). Dintre cele 1300 de lucråri
expuse, semnate de arti¿ti din SUA ¿i Europa, aten¡ia
publicului ¿i a presei s-a oprit cu precådere asupra Nudului
coborând scara de Marcel Duchamp ¿i asupra sculpturilor
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trimise de Brâncu¿i: ghipsurile Dra Pogany, Sårutul,
Muza adormitå, O  muzå ¿i marmura Tors.   Walter

Pach, unul din  organizatorii manifestårii, îi scria
sculptorului la 21 februarie: “Vous avez un succès im-
mense à l’exposition – on aime votre travail et les
journaux en parlent beaucoup.”[Ave¡i un succes imens
la expozi¡ie  - crea¡ia dumneavoastrå este îndrågitå ¿i
ziarele vorbesc mult despre ea] [Dation, p.102].

Sculptorul a fost apreciat în special de arti¿ti. Pictorii
Arthur B. Davies, Walter Pach, Walt Kuhn ¿i Robert
W.Chandler au  intrat în ståpânirea lucrårilor Tors, Sårutul,
O muzå,  Dra Pogany. Mary Harriman Rumsey,
mo¿tenitoarea imperiului feroviar Harriman ¿i so¡ia
sculptorului Charles Carey Rumsey, a achizi¡ionat Muza
adormitå. Marele public ¿i unele publica¡ii au în¡eles mai
greu arta modernå, iar unii studen¡i de la Chicago Art
Institute s-au manifestat chiar ostil.

În Europa, în iunie-octombrie, un Cap de copil din
bronz (din colec¡ia V.G.Mor¡un) figureazå la a XI-a

Expozi¡ie Interna¡ionalå de Artå de la München.
Istoricul de artå W. Hausenstein îl socote¿te pe artist “unul
din spiritele cele mai interesante ale noii sculpturi”
[Brezianu, p. 27 ].

În iulie  trei sculpturi de Brâncu¿i au fost expuse la
Royal Albert Hall, la London Salon of the Allied

Artists’Association. Muza adormitå din bronz a fost
achizi¡ionatå de Arthur Jerome Eddy,  colec¡ionar de artå
din Chicago, cel ce va publica în 1914 lucrarea Cubism
and Post-Impressionism. Criticul Roger Fry va afirma în
“The Nation”: As far as sculpture goes, the works by
Brancusi were the most remarkable in the show [În
materie de sculpturå, lucrårile lui Brâncu¿i au fost cele
mai remarcabile din expozi¡ie].[ Bach et al., p.375] Într-o
scrisoare cåtre Brâncu¿i din februarie 1913, Walter Pach
îl descria pe Fry drept “peut-être le meilleur critique du
monde et l’homme le plus important pour l’art moderne
en Angleterre” [poate cel mai bun critic din lume ¿i cel
mai important om din Anglia pentru arta modernå] [Da-
tion, p.102].  Brâncu¿i a vizitat Anglia în vara lui 1913
¿i l-a cunoscut pe sculptorul Henri Gaudier-Brzeska, adept
al vorticismului.

În octombrie, la Doré Galleries din Londra se
deschide   Post-Impressionist and Futurist Exhibition

[Expozi¡ia post-impresionistå ¿i futuristå], unde lucråri
de Brâncu¿i figureazå alåturi de cele ale lui  Picasso ¿i
Delaunay. Anul 1913 este ¿i anul apari¡iei volumelor de
referin¡å ale lui Apollinaire - Peintres cubistes.
Méditations esthétiques ¿i  L’Antitradition futuriste.

În 1914, în februarie-martie,   expozi¡ia de artå
modernå din parcul Kinski din Praga, organizatå de
criticul Alexandre Mercereau,  gåzduie¿te lucråri de
Brâncu¿i, Archipenko, Mondrian ¿i
Duchamp-Villon.

Anul 1914 i-a adus sculptorului
prima sa  expozi¡ie personalå,

deschiså la New York, între 12 martie
¿i 1 aprilie,  la Galeria “Photo-Se-

cession” (291 Fifth Avenue ), de cåtre
arti¿tii fotografi Alfred Stieglitz ¿i
Edward Steichen, cu sprijinul
financiar al familiei Agnes ¿i Eugene
Meyer. Steichen îl cunoscuse pe
Brâncu¿i la Rodin încå din 1907 ¿i
tot el o dusese în atelierul brâncu¿ian
pe Agnes Meyer în 1912. El
cumpårase în acel an frumoasa
Måiastrå din marmurå albå,  aflatå
azi la Tate Modern. Lui îi va ciopli
Brâncu¿i dintr-un plop în 1926 la
Voulangis o primå  Coloanå infinitå
în aer liber ¿i a lui a fost Påsårea în
spa¡iu ce va stârni procesul cu Vama
americanå. Instalarea lucrårilor la
Photo-Secession Steichen a fåcut-o
cu sim¡ artistic deosebit, dupå cum
se poate vedea în imaginile reproduse
de Stieglitz în revista “Camera
Work”. În prima încåpere a expozi¡iei,
sculptura din lemn Primul pas (intitulatå de artist Fiul
risipitor) trona înconjuratå de ¿ase capete din marmurå ¿i
bronz – Muza adormitå, Danaida, Dra Pogany, Naiada.
A doua încåpere  era închinatå unei singure lucråri,
Måiastra din bronz. Expozi¡ia s-a  bucurat de mare succes,
iar majoritatea lucrårilor  au intrat în ståpânirea unor
aviza¡i amatori de artå. Arthur B. Davies, pre¿edintele
Asocia¡iei Pictorilor ¿i Sculptorilor Americani, unul din
organizatorii celebrei “Armory Show”, a cumpårat
marmurele Naiada ¿i Muzå adormitå, iar Agnes ¿i Eu-
gene Meyer au ales bronzurile Danaida ¿i Måiastra.
Faimosul colec¡ionar John Quinn a achizi¡ionat aici prima
pieså din importanta sa colec¡ie de opere brâncu¿iene –
Dra Pogany din marmurå – ¿i a comandat o Måiastra din
marmurå. Într-o scrisoare cåtre Brâncu¿i din 23 septembrie
1915, Walter Pach îl caracteriza pe John Quinn ca fiind
“de loin le plus intelligent de nos amateurs de l’art
moderne” [de departe cel mai inteligent dintre amatorii

no¿tri de artå modernå]. [Dation, p. 108] Lucrarea din
lemn Primul pas a revenit la Paris, iar Brâncu¿i îi va påstra
doar capul, aflat în prezent la Centrul Pompidou.

Ecouri în preså, semnate de Henry Mc Bride, au scos
în eviden¡å måiestria sculptorului ¿i respectul såu fa¡å de
materiale. În 1927 Mc Bride se va numåra printre
sus¡inåtorii lui Brâncu¿i în “Procesul cu Vama SUA”.
Probleme cu Vama americanå au existat ¿i în 1914, când
Brâncu¿i a trebuit så declare în scris cå lucrårile trimise la
Photo-Secession sunt fåcute de mâna sa.

În mai-iunie 1914, Brâncu¿i se aflå  în ¡arå, pentru
a instala la Buzåu ansamblul funerar comandat încå din
1907.

În iulie, ca urmare a atentatului de la Sarajevo se
declan¿eazå prima conflagra¡ie mondialå. Sculptorul va
fi reformat din motive de sånåtate, ca ¿i Marcel Duchamp.

În decembrie 1915, la galeria Bernheim Jeune din
Paris, se organizeazå o expozi¡ie-tombolå pentru
ajutorarea arti¿tilor polonezi, victime ale råzboiului.
Brâncu¿i doneazå lucråri, alåturi de Picasso, Matisse ¿i
Bourdelle.

O serie de arti¿ti påråsesc Fran¡a, pentru America:
Marcel Duchamp, Albert Gleizes, Francis Picabia, Jean
Crotti, Henri-Pierre Roché. Împreunå cu arti¿tii de
avangardå de peste ocean, vor da un nou impuls artei
moderne ¿i vor contribui ¿i  la afirmarea crea¡iei lui
Brâncu¿i. Marcel Duchamp, sosit în iunie 1915 la New
York, se împrietene¿te cu Walter Arensberg, corifeul
avangardei americane, a cårui locuin¡å devine sediul
mi¿cårii  Dada din New York.

În  1915 Francis Picabia, Marius de Zayas ¿i Paul
Haviland înfiin¡eazå o galerie comercialå de artå, “Mod-
ern Gallery”, pe 500, Fifth Avenue, finan¡atå de Agnes
Meyer. Lucråri de Brâncu¿i,  prezente în expozi¡ii de grup
încå din  noiembrie, vor fi achizi¡ionate de marii
colec¡ionari Quinn ¿i Arensberg.

În 1916, la 1 ianuarie Brâncu¿i se mutå într-un nou
atelier, în Impasse Ronsin nr 8, påstrând pânå în octombrie
¿i sediul din Rue du Montparnasse.

Între 23 octombrie ¿i 11 noiembrie Marius de Zayas
îi organizeazå lui Brâncu¿i cea de-a doua expozi¡ie

personalå, la “Modern Gallery”. Vor figura aici
marmurile Trei pinguini ¿i Portretul doamnei PDK. Ul-
tima lucrare, renumita Prin¡eså X, a cårei variantå în bronz
fusese refuzatå în iulie la Salon d’Antin din Paris, este
achizi¡ionatå de John Quinn. Va fi  expuså ulterior sub
numele de Portretul Prin¡esei Bonaparte  (în 1917), Cap
al Drei Bonaparte (în 1922), Portret (în 1926). În prezent
Prin¡esa X se aflå la o galerie din  Nebraska. Fiul risipitor
din stejar, care a figurat în expozi¡ie cu titlul de Carved
wood (Lemn cioplit), a fost  cumpårat de Walter Arensberg.

De la Modern Gallery, Walter Arensberg va mai achizi¡iona
un Nou nåscut din marmurå ¿i o Prin¡eså X din bronz.

În 1917, Arensberg, sfåtuit de Duchamp, a organizat
cea mai importantå manifestare Dada din SUA: First So-

ciety of Independent Artists Exhibition (Prima Expozi¡ie
a Societå¡ii Arti¿tilor Independen¡i), gåzduitå la Grand
Central Palace, între 10 aprilie ¿i 6 mai. Cele 2500 de
lucråri au fost prezentate în ordinea alfabeticå a numelor
expozan¡ilor, admi¿i fårå juriu, fårå premii, cu o taxå
simbolicå, dupå modelul Societå¡ii Arti¿tilor Independen¡i
din Fran¡a. În timpul expozi¡iei, Katherine Dreier, unul
din directorii Societå¡ii,  a aranjat ¿i un Bal al Cartierului
Latin, în care vårul lui Arensberg, pictorul John Covert, a
venit costumat în “ou brâncu¿ian”. În expozi¡ie se pare
cå au figurat lucrårile lui Brâncu¿i Banca, Arcada, Noul
nåscut. Varianta în bronz a Prin¡esei X a stârnit unele
comentarii, dar scandalul va fi provocat de lucrarea lui
Duchamp Fântânå – de fapt un simplu pisoar - care   va fi

respinså de organizatori, între care ¿i de Katherine Dreier.
Aceasta se va împrieteni în cele din urmå cu Duchamp ¿i
va deveni o vajnicå apåråtoare a mi¿cårii  Dada.

În 1918, Brâncu¿i este spitalizat, dupå un accident
la picior. Realizeazå prima Coloanå fårå sfâr¿it din lemn,
socotitå de F.T.Bach drept “cea mai radicalå sculpturå

din istoria modernismului clasic”.[Bach et al., p.160] In
noiembrie, alåturi de Picasso, Derain ¿i Léger, participå la
funeraliile lui Apollinaire.

În 1919, atelierul brâncu¿ian este vizitat  de
Duchamp, întovårå¿it  de Henri-Pierre Roché, Erik Satie
¿i Katherine Dreier, care  va cumpåra Micu¡a fran¡uzoaicå
din lemn. Mili¡a Petra¿cu începe ucenicia la sculptor,
unde va lucra pânå în 1923.

În 1920, împreunå cu Marcel Duchamp ¿i Man Ray,
Katherine Dreier  înfiin¡eazå “The Société Anonyme Inc.
Museum of Modern Art” cu scopul de a familiariza
publicul  larg cu arta cea mai înaintatå. The Inaugural

Exhibition of the Société Anonyme [Prima expozi¡ie a
Societå¡ii Anonime] a avut loc în galeriile proprii  din 19
East 47th Street, între 30 aprilie ¿i 15 iunie 1920. Micu¡a
fran¡uzoaicå a figurat cu titlul Dra Brâncu¿i. De instalarea
expozi¡iei s-a ocupat Duchamp, care a folosit solu¡ii
fanteziste – încåperi complet albe, rame din hârtie
filigranatå. Colec¡ia doamnei Dreier se va îmbogå¡i peste
ani ¿i cu  lucråri de Brâncu¿i din marmurå :  Leda, Pasårea
galbenå, Måiastra ¿i  un Pe¿te.

Brâncu¿i va mai avea parte de o experien¡å tristå cu
Prin¡esa X din bronz. Dupå respingerea lucrårii la Salon
d’Antin în 1916, sculptura va fi scoaså din salå la 28

ianuarie 1920, la Salonul Independen¡ilor din Paris. Se
cuvine relevat sprijinul moral de care s-a bucurat sculptorul
din partea elitei intelectuale a vremii. Protestul Pour
l’indépendance de l’art, publicat la 25 februarie 1920 în
“Journal du Peuple”, a fost semnat de arti¿ti ca Archipenko,
Braque, Derain, Dufy, Férat, Gleizes, Gonciarova, Gris,
Larionov,  Laurens, Léger,  Lhote, Lipschitz, Metzinger,
Picabia sau Picasso, de muzicieni ca Auric sau Satie, de
oameni de litere ca Cendrars, Cocteau, Goll, Mercereau,
Reverdy, Ribemont-Dessaignes, Raynal, sau Roché, de
critici de artå ca Fels, Salmon sau Vauxcelles, de
colec¡ionari ca Duthuit, Ricou sau Frachon, de prieteni
români ca V.G.Paleolog, Dr Marbe sau Curie (Mili¡a
Petra¿cu). Va primi ¿i din ¡arå încurajåri de la pictorul
Ionescu-Sin, impresionat de “lupta Gigantului român”
[B.i., p.223-4].

În acela¿i an, în martie, Brâncu¿i este invitat la
expozi¡ia grupårii “La Section d’or”, alåturi de
Archipenko, Laurens ¿i Duchamp-Villon. Tot în martie
asistå la lectura “Manifestului canibal” al lui Picabia. În
mai participå la Festivalul Dada, alåturi de Gide, Valéry,

Léger, Metzinger ¿i semneazå
manifestul “Contre cubisme, contre
dadaïsme”. În biblioteca  lui a påstrat
nr 7 din revista “Dada” – Dadaphone
[P 14].

În martie 1921 este vizitat de
poetul american Ezra Pound,  care-i
va scrie lui John Quinn cå Brâncu¿i
este “by far the best sculptor here”
[de departe cel mai bun sculptor de
aici]. La New York,  în aprilie, revista
“Dada”, editatå de Duchamp ¿i Man
Ray,  reproduce lucråri de Brâncu¿i.
Artistul fotograf Man Ray, sosit la
Paris în iulie,  îl va asista pe sculptor
în achizi¡ionarea aparaturii
fotografice performante ¿i în
instalarea unei camere obscure. Se
¿tie cå Brâncu¿i î¿i fotografia singur
lucrårile încå din 1914 ¿i cå
obi¿nuia så trimitå respectivele
imagini prietenilor sau
comanditarilor. Multe din comenzile
primite de la principalul såu
colec¡ionar, John Quinn, s-au bazat
pe astfel de fotografii. În vara lui
1921, Quinn viziteazå pentru prima

oarå atelierul parizian al sculptorului.
În septembrie, Pound publicå un prim eseu

substan¡ial despre sculptor, ilustrat cu 24 de reproduceri
ale operelor, în revista de avangardå “The Little Review”

din New York, revistå  finan¡atå de John Quinn. Bogatul
avocat de origine irlandezå va achizi¡iona ¿i manuscrisul
romanului Ulysses de James Joyce ¿i va apåra în justi¡ie
pe redactoarele revistei, Margaret Anderson ¿i Jane Heap,
acuzate cå ar fi publicat fragmente obscene din roman.
Tot John Quinn a fost cel care a reu¿it så introducå
legisla¡ia prin care operele de artå nu trebuiau våmuite

la intrarea în SUA.

Anul 1921 este marcat ¿i de o vizitå a sculptorului în
România, trecând prin Italia la dus ¿i prin Budapesta,
Praga ¿i Bruxelles la întoarcere. A propus atunci
consåtenilor din Pe¿ti¿ani ridicarea unui monument în
amintirea celor cåzu¡i în råzboi.
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În 1922, la Closerie des Lilas, la 17 februarie, alåturi
de Satie, Cocteau ¿i Man Ray, Brâncu¿i semneazå un pro-
test în sprijinul lui Tristan Tzara, atacat de xenofobul
Breton. Adaugå ¿i cuvintele En art il n’y a pas d’étrangers.
[În artå nu existå stråini].

La New York, la Sculptors’Gallery (152 East
40th Street) între 24 martie ¿i 10 aprilie are loc expozi¡ia
Contemporary French Sculpture [Sculpturå
Contemporanå Francezå], alcåtuitå pe baza operelor aflate
în colec¡ii americane. Figureazå 22 lucråri de Brâncu¿i:
18 din colec¡ia Quinn,  douå din colec¡ia Arensberg ¿i
douå din colec¡ia Davies. Mai sunt expuse aici sculpturi
de Matisse, Picasso, Duchamp-Villon ¿i Rodin.  Galeria
(18 metri lungime ¿i  8 metri lå¡ime)  este atelierul lui
Mary Harriman Rumsey – cea care  achizi¡ionase la Ar-
mory Show o Muzå adormitå din gips. Brâncu¿i  prime¿te
de la Quinn un catalog cu dedica¡ie,  articole elogioase
despre crea¡ia sa, semnate de Henri Mc Bride ¿i Jeanne
Foster, precum ¿i 15 fotografii ale instala¡iei, realizate de
fotograful de artå Victor Sakayan. Felul în care comitetul
condus de Arthur  Davies i-a expus lucrårile l-a nemul¡umit
profund pe sculptor. La 14 mai, Roché îi scria lui Quinn
cå artistul a fost “as sore and sensitive  as a child weeping
over his toys” [amårât ca un copil care plânge pentru
jucåriile sale], constatând din fotografii cå lucrårile sale
erau amestecate cu ale altora, lipite de zid ¿i cu tablouri
în spate. Cåucul era  plasat cu fundul în sus, iar Himera
era lipsitå de postament. Expozi¡ia a avut înså mare succes,
iar McBride l-a definit pe Brâncu¿i drept “the most as-
tonishing sculptor of the day” [cel mai uluitor sculptor al
zilei].[Bach et al., p. 57]

În aprilie, în atelierul brâncu¿ian, balerina Lizica
Codreanu danseazå pe muzica lui Satie pentru Gimnopedii,
purtând  costumul creat special de Brâncu¿i. Sculptorul
se împrietene¿te cu compozitorul Marcel Mihalovici.

În perioada 11 septembrie – 7 octombrie Brâncu¿i
vine iar în România, înso¡it de frumoasa irlandezå Eileen
Lane. Viziteazå cariere pentru monumentul de la Pe¿ti¿ani,
care nu se va realiza înså niciodatå. La întoarcere trece
prin Roma.

În toamna lui 1923 este vizitat din nou de John
Quinn, înso¡it de  poeta Jeanne Foster. Împreunå cu ace¿tia,
cu   Roché ¿i Satie,  ia parte la partide de golf.

La 25 octombrie asistå la premiera baletului La
Création du Monde (muzica Darius Milhaud, libret Blaise
Cendrars, coregrafia Rolf de Mare, costume ¿i decoruri
Fernand Léger). O cunoa¿te prin Tristan Tzara pe Nancy
Cunard, mo¿tenitoarea Liniei maritime Cunard, cåreia îi
va face din memorie portretul peste ani. Împreunå cu
Picasso ¿i Cocteau participå la funeraliile lui Raymond
Radiguet.

În revista “The Arts” din New York apare un perti-
nent eseu despre sculptor, semnat M.M. ¿i ilustrat.
Identitatea autorului este necunoscutå.

În 1924, în martie, Brâncu¿i, alåturi de Picasso,
Lhote, Pascin ¿i Larionov, realizeazå ilustra¡ii pentru
programul manifestårii “Bal Banal”, organizatå de
Uniunea Arti¿tilor Ru¿i. În iunie asistå la premiera
baletului Mercure de Diaghilev (decoruri ¿i costume
Picasso, muzica Erik Satie).În iunie, publica¡ia “the trans-

atlantic review” - fondatå de Ezra Pound ¿i Madox Ford
la Paris ¿i finan¡atå de Quinn – îi reproduce cinci desene.

La 28 iulie, la New York, se stinge principalul såu
mecena, John Quinn. Colec¡ia acestuia numåra 2500 piese,
dar el pre¡uia cu deosebire cele 33 de sculpturi de
Brâncu¿i.

La Bucure¿ti, are loc Prima Expozi¡ie

Interna¡ionalå de Artå Contemporanå, organizatå de
gruparea  de avangardå “Contimporanul” între 30
octombrie ¿i 30 decembrie. Alåturi de lucråri semnate de
Arp, Klee, Schwitters, Segal, Brauner, Maxy, Mattis-
Teutsch, Marcel Iancu  sau Mili¡a Petra¿cu, sunt  prezente
¿i patru sculpturi ale lui Brâncu¿i låsate în custodia
familiei Storck, precum ¿i 12 fotografii. În iulie Marcel
Iancu ¿i Ion Vinea îi scriseserå cå “Nu se poate concepe o

expozi¡ie a cubi¿tilor, supremati¿tilor, constructivi¿tilor

fårå Domnia voastrå.” [B.I., p.219]. În numårul 52 din
revista “Contimporanul”, închinat lui Brâncu¿i, publicå
materiale omagiale Ion Vinea, Marcel Iancu, Benjamin
Fundoianu ¿i Mili¡a Petra¿cu.

Sculptori¡a Irina Codreanu începe så frecventeze
atelierul lui  Brâncu¿i, unde va lucra pânå în 1928.

În ianuarie 1925 lui Brâncu¿i i se consacrå un numår
special din suplimentul “Arts” al revistei “This Quarter”
din Paris, cuprinzând aforisme, fabula “Histoire de brig-
ands”,  5 desene ¿i 41 de fotografii realizate de sculptor.
Fondatorii revistei, Ethel Moorhead ¿i Ernest Walsh, au
colaborat îndeaproape cu Brâncu¿i  ¿i cu  Irina Codreanu
pentru acest numår.  În iunie, revista modernistå “Inte-

gral” preia o parte din materiale. Comitetul de redac¡ie al
publica¡iei îi cuprindea pe Fondane ¿i Mattis-Teutsch la
Paris ¿i pe Brunea, Cålugåru, Maxy ¿i Voronca la
Bucure¿ti.

Între 28 mai ¿i 25 iunie,   Galeriile Durand-Ruel din
Paris au gåzduit L’Exposition Tri-Nationale d’oeuvres

de peintres et sculpteurs français, anglais et américains

[Expozi¡ia trina¡ionalå a operelor pictorilor ¿i sculptorilor
francezi, englezi ¿i americani]. Brâncu¿i a fost prezent
prin trei sculpturi (Nou nåscut, Pasåre în spa¡iu ¿i
Vråjitoarea) ¿i 5 desene. Manifestarea cu caracter
interna¡ional a fost ini¡iatå de doamna E.H. Harriman
(mama lui Mary Rumsey) ¿i organizatå de Marius de
Zayas la Paris, Londra ¿i New York.

La 1 iulie se stinge prietenul Erik Satie. Brâncu¿i,
Cendrars, Reverdy ¿i Rops alcåtuiesc necrologul.

Între 30 septembrie ¿i 10 octombrie la Londra, la
New Chenil Galleries din Chelsea, se deschide The Exhi-

bition of Tri-National Art: French, British, American

[Expozi¡ia de artå tri-na¡ionalå, francezå, britanicå ¿i
americanå], cu catalogul prefa¡at de Roger Fry. Sculptorul
a fost prezent la vernisaj. Lucrårile sale - Vråjitoarea,
Tors de fatå ¿i Pe¿te - se învecinau cu opere de Modigliani
¿i Epstein.

În 1926, între 26 ianuarie ¿i 17 februarie, expozi¡ia
tri-na¡ionalå va fi itineratå la New York, la Wildenstein
Galleries, cu  patru sculpturi de Brâncu¿i. Sculptorul este
fotografiat  alåturi de Pasårea în spa¡iu din marmurå
galbenå. Brâncu¿i a sosit pentru prima oarå în SUA la
28 ianuarie. Sejurul såu va dura pânå  la 22 martie.

La cea de-a treia expozi¡ie personalå a sculptorului,
organizatå între 18 februarie ¿i 3 martie tot la Wildenstein

Galleries de cåtre Marius de Zayas, au fost expuse opt
sculpturi: bronzurile Pasåre în spa¡iu Pe¿tele, Noul
nåscut; marmurile Negreså albå, Tors de fatå, Påsåruica;
¿i lucrårile din lemn Vråjitoarea ¿i Tors de tânår. Presa
vorbe¿te de “påsåri falice, portrete ovoide” dar ¿i de
“proiecte vii, ajunse la un înalt nivel de perfec¡iune”.
Sculptorul este socotit când “amuzant”, când “Rodin al
zilei de mâine”,  “geniu al pietrei, lemnului, bronzului”,
“artist credincios idealurilor sale” [Atelier, p. 211 ].

În timpul primului såu sejur în America, sculptorul a
fost oaspete de onoare la Penguin Club, l-a vizitat pe
Alfred Stieglitz la noua sa galerie (The Intimate Gallery),
¿i-a serbat semicentenarul cu familia avocatului Speiser
(cumnatul lui Albert Gleizes) ¿i a fåcut cuno¿tin¡å cu fa-
milia colec¡ionarilor Walter ¿i Louise Arensberg. Îl va
impresiona  marea poezie a arhitecturii zgârie-norilor din
New York, dar ¿i muzica de jazz.

Revenit în Fran¡a, se preocupå de gåsirea unui ate-
lier mai salubru, ajutat de Roché ¿i Duchamp. Cu ace¿tia
discutå despre modalitatea de a recupera lucrårile din
colec¡ia Quinn, salvându-le de la risipire ¿i devalorizare.
În mai, îi ciople¿te lui Steichen o coloanå infinitå dintr-
un plop, în grådina vilei “L’Oiseau bleu” de la Voulangis.
Trimite ¿ase sculpturi la “Expozi¡ia de artå francezå
modernå” de la Anvers  (15 mai – 15 iunie) ¿i participå

la vernisaj.
În septembrie merge la Hyères, unde este invitat så

ridice o Pasåre în spa¡iu  monumentalå la re¿edin¡a de
avangardå a lui Charles de Noailles, construitå de
arhitectul Robert Mallet-Stevens ¿i înfrumuse¡atå  de
lucråri de Laurens, Lipchitz ¿i Giacometti. Galeristul Jo-
seph Brummer îi propune organizarea unei personale
importante la New York.

A doua deplasare a sculptorului în America are loc
în perioada 23 septembrie – 3 decembrie 1926. Mary
Rumsey îi oferå atelierul såu (cel  care  gåzduise
manifestarea de la Sculptors’Gallery din 1922) pentru a
reface unele lucråri din colec¡ia Quinn. Steichen ¿i

Duchamp îi aduc din Fran¡a  alte sculpturi, iar Vama SUA

taxeazå lucrårile din bronz drept piese industriale. Pasårea
în spa¡iu a lui Steichen va fi vedetå în celebrul proces cu
Vama.  Brâncu¿i viziteazå familia Eugene Meyer la Mt
Kisco ¿i Washington.

În perioada 17 noiembrie -  15 decembrie  are loc
cea de-a patra expozi¡ie personalå a sculptorului, la

Galeria Brummer (27 East 57th Street). Duchamp s-a
ocupat de instalarea inspiratå a celor 70 de lucråri (37
sculpturi, 6 socluri, 27 desene, o picturå) ca ¿i de luxosul
catalog (prefa¡å de Paul Morand, aforisme în englezå,
citate din aprecieri semnate de  critici de artå sau litera¡i,
versuri de Mina Loy sau Jeanne Robert Fosters, 32
reproduceri dupå fotografii realizate de Brâncu¿i).
Imaginile expozi¡iei i se datoresc pictorului fotograf
Yasuo Kuniyoshi. Expozi¡ia s-a bucurat de un imens
succes.

La 19 noiembrie  se deschide la Muzeul Brooklyn
The International Exhibition of Modern Art [Expozi¡ia
Interna¡ionalå de Artå Modernå], organizatå de Societatea
Anonimå a  Katherinei Dreier. Instalarea expozi¡iei a fåcut-
o tot Duchamp, care a plasat la loc de cinste Leda lui
Brâncu¿i, fa¡å-n fa¡å cu propria lui lucrare, Marele Geam.
Brâncu¿i a fost de fa¡å la  vernisaj.

În absen¡a lui Brâncu¿i, la Paris au loc manifeståri
ostile lui, conduse de Breton ¿i Prévert. În octombrie Rolf
de Mare, directorul Baletelor suedeze,  achizi¡ioneazå
Noul nåscut din marmurå la “Salon du Franc” de la Muzeul
Galliéra, lucrare care stârnise protestele suprareali¿tilor.
Opera se aflå azi la Moderna Museet din Stockholm.

Anul 1927   a început cu itinerarea expozi¡iei

personale Brâncu¿i de la Brummer la Arts Club din Chi-

cago  (4 – 18 ianuarie). De instalare s-a ocupat tot
Duchamp, care a cåutat noi solu¡ii (expunerea separatå a
desenelor, plasarea pe o axå centralå a celor trei tipuri de
påsåri – Måiastra, Pasårea în spa¡iu, Pasårea galbenå –
alåturi de Coloana infinitå din stejar). Expozi¡ia s-a
bucurat de mare succes ¿i a trebuit chiar prelungitå.
Eseistul Walter Pach a ¡inut douå conferin¡e despre
Brâncu¿i.

În aprilie-mai, lucråri de Brâncu¿i sunt expuse la
Toronto, în Canada.  Albright Art Gallery din Buffalo este
primul muzeu american care achizi¡ioneazå o lucrare de
Brâncu¿i -  Dra Pogany din marmurå cu vini¿oare.

Din aprilie, sculptorul japonezo-american Isamu
Noguchi lucreazå un timp la Brâncu¿i, care-l trimite så
lustruiascå bronzul Ledei, la Salon de Tuileries.

La 8 iunie, Duchamp î¿i serbeazå cåsåtoria cu Lydie
Sarrazin-Levasseur în atelierul lui Brâncu¿i, împreunå cu
Germaine ¿i Francis Picabia ¿i cu Marthe Lebhertz, prietena
sculptorului. În iulie, artistul se mutå în atelierul din Im-
passe Ronsin 11, unde va locui pânå la sfâr¿itul vie¡ii. În
octombrie, împreunå cu Man Ray demonteazå Coloana
de la Voulangis ¿i o aduce în atelier. În noiembrie, Brâncu¿i
renun¡å la proiectul Påsårii monumentale din o¡el
inoxidabil pentru vila lui Charles de Noailles din motive
tehnice.

Apar importante studii despre artist cu ilustra¡ii prim-
ite de la el. Semneazå  Dorothy Dudley în “The Dial”,
Albert Dreyfus în “Cahiers d’Art” (7 foto)  ¿i Theo van
Doesburg în revista de avangardå “De Stijl” (4 foto).

Întrucât protestul depus de Steichen ¿i Duchamp fa¡å
de decizia Våmii  americane nu a fost luat în seamå,
Brâncu¿i ac¡ioneazå în justi¡ie Statele Unite, la sfatul
bogatei protectoare a artelor, Gertrude Vanderbilt Whitney,
care plåte¿te taxele legale ¿i pune la dispozi¡ie ¿i sprijinul
juridic al avocatului såu,  Charles Lane. Avocatul Maurice
Speiser îl reprezintå pe Brâncu¿i la procesul din 21
octombrie, la care depun mårturie cå Pasårea în spa¡iu
este artå: proprietarul lucrårii, Steichen, celebrul sculptor
Jacob Epstein, cunoscu¡ii ziari¿ti Forbes Watson, Henry
Mc Bride (de la revista de avangardå “The Dial”), Frank
Crowninshild (de la “Vanity Fair”) ¿i William H. Fox,
directorul muzeului Brooklyn.

În 1928, Brâncu¿i este prezent cu trei lucråri din
colec¡ia V.N. Popp la expozi¡ia Arta românå din Bucure¿ti
(martie – aprilie). În aprilie, revista “unu” îl salutå prin
Sa¿a Panå,  iar Camil Petrescu îi dedicå un frumos eseu în
“Universul literar”.

Sculptorul trimite patru sculpturi ¿i douå desene la
“Expozi¡ia de artå modernå francezå” de la Moscova (mai-
iunie) ¿i Leningrad.

Cele patru lucråri din colec¡ia Storck sunt
prezente în expozi¡ia jubiliarå a “Tinerimii Artistice” (26
octombrie – 28 noiembrie).

La 26 noiembrie Brâncu¿i câ¿tigå procesul cu

Statele Unite ¿i ob¡ine  totodatå recunoa¿terea oficialå

a artei moderne. Atelierul brâncu¿ian este vizitat de Jean
Arp, Vera Muhina, Carola Giedion-Welcker, James Joyce.
Sculptorul taie piatra de mormânt a fostei sale eleve Sanda
Polizu-Mic¿une¿ti, în cimitirul Montparnasse.

În 1929, face portretul abstract al lui Joyce, ales
spre publicare în Tales Told of Shem and  Shaun.
Realizeazå portretul lui Benjamin Fundoianu pentru
volumul Priveli¿ti ¿i  patru desene pentru volumul Plante
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¿i animale de Ilarie Voronca. Cizeleazå masca mortuarå a
lui Diaghilev.

În aprilie expune la galeria Georges Bernheim la
“Deuxième Exposition Internationale de la Sculpture” [A
Doua Expozi¡ie Interna¡ionalå de Sculpturå], alåturi de
Bourdelle, Despiau ¿i Maillol. În octombrie este prezent
la Galerie de France, lângå Maillol, Despiau, Laurens,
Gargallo, Lipchitz.

Între 6 octombrie ¿i 3 noiembrie, la Zürich ¿i
München, în cadrul expozi¡iei Abstrakte Kunst und

Surrealistische Malerei und Plastik [Arta abstractå ¿i
pictura ¿i sculptura suprarealistå] sunt prezentate partea
inferioarå a Coloanei de la Voulangis, un Cåuc ¿i un Tors
de tânår. Între 23 noiembrie ¿i 25 decembrie  trei sculpturi
de Brâncu¿i ( între care Tors de Tânårå).  se pot vedea la
Berlin la expozi¡ia Seit Cézanne in Paris [De la Cezanne
la Paris].În revista “a bis z” de la Köln, Franz Seiwert
publicå articolul Constantin Brancusi, der Bildhauer, cu
4 foto. Scriu studii despre el:  Roger Vitrac în “Cahiers
d’Art”, cu aforisme ¿i 15 foto, Laszlo Moholy-Nagy în
Von Material zur Architektur, cu 7 foto, Benjamin
Fondane în “Les Cahiers de l’Etoile”.

În 1930, lucråri din colec¡iile Storck ¿i Mugur sunt
prezente în mai - iulie la Exposition d’Art Roumain

Moderne [Expozi¡ia de Artå Românå Modernå], itineratå
la Haga, Amsterdam ¿i Bruxelles.

Sculptorul petrece vacan¡a de august la Villefranche-
sur-mer cu Marcel Duchamp ¿i Mary Reynolds.Între 26
septembrie ¿i 12 octombrie se aflå în România. Î¿i exprimå
dorin¡a de a ridica o coloanå monumentalå în capitalå,
într-o discu¡ie cu primarul Dem. Dobrescu. Se întâlne¿te
cu Lucian Boz, Ilarie Voronca ¿i Dan Botta.

La 22 octombrie, la Paris asistå la proiec¡ia filmului
“Vârsta de aur” a lui Buñuel.

În atelierul artistului vin Victor Brauner,  Darius
Milhaud, Juan Miró. Jacques Hérold, adus de Fondane,
lucreazå cu sculptorul.

În ianuarie 1931 este martor la cåsåtoria lui Ben-
jamin Fondane cu dra Tissier, la Paris. În februarie este
contactat din ¡arå, pentru un proiect de monument în
cinstea lui Caragiale, la Ploie¿ti. Proiectul nu se realizeazå.
H. P. Roché îl pune în legåturå cu maharajahul de Indor
care-i cumpårå o Pasåre din bronz ¿i-i comandå douå din
marmurå, pentru un templu. Toamna, vacan¡å cu Duchamp
¿i Mary Reynolds

În 1932  este vizitat de sculptori¡a Barbara Hepworth
¿i  de pictorul Ben Nicholson. Joseph Brummer ¿i Marcel
Duchamp îi propun organizarea unei noi  expozi¡ii
personale la New York.

În 1933, în iunie, la Salon des  Tuileries expune
portretul din marmurå neagrå al doamnei Agnes Meyer,
realizat de Brâncu¿i ca replicå la bustul fåcut acesteia  de
Charles Despiau.

În iulie îl viziteazå criticul de artå James Johnson
Sweeney, cel ce va fi director la Museum of Modern Art
(MoMA) ¿i apoi la Muzeul Solomon R. Guggenheim. În
august îi este refuzatå viza pentru Spania, ca ¿i lui Tzara.
În septembrie, vacan¡å în sudul Fran¡ei cu Marina
ªaliapin.

La 17 noiembrie se deschide la New York cea de-a

cincea expozi¡ie personalå a artistului, la Galeria

Brummer,  în noul sediu (55 East, 57th Street). Expozi¡ia
se va închide la 13 ianuarie 1934. Duchamp se ocupå de
instalarea celor 57 de sculpturi. Nu figureazå desene dar
sunt expuse  o frescå ¿i douå fotografii reprezentând
Ecor¿eul ¿i Coloana de la Voulangis. Concep¡ia instala¡iei
este aceea a unui atelier cu lucråri de tot felul: pe lângå
cele 13 piese din bronz ¿i  9 din marmurå, se aflå ¿i una
din o¡el inoxidabil, ca ¿i 5 ghipsuri precum ¿i numeroase
lucråri din piatrå sau lemn, între care coloane, un cåuc, un
fotoliu, o bancå, douå   taburete, douå medalioane
supradimensionate. Catalogul pliant cu 8 pagini cuprinde
patru aforisme în facsimil ¿i un text de Roger Vitrac.
Sculptorul a ¡inut så se adauge importante explica¡ii la
titlurile unor lucråri: “Column of the Kiss, part of project
for the Temple of Love” [Coloana Sårutului, parte din
proiectul pentru Templul Iubiri], “Project of columns
which, when enlarged, will support the arch of the firma-
ment” [Proiect de coloane care, mårite, vor sprijini bolta
cerului], “Project of Bird which, when enlarged, will fill
the sky.” [Proiect de pasåre care, måritå, va umple cerul].
[Brancusi et Duchamp, p.49] Imaginile expozi¡iei au fost
realizate de artistul fotograf Soichi Sunami. Manifestarea,
socotitå cea mai bunå expozi¡ie a anului, s-a bucurat de
mare succes, în ciuda faptului cå a avut loc în timpul
Marii Depresii economice. Agnes Meyer ¿i-a cumpårat
bustul,  iar Mary Rumsey a schimbat Muza adormitå  din
ghips, luatå la Armory Show, cu una din marmurå,
alåturând-o unei frumoase Påsåri în spa¡iu.

. Revista “Minotaure” din Paris, principala
publica¡ie a suprarealismului,  publicå în nr 3-4 aforisme
¿i patru vederi din atelier, fotografiate de Brâncu¿i. În
volumul Sculpteurs d’aujourd’hui, Paul Fierens afirmå
cå artistul spiritualizeazå materia ¿i cå: “La sculpture de
Brancusi est au-delà de la sculpture, au-delà des normes
habituelles du beau et du vrai” (p. 13) [Sculptura lui
Brâncu¿i este mai presus de sculpturå, mai presus de

normele obi¿nuite ale frumosului ¿i ale adevårului].
În 1934,  Duchamp aduce înapoi la Paris lucrårile de

la Brummer. Sculptorul îi construie¿te un ¿emineu lui
Maurice Raynal la re¿edin¡a din Quincy-Voisin. (În 1991
se va vinde cu un milion de franci). Aretia Tåtårescu,
pre¿edinta Ligii Na¡ionale a Femeilor Gorjene, îl viziteazå
pe sculptor, invitându-l så ridice un monument pentru
eroii Gorjului. În decembrie îl viziteazå inginerul
Georgescu-Gorjan, fiul unui bun prieten din ¡arå. Brâncu¿i
alcåtuie¿te scenariul pentru un film despre urmåtorii 120
de ani [B.i., p.94-95].

În 1935, la 7 ianuarie  discutå cu inginerul
Gorjan despre proiectul Coloanei infinite monumentale
pentru Târgu-Jiu. La 11 februarie îi scrie Mili¡ei Petra¿cu,
confirmând acceptarea comenzii Aretiei Tåtårescu ¿i
promi¡ând o vizitå în mai. Alcåtuie¿te macheta Por¡ii

Sårutului. În revista “Minotaure”, Maurice Raynal
publicå un articol despre artist. Anatol Jakovski scrie un
eseu ilustrat cu 5 fotografii în revista “Axis” (Londra).

În 1936, între 3 ¿i 31 ianuarie, la Albright Art Gal-
lery din Buffalo este deschiså expozi¡ia The Art of To-

day [Arta prezentului ], unde lucrårile lui Brâncu¿i
figureazå alåturi de cele ale lui Calder, Giacometti ¿i
Lipchitz.

Între 2 martie ¿i 19 aprilie are loc expozi¡ia Cubism

and Abstract Art [Cubismul ¿i arta abstractå]  la MoMA
(New York), itineratå apoi la San Francisco (27 iulie – 27
august) ¿i Cleveland (8 ianuarie – 7 februarie 1937).
Crea¡ia brâncu¿ianå este reprezentatå prin  marmura Pasåre
în spa¡iu (donatå Muzeului în 1934 de cåtre Stephen C.
Clark) ¿i prin lucråri de la colec¡ionari: bronzurile Muzå
adormitå, Tors de tânår, Cap ¿i ªeful din stejar. Directorul
muzeului, Alfred Barr,  precizeazå în catalogul expozi¡iei
cå Brancusi stands apart  (Brâncu¿i face figurå aparte).

În acela¿i an, la International Surrealist Exhibi-

tion [Expozi¡ia interna¡ionalå suprarealistå] (11 iunie – 4
iulie) de la Burlington Galleries din Londra, figureazå
douå lucråri de Brâncu¿i, una fiind Himera.

În prefa¡a catalogului de la Museum of Living Art:

A.E.Gallatin Collection, colec¡ionarul Gallatin afirmå cå
Brâncu¿i este  the greatest sculptor of the modern era
[cel mai mare sculptor al epocii moderne].

În 1936, Brâncu¿i expediazå în India Påsårile
comandate de maharajahul de Indor ¿i face proiecte pentru
templu. În decembrie este vizitat de inginerul Gorjan cu
care discutå proiectul Coloanei de la Târgu-Jiu.

În 1937, expune Påsåruica la pavilionul României
de la Expozi¡ia Interna¡ionalå de la Paris. Face parte din
juriul pentru premiul “Helena Rubinstein”, acordat lui
Henri Laurens. Vine în ¡arå în iunie-august ¿i octombrie-
noiembrie, pentru a supraveghea lucrårile la ansamblul
de la Târgu-Jiu, colaborând îndeaproape cu inginerul
Gorjan. În decembrie pleacå spre India, pentru ridicarea
templului. Apare un prim articol al lui V.G. Paleolog despre
artist.

În 1938, în cursul lunii ianuarie se aflå la Indor, dar
maharajahul fiind absent; nu reu¿e¿te så rezolve nimic.
Se întoarce în Fran¡a cu escalå în Egipt, la Piramide. La
Londra, la Galeria Guggenheim Jeune, lucrårile sale
figureazå în cadrul expozi¡iei Contemporary Sculpture

[Sculpturå Contemporanå] (22 martie – 22 aprilie),
instalatå de Duchamp pentru Peggy Guggenheim.
Participå la vernisajul “Expozi¡iei de artå abstractå”

la Stedelijk Museum din Amsterdam (2 – 24 aprilie),
unde lucrårile sale se învecineazå cu cele ale lui Mondrian,
Klee, Moore, Kandinski.

Este vizitat în atelier de sculptori¡a americanå
Malvina Hoffman, care-i va dedica importante considera¡ii
în cartea sa Sculpture In and Out.

Revine în România în iunie – octombrie ¿i
definitiveazå ansamblul de la Târgu-Jiu dar nu participå
la inaugurare. În 1973 sculptorul William Tucker va scrie
despre ansamblu cå este “the only sculpture of the mod-
ern era that will bear comparison with the monuments of
Egypt, Greece and the Renaissance” [singura sculpturå a
erei moderne care poate fi asemuitå cu marile monumente
ale Egiptului, ale Greciei ¿i ale Rena¿terii.]

În 1939, la Galeriile “Mai” din Paris expune alåturi
de Arp, Gonzalez, Klee ¿i Laurens.

Viziteazå pentru a treia ¿i ultima  oarå Statele

Unite, în perioada 19 aprilie – 25 mai. Ia parte la

vernisajul expozi¡iei jubiliare de la MoMA Art in Our

Time [Arta în vremea noastrå] [10 mai – 30 septembrie),
în care sunt expuse Foca ¿i Pasårea în spa¡iu. Este invitat
la Philadelphia, Chicago, Washington. Se întâlne¿te cu
arhitec¡ii Alvaro Aalto, Wallace Harrison, Siegfried
Giedion. Discutå cu C.J. Bulliet proiectul unei Coloane
monumentale la Chicago.

Izbucne¿te a doua conflagra¡ie mondialå.
În anii råzboiului 1940-45, sculptorul stå retras în

atelierul såu. Oferå refugiu unor luptåtori din Rezisten¡å.
Lucrårile sale aflate în diverse colec¡ii sunt expuse în
special în SUA. Astfel Galeria Buchholtz din New York
organizeazå între 11 februarie ¿i 8 martie 1941 expozi¡ia
From Rodin to Brancusi [De la Rodin la Brâncu¿i]. În
¡arå între 24 ¿i 30 octombrie  1943, la Craiova, în cadrul
“Såptåmânii Olteniei” sunt prezente trei sculpturi din
colec¡ia V.N.Popp, iar catalogul expozi¡iei con¡ine un text
de V.G. Paleolog. În 1945 Petre Pandrea publicå un studiu
substan¡ial despre sculptor în volumul Portrete ¿i
controverse.

În 1946, lucråri de Brâncu¿i sunt expuse la Detroit,
St Louis, New Haven, Newark. La Cincinatti, între 1
octombrie ¿i 15 noiembrie, este deschiså expozi¡ia Four

Modern Sculptors [Patru sculptori moderni], dedicatå lui
Brâncu¿i, Calder, Lipchitz ¿i Moore. În noiembrie-
decembrie,  recent creatul Musée National d’Art Moderne
din Paris (MNAM) achizi¡ioneazå bronzurile  Coco¿ ¿i
Muzå adormitå, precum ¿i Foca din marmurå gri-bleu. În
revista “Luminå ¿i coloare”, Ionel Jianu consemneazå
aforismele notate în 1938 de la Brâncu¿i.

În 1947,  în perioada mai-decembrie, îi sunt
prezentate lucråri la Praga, Berlin, Bratislava ¿i Brno, în
cadrul expozi¡iei itinerante Sculptura francezå de la

Rodin pânå în zilele noastre.

În iulie  participå cu douå lucråri la expozi¡ia L’Art

français au secours des enfants roumains [Arta francezå
în ajutorul copiilor români]. Textele catalogului sunt
semnate de Jean Cassou ¿i Tristan Tzara. Sculptorul
Constantin Antonovici începe så lucreze în atelier.

În 1948 lucrårile sale pot fi våzute la Vene¡ia, Londra,
Amsterdam, Baltimore, New York. Pictorii Alexandru
Istrati ¿i Natalia Dumitrescu se instaleazå în vecinåtatea
atelierului såu.

În 1949 este prezent prin lucråri la Floren¡a, New
Haven, New York ¿i Minneapolis. Renun¡å la marele
premiu al bienalei din Vene¡ia în favoarea lui Jean Arp.
Între 30 aprilie ¿i 30 iunie, are patru sculpturi expuse la
Paris, la Galeria Maeght, în cadrul expozi¡iei Les pre-

miers  maîtres de l’art abstrait [Primii mae¿tri ai artei
abstracte]. Între 20 octombrie ¿i 18 decembrie, Chicago
Art Institute gåzduie¿te 20th Century Art from the Louise

and Walter Arensberg Collection [Colec¡ia de artå
modernå a so¡ilor Arensberg].  Lucrårilor lui Brâncu¿i li
se rezervå o încåpere specialå, iar catalogul cuprinde un
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eseu despre artist, semnat de directorul Institutului, Daniel
Catton Rich. Scriu despre artist Robert Payne în “World
Review”  ¿i Carola Giedion-Welcker în “Horizon”.

În 1950, lucrårile sculptorului figureazå în expozi¡ii
la New York, Philadelphia, Rhode Island. Nou înfiin¡ata
galerie na¡ionalå din Muzeul de Artå de la Bucure¿ti îi
expune Bustul lui Dåråscu ¿i Somnul. Brâncu¿i cere
cetå¡enia francezå. Walter ¿i Louise Arensberg doneazå
colec¡ia lor de artå Muzeului din Philadelphia.

În 1951, expozi¡ia Surréalisme + Abstraction [
Suprarealism ¿i abstrac¡ie], cuprinzând opere din colec¡ia
Peggy Guggenheim, este itineratå la Amsterdam (19
ianuarie – 26 februarie), Bruxelles (3 – 28 martie), ¿i Zürich
(aprilie – mai). Sunt prezente Måiastra ¿i Pasårea în spa¡iu.

Între 17 septembrie ¿i 27 octombrie,  Galeria Sidney
Janis din New York gåzduie¿te expozi¡ia From Brancusi

to Duchamp [De la Brâncu¿i la Duchamp].
În 1952, expozi¡ia L’Oeuvre du XXe siècle [Crea¡ia

secolului XX] de la MNAM, deschiså în mai-iunie, este
itineratå la Tate, la Londra între 15 iulie ¿i 17 august, cu
titlul Masterpieces of the XXth Century [Capodopere
ale secolului XX]. Lucråri de Brâncu¿i sunt expuse la New
Haven, Philadelphia, Chicago, New York. La 1 august
Brâncu¿i prime¿te cetå¡enia francezå.

În 1953 între 30 ianuarie ¿i 9 aprilie are lucråri în
expozi¡ia Le Cubisme [Cubismul] de la MNAM. Este
reprezentat ¿i la New York, São Paulo, Houston.

În 1954 trei sculpturi ¿i un desen de Brâncu¿i
figureazå la Yverdon în expozi¡ia Sept pionniers de la

sculpture moderne [ªapte pionieri ai sculpturii moderne],
alåturi de lucråri de Arp, Chauvin, Gonzalez, Laurens,
Pevsner ¿i Duchamp-Villon. Expozi¡ia va fi itineratå la
Zürich.

La 16 octombrie are loc marea inaugurare a colec¡iei
Arensberg la Philadelphia Museum of Art. Alåturi de 40
de lucråri de Duchamp, sunt expuse 18 sculpturi, douå
desene ¿i 8 fotografii de Brâncu¿i.

În ianuarie–mai 1955 sculptorul este spitalizat, ca
urmare a unui accident. În iulie–august poartå
coresponden¡å prin Roché cu arhitecta Phyllis Lambert
pentru o Pasåre în spa¡iu monumentalå la New York,
proiect e¿uat.

Între 26 octombrie 1955 ¿i 8 ianuarie 1956 are loc
prima retrospectivå a artistului organizatå de James
Johnson Sweeney  la Solomon R. Guggenheim Museum

din New York, itineratå apoi la Philadelphia între 27
ianuarie ¿i 26 februarie 1956. Sunt expuse 59 sculpturi,
10 desene ¿i gua¿e.

În 1956, la 12 aprilie, Brâncu¿i laså mo¿tenire Fran¡ei
atelierul såu, cu condi¡ia reconstituirii sale a¿a cum se va
afla în momentul decesului lui. Legatari universali sunt
so¡ii Natalia Dumitrescu ¿i Alexandru Istrati. Poartå
coresponden¡å cu Barnet Hodes din Chicago în vederea
realizårii unei Coloane de 400 m din o¡el inoxidabil pe
malul lacului Michigan. În decembrie are loc prima sa

expozi¡ie personalå din Europa, la Bucure¿ti, la  Muzeul
de Artå al Republicii, cu 14 lucråri din ¡arå. Maxy ¿i Ressu
îl invitå în ¡arå dar artistul nu råspunde.

La 16 martie 1957 Brâncu¿i înceteazå din via¡å
***

Dupå dispari¡ia sculptorului  au apårut din ce în ce
mai multe studii despre opera sa. I s-au organizat  retro-
spective importante, expozi¡ii speciale au fost închinate
desenelor sau  fotografiilor sale. L-au revendicat ca men-
tor arti¿ti celebri de pe toate meridianele.

Din sumara cronologie prezentatå aici se poate
desprinde faptul cå artistul a fost extrem de prezent în
via¡a artisticå a epocii. Lucrårile sale au fost incluse în
expozi¡ii de artå cubistå, suprarealistå, abstractå. A fost
prieten cu personalitå¡i  marcante ale avangardei franceze,
ca Marcel Duchamp, Fernand Léger, Francis Picabia, Erik
Satie, Henri-Pierre Roché. ªi-a exprimat sprijinul pentru
arti¿ti ca Tristan Tzara sau Jacob Epstein ¿i a beneficiat
la rândul såu de sus¡inere. A dåruit sculpturi sau desene
prietenilor såi. Compozitorul Ion Croitoru sau
colec¡ionarul V.N. Popp, Apollinaire, Léger, Roché, Marcel
Duchamp, Walter Pach,  Colomba Voronca, Alexina
Duchamp, Tarsila de Amaral, chiar ¿i John Quinn au primit
astfel de semne de simpatie. Prietenii cu dare de mânå au
cumpårat lucrårile sale cu bucurie, pre¡uindu-le la justå
valoare însemnåtatea. S-au constituit asfel importantele
colec¡ii ale lui John Quinn ¿i Walter Arensberg, dar au
intrat lucråri ¿i în colec¡iile Ricou, Steichen, Meyer,
Rumsey, Davies, Guggenheim sau Holkar, care au ajuns
în final în muzee, devenind accesibile marelui public.
Aforismele ¿i fotografiile realizate de el au apårut în
nenumårate publica¡ii de avangardå, iar studiile închinate
lui încå din 1921 au purtat semnåturi prestigioase.

În arhiva “Brâncu¿i” de la Centrul Pompidou se
påstreazå cår¡i cu dedica¡ii de sincerå admira¡ie, primite
de la : Paul Alexandre, Céline Arnauld, Alfred Barr, Henri
Blazian, Harry Brauner, Constantin Bråiloiu, Amadeo de
Sousa Cardoso, René Char, Aron Cotru¿, Blaise Cendrars,
Jean Cocteau, Jacques Costin, Katherine Dreier, H.S. Ede,
Benjamin Fondane, Paul Fort, Peggy Guggenheim, Panait

continuare din pag.15 Istrati, Joseph Kessel,  Gherasim Luca, Adrian Maniu,
Claudia Millian, Ion Minulescu, Paul Morand, Francis
Picabia, Pablo Picasso, John Quinn,  Man Ray, Stéphane
Roll, Claude Sernet, Tristan Tzara, Marguerite Vessereau,
Ilarie Voronca, Ernest Walsh.

Din coresponden¡a cu prietenii, påstratå cu grijå de
sculptor ¿i recent inventariatå la Centrul Pompidou,  reiese
marele numår al celor cu care artistul avea rela¡ii de caldå
prietenie. Iese în eviden¡å cantitativ coresponden¡a cu
prietenele (Martha Lebhertz – 211 file, Léonie Ricou 175
f., Renée Frachon – 154 f., Marina ªaliapin 92 f., Vera
Moore 89 f., Florence Meyer 87 f., Mireille Cabanne 81 f.,
Carola Giedion-Welcker 58 f., Agnes Meyer ¿i Eileen Lane
câte 33 f., Margit Pogany 25 f., Katherine Dreier 16 f.). Se
remarcå  intensa coresponden¡å cu Marcel Duchamp (142
f.), urmat de Jim Ede (106 f.), John Quinn (100 f.), H.P.
Roché (87 f.), Marcel Mihalovici (61 f.), Walter Pach (59
f.), Fernand Léger (52 f.).

Numårul celor cu care sculptorul a purtat
coresponden¡å este înså mult mai mare. Pentru un tablou

complet, ar fi util de pus alåturi ¿i scrisorile trimise de
artist, påstrate în arhive risipite prin întreaga lume. Este
interesant cå în multe din scrisori prime¿te apelativul de
“tatå” (de la Lizica Codreanu, Eileen Lane, Mary Reynolds,
Benjamin Fondane, Gheorghe Baltå, Ion Gheorghian),
“frate” (de la Sanda Polizu-Mic¿une¿ti sau Dr Pârvu) sau
“na¿” (de la fina Alice Poianå, botezatå în 1906, sau de la
Margareta Cosåceanu, poreclitå “Mihalache”). Léger se
semneazå chiar “ginerele dumitale”. În coresponden¡a cu
Duchamp  numele de cod “Morice” este folosit atât pentru
expeditor cât ¿i pentru adresant.

 A folosit  fotografia ca instrument de lucru, ca
påstråtoare a amintirii unor momente din procesul de
crea¡ie, ca mod ideal de a privi operele. A oferit imagini
selectate pentru ilustrarea unor studii importante. Le-a
trimis în dar atât prietenilor cât ¿i colec¡ionarilor, care-i
mul¡umeau ¿i-¿i exprimau bucuria pe care le-o producea
contemplarea lor.

În fototeca sculptorului se gåsesc numeroase
imagini ale prietenilor dragi lui. Apar pe fundalul
atelierului Erik Satie (Ph. 919), Fernand Léger (Ph. 915)
sau Man Ray (Ph. 923). S-a fotografiat alåturi de Man
Ray (Ph. 528), de Tzara ¿i Duchamp (Ph. 925), de Mary
Reynolds ¿i Duchamp (Ph. 906, 1008), de surorile
Codreanu ¿i Ethel Moorehead (Ph. 1000). Le vedem
dansând pe Lizica Codreanu (Ph. 931) ¿i pe Florence
Meyer (Ph. 978, 979).  Eileen Lane apare singurå (Ph.
932) sau lângå surorile Codreanu (Ph. 929).

La rândul lor fotografi celebri l-au imortalizat pe
pelicula fotograficå : Man Ray, Edward Steichen,  Paul
Outerbridge, André Kertesz, Wayne Miller ¿i mul¡i al¡ii.
Imagini ale expozi¡iilor sale personale ne-au parvenit
mul¡umitå fotografiilor lui Alfred Stieglitz (1914), Yasuo
Kuniyoshi (1926), Frederick O. Bemm (1927), sau Soichi
Sunami (1933). Reproducerile fotografice ale  lucrårilor,
vederile din atelier, autoportretele artistului ne sunt
cunoscute gra¡ie arhivei sale foto ¿i imaginilor publicate
în diversele publica¡ii ale vremii, dar ¿i frumoaselor
cataloage ¿i albume apårute în ultimele decenii, care
ilustreazå aceastå însemnatå preocupare a artistului. Anul
acesta,  între 1 septembrie ¿i 12 noiembrie, Muzeul
Na¡ional de Artå al României a gåzduit  expozi¡ia
“Brâncu¿i fotograf”.

În lucrarea lui Barbu Brezianu Brâncu¿i în România
din 1998 sunt reproduse imagini ale lui Brâncu¿i a¿a cum
l-au desenat, pictat sau sculptat prietenii såi arti¿ti: românii
Mili¡a Petra¿cu, Teodor Pallady, Hans Mattis-Teutsch, M.

H. Maxy, Marcel Iancu, Camil Ressu, Ion Vlasiu, Eugen
Drågu¡escu,  sau stråinii Henri Gaudier-Brzeska, Wilhelm
Lehmbruck, Marius de Zayas, Oskar Kokoschka, Amedeo
Modigliani.

Se cuvine relevatå preocuparea sculptorului pentru
felul în care i s-au prezentat operele. A beneficiat de
instalarea inspiratå a lucrårilor expuse în 1914, mul¡umitå
lui Edward Steichen, ¿i a fost pe deplin satisfåcut de ceea
ce a realizat Marcel Duchamp în 1926, 1927 ¿i 1933.
Ultimele decenii le-a consacrat aranjårii atelierului ¿i
plasårii lucrårilor la locul cel mai potrivit, creând un
sanctuar pentru o operå de artå totalå. Spre sfâr¿itul vie¡ii
a primit nenumåra¡i oaspe¡i în atmosfera unicå a atelierului
såu, låsându-le impresii de ne¿ters.

Atelierul brâncu¿ian a fost  reconstituit de câteva
ori: în Palatul  Tokyo în 1962, lângå Centrul Pompidou
din Beaubourg în 1977 ¿i în sfâr¿it în 1997, într-o
construc¡ie specialå, ridicatå de arhitectul Renzo Piano.

Retrospectivele din 1995 de la Paris ¿i Philadelphia
¿i cele din 2004 de la Londra ¿i New York au reu¿it så
gåseascå solu¡ii optime de expunere a operelor. Expozi¡ia
de fotografii de la Vene¡ia, din 2005 i-a fåcut pe italieni
så-l îndrågeascå pe artist.

Sculptorul a tråit din plin în atmosfera efervescentå
a Parisului de avangardå. A fost la vernisajele unor
expozi¡ii interesante la Londra, New York, Anvers,
Amsterdam, Bucure¿ti. Ca ¿i al¡i arti¿ti, pe lângå sculpturå
a realizat  ilustra¡ii, a creat costume, a  participat la pre-
miere la teatre sau cinematografe. A fost în contact cu
mari arhitec¡i ¿i l-a preocupat monumentalul. Ansamblul
de la Târgu-Jiu îmbinå exemplar sculptura,  arhitectura ¿i
urbanismul.

În 1944 sculptorul însu¿i  î¿i definea crea¡ia drept
“cea mai desåvâr¿itå exprimare a Dorului românesc”, “nos-
talgia simplicitå¡ii perfecte a formei ce se cautå cu invidie
pe drumul luminei, al gândirii”. Scria despre sine “de¿i
este considerat un foarte înaintat modern în arta lui, este
atât de românesc, încât unora li-i ru¿ine.” ªi adåuga. “C.
Brâncu¿i a dus dorul ca sentiment de  întinså propulsiune
spre infinit pânå la ultima formå interpretabilå.” (B.i., p.43)

Geo Bogza l-a caracterizat magistral:
“ªti¡i ce a fåcut Brâncu¿i? A dat  întregii lumi, în

numele poporului nostru, un mare ¿i luminos ‘Bunå
ziua’!”.[12]
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Tåcerea Mesei TåceriiTåcerea Mesei TåceriiTåcerea Mesei TåceriiTåcerea Mesei TåceriiTåcerea Mesei Tåcerii
Comentarii la opera unui artist

1
S-a împåmântenit faptul cå uneia dintre

componentele Memorialului brâncu¿ian de la Târgu Jiu
så i se spunå Masa Tåcerii. Dar nu e absolut sigur cå
sculptorul i-ar fi stabilit acest nume. În epocå ¿i dupå
aceea au circulat ¿i alte denumiri, mårturiile sunt variate,
încât, dacå e så dåm crezare tuturor spuselor – ne instalåm
în derutå.

O complicare în plus: Masa cea asociatå cu sens,
de cåtre artist, Por¡ii sårutului ¿i Coloanei are antecesori:
grosiere mese rotunde, de ghips, au populat prin ani
atelierul parizian al sculptorului. O asemenea maså de
atelier, parcå trecutå pe lista de a¿teptare a artei
brâncu¿iene, ca atâtea alte socluri ¿i suporturi de acolo,
artistul o råzuia proaspåt uneori, albind-o de parcå ar fi
a¿ternut o pânzå, ca apoi så-¿i punå pe ea bucatele ¿i så o
înconjoare de oaspe¡ii ocazionali. Mai multe fiind, mesele
concepute de Brâncu¿i tind så defineascå o serie de entitå¡i
plastice izomorfe, – ¿i s-ar impune så ¿tim cum le
distribuim concret acestora denomina¡iile inventariate;
bunåoarå – cåreia îi revine numele de Masa flåmânzilor,
acordat de martori credibili ba Mesei de la Târgu-Jiu, ba
alteia, pariziene. S-ar mai cere så cumpånim ¿i în ce måsurå
existå fie interferen¡e, fie disjunc¡ii de ordin semantic între
diferitele „nume de botez” rezultate din mårturii.

Dar este oare în spiritul crezului de artå al lui
Brâncu¿i så ne complicåm astfel analiza apelând
numaidecât la eterogenitatea consemnårilor celor care l-
au anturat conjunctural pe artist ? În presa localå a vremii,
sub fotografia mesei de piatrå de pe digul Jiului apare la
un moment dat legenda: Masa dacicå ... Så credem, så nu
credem ? Nu este exclus ca Me¿terul så le fi zis în felurite
chipuri lespezilor lui suprapuse, înså mai degrabå cu rost
indicativ, ocazional – ¿i nu neapårat, prin aceasta, båtându-
le în cuie un nume. (Proiectatei „Celule de contempla¡ie”
din cadrul nerealizatului Templu al Eliberårii sculptorul
îi zicea uneori „Ou”, alteori „Mår”, vizând de fapt aceea¿i
configura¡ie tridimensionalå abstractå, imaginatå de el –
, destul ca posteritatea artistului så-¿i dispute, pânå azi,
cele douå „intitulåri”, absolutizându-le ¿i transformându-
le în coduri opozabile de interpretare a Templului). Mai
e, în fine, ¿i comportamentul „zen” al creatorului, care,
ab¡inându-se din principiu så-¿i explice opera, admitea
divaga¡iile altora (inclusiv în privin¡a numelui cuvenit
lucrårii) dacå le sim¡ea oricum privirile frapate de viziunea
sa plasticå. „Îmi pare un cactus gigantic” – dibuia Malvina
Hoffman, contemplând Coloana fårå sfâr¿it de la Târgu-
Jiu ¿i Brâncu¿i admitea nåzårirea domni¿oarei: premiu de
încurajare ...

E posibilå oare o deta¿are acceptabilå de
complica¡iile exegetice semnalate ?

În chestiunea intitulårii corecte (dacå nu ¿i
autentice) a crea¡iei sculpturale în discu¡ie, instalate de
Brâncu¿i în 1938, propun o schimbare radicalå a tipului
de abordare. Schimbarea ar consta într-o „punere între
paranteze” (altfel spus: o ignorare metodicå) a tuturor
denumirilor operei vehiculate cândva ¿i/sau transmise
nouå memorialistic de cåtre cei ce s-au aflat în preajma

Fii împåcat, cititorule,
dacå ai privit în lini¿te

Masa tåcerii
¿i nu ai putut vorbi

despre asta

artistului.
Bine-bine, dar cu ce råmânem dupå o asemenea

drasticå suspendare a denumirilor inventariabile ?
Cu privire la în¡elesul entitå¡ilor sale plastice (ori

al compozi¡iilor sale, integrând cu sens mai multe
asemenea entitå¡i) sculptorul s-a rostit tran¿ant: „Aceluia
care nu gåse¿te cheia eu nu am cum så i-o ofer”. A scris
asta cu propria-i mânå, dupå cum o atestå ultimele
documente de arhivå brâncu¿ianå puse în valoare la Paris.
Astfel, artistul normeazå explicit rela¡ia privitorului cu
sculpturile lui: în ecua¡ia intimå a asimilårii obiectului

de artå, prioritate trebuie så aibå nu sprijinul pe eventualele
glose ale creatorului, nici chiar pe intitulårile, venite din
partea sa, ale operelor realizate; prioritate trebuie så aibå
privirea directå, una aptå, desigur så påtrundå în
profunzimea de dincolo de suprafa¡a lucrurilor. Disperat,
într-un fel, de numele conferite volens-nolens de sculptor
produc¡iilor sale (nume potrivit alese, brâncu¿iene ele
însele, dar care pot provoca suficien¡a – economia de
gândire – a privitorului în momentul contemplårii) artistul
a exclamat: mai bine le numerotam ! Alteori Brâncu¿i
înce¡o¿a cu premeditare intitulårile, spre a feri privitorul
operei sale de o proastå contagiune transmisibilå prin
cuvinte ¿i relatåri.

Så revenim la cazul „mesei de piatrå, cu scaune
de piatrå” ¿i la propunerea de a ignora metodic toate
denominårile rezultate din mårturii ¿i documente de epocå.
E – aceastå propunere – tehnica mentalå care, debarasând
scena de recuzitå, ne poate determina så remarcåm un fapt:
urmårind firul zecilor de ani de existen¡å a lucrårii,
observåm cå monumentalei mese rotunde instalate de
Brâncu¿i în preajma curgerii unui râu i s-a zis tot mai
pu¡in în fel ¿i chip, ¿i tot mai mult Masa tåcerii. S-a instalat
cu timpul, s-ar zice, o elocventå consensualitate. Dacå,
vorba poetului, aceastå maså „trebuia så poarte un nume”,
nu atât voin¡a creatorului ei l-a decis, cât fiin¡area lucrårii
în peisajul ales de artist, sub rulajul privirilor genera¡iilor
de trecåtori pe acolo.

Masa tåcerii e a¿adar, numele cel cuvenit lucrårii
de pe digul Jiului. L-au întemeiat istorice¿te ¿irurile de
privitori direc¡i ai operei. „Uitå-te pânå ce vei vedea” –
spunea, dupå cum se ¿tie, sculptorul ¡inându-¿i „cheia”
ascunså în buzunar. Uitå-te, tu, ne¿tiutorule de vreun nume
dat cândva lucrårii, dar ¿i tu, ¿tiutorule de prea multe nume,

înså capabil så cultivi amnezia („¿tiu cå nu ¿tiu nimic”)
spre a råmâne fa¡å în fa¡å cu naturalitatea ¿i misterul
neconven¡ionalei, abstractei compozi¡ii brâncu¿iene,
parcå cioplite prin derogare de la întreaga istorie a artei.

Numele „Masa tåcerii” a ie¿it, cu vremea, ca uleiul
deasupra apei, din contemplarea directå, fårå de nici o
idee preconceputå, a rotundei instala¡ii în piatrå
brâncu¿iene. Din contemplarea celor – nu pu¡ini – ce au
putut ¿i pot så se punå, la Târgu Jiu, în starea de a vedea
adâncul acestei opere. Abia pe o asemenea cale, pur
contemplativå, ajungem credibil la bånuiala cå sintagma
„Masa tåcerii” nu i-a fost stråinå nici lui Brâncu¿i.

2
Cu trei-patru decenii în urmå, când încå era relativ

u¿or så cuprinzi informa¡ia bibliograficå referitoare la
Memorialul Brâncu¿i de la Târgu-Jiu, se putea constata
cå, dintre componentele linear în¿iruite de artist acolo
(Masa, Poarta ¿i Coloana), despre Masa Tåcerii, secven¡å
a Tripticului, comentatorii de artå vorbiserå cel mai pu¡in.
Cel mai mult se glosa pe seama Coloanei fårå sfâr¿it, apoi,
pe locul doi într-o considerare statisticå, veneau referirile
la Poarta sårutului. Con¿tientizasem faptul în volumul
„Comentarea capodoperei” (1976), dar în aceastå tratare
monograficå de sute de pagini, a tainei Ansamblului
arhisculptural brâncu¿ian, må dovedeam eu însumi fårå
voie tributar regulei generale, scriind cu destulå
parcimonie despre Masa tåcerii, dincolo de detalierile
tehnice privind geneza lucrårii. (De altfel – remarc acum
– debutul meu în materie de Brâncu¿i a constat într-un
articol despre „Coloana infinitului” (1966), ca apoi, la
scurtå vreme så produc un altul despre Poarta sårutului
(tot 1966), dar nu ¿i vreunul despre Masa tåcerii).

Semnalata situa¡ie statisticå, de mai slabå
considerare exegeticå a Mesei tåcerii în economia
expresivå de întreg a „Trigemenei”, se men¡ine pânå azi
.... Trebuie så ne întrebåm cu toatå rigoarea ¿i så gåsim –
dacå se poate – o explica¡ie ra¡ionalå pentru o asemenea
stare umilå, ca de Cenu¿åreaså, a Mesei tåcerii în structura
semnificantå a capodoperei lui Brâncu¿i.

Fenomenul semnalat – de mai palidå eviden¡iere
din partea criticii de artå a participa¡iei Mesei la sunetul
de fond al Memorialului cåzu¡ilor în råzboi – s-ar zice cå
î¿i are cauza explicativå în faptul cå Masa tåcerii e un
element propus de artist la urmå, adicå dupå travaliul såu
la Coloana fårå sfâr¿it ¿i la Poarta sårutului, în ideea
cinstirii eroilor. A¿a stând lucrurile, Masa tåcerii s-ar putea
så aparå ca fiind mai degrabå un supliment, un apendice,
decât o componentå plasticå majorå, necesarå dupå
trtasarea prin inima localitå¡ii Tg. Jiu, la cererea lui
Brâncu¿i, a unui ax stradal rectiliniu ¿i înål¡area pe el a
unei „Coloane a recuno¿tin¡ei” ¿i a unei „Por¡i a eroilor”.
Masa tåcerii poate så parå, a¿adar, cumva „alåturi” de
planurile stricte de edificare la Târgu-Jiu, din entitå¡i
plastice conjugate, a unui discurs asupra mor¡ii eroice.
Memorialul ar consta în acest caz, într-un binom, nu într-
un trinom expresiv. „Masa rotundå cu scaune”, iscatå
târziu, pare adåugatå din nevoi de agrementare – desigur,
brâncu¿ianå – a zåvoiului ce cuprindea, acum, între
acolade verzi de alei, Poarta sårutului. Nevoilor
peisagistice, creatoare de atmosferå în parc, le-ar råspunde,
de asemenea, în¿irarea pe axul capodoperei a zeci de
scaune clepsidrice de piatrå, precum ¿i alte amenajåri,
cum ar fi dispårutele aliniamente de bånci monoxile,
ingenioase prin minimalitatea interven¡iei artistice în
materia trunchiurilor de stejar. Or, unor asemenea elemente
decorative – mese, scaune, bånci –, fie ele ¿i cumpånite
de Brâncu¿i, s-ar putea zice cå nu e numaidecât obligatoriu
så le gåsim o semnifica¡ie efectiv intricatå mesajului
ideativ propriu-zis al Memorialului.

Iatå, schi¡atå mai sus, o primå încercare de a gåsi
o cauzå justificativå pentru caracterul mai re¡inut al
comentariilor criticii de artå atunci când se referå la Masa
tåcerii, fa¡å cu caracterul – a¿ spune – pletoric al referirilor
la Coloanå, ori la Poarta sårutului.

Dar cauza justificativå, de bine ce am pus-o în
discu¡ie, se cere tot atât de bine invalidatå. Categoric,
Ansamblul arhisculptural de la Târgu-Jiu este,
compozi¡ional, în regimul ideii, nu un diptic, ci un triptic
rostitor. În stringen¡a lui expresivå de întreg, nici una
dintre componentele plastice alcåtuitoare – Masa, Poarta,
Coloana – nu este de rangul doi. Masa tåcerii apar¡ine cu
func¡ionalitate egalå structurii triadice a litaniei
desfå¿uratå în spa¡iu de Brâncu¿i. Memorialul e a¿ezat, e
drept, în cadrul unor amenajåri ambientale menite så
dispunå la reculegere ¿i medita¡ie, dar Masa nu apar¡ine
de ra¡iunile practice ale acestor amenajåri, ci de adâncul
mesaj emo¡ional-filosofic al Capodoperei înså¿i. Altfel
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spus – de Masa tåcerii se poate vorbi sau se poate tåcea
(foarte bine, dupå cum vom vedea) dar rostul ei în sintaxa
expresivå a Ansamblului nu trebuie în nici o måsurå
desconsiderat, prin presupunerea cå Memorialul eroilor
ar fi, la rigoare, un diptic doar „agrementat” în extremitatea
lui vesticå de rozeta decorativå a unei mese de piatrå cu
scaune.

O altå justificare a mai restrânsei angajåri a
exegezei de artå în comentarea Mesei tåcerii, ca secven¡å
a Tripticului, ar putea så rezulte din constatarea cå
sculptorul, în anii 1937-1938, aflat pe ¿antierul
capodoperei sale, reu¿ise så definitiveze artistic Coloana
fårå sfâr¿it ¿i Poarta sårutului, dar, dupå unele indicii, nu
¿i Masa. Plasatå pe malul brând iluminat de curgerea
râului, proaspåta Maså pare cå se afla încå în probe de sit
¿i compozi¡ionale, când declan¿area ziaristicå a unui atac
cu substrat politic privind irosirea banului public în parcul
din Târgu-Jiu perturbå munca sculptorului. A råmas
bånuiala cå Brâncu¿i s-ar fi oprit în acest context (dacå nu
¿i din alte motive) din cåutarea optimului expresivitå¡ii
artistice a compozi¡iei sale de pe dig (propor¡ionarea
discurilor de piatrå suprapuse, dispunerea idealå, în cerc,
a celor 12 forme clepsidrice ¿.a.). Or, dacå definitivarea
Mesei tåcerii ca obiect artistic purtåtor de sens nu s-a
produs, înseamnå cå în¡elesul ei simbolic nu e cert, nici
ra¡iunile ei de a fi în låuntrul Memorialului nu sunt,
îndestul de vådite. De unde, în
consecin¡å, atitudinea mai rezervatå,
în cazul acestei lucråri, a
comentatorilor Coloanei ¿i Por¡ii
(secven¡ele împlinite ale itinerariului
sacru imaginat de Brâncu¿i).

Obiectez. Precipitarea, în
toamna lui 1938, a lucrurilor,
presupusa nedefinitivare a
componentei vestice a Capodoperei
nu justificå pe måsurå semnalatul
laconism al comentatorilor, în genere
a celor care contemplå Masa tåcerii.
În¡elesul simbolic, aportul ei
emo¡ional în ecua¡ia Memorialului
sunt, totu¿i, suficient definite de
configura¡ia råmaså pe dig ¿i vizibilå
aståzi. Dacå avem unele bånuieli cå
Brâncu¿i încå mai delibera acolo, ex-
egetic ajunge cå ¿tim tendin¡ele
acestui proces de perfectare artisticå:
tendin¡e de expansiune circularå, în
spa¡iu, a lapidarelor forme rotunde de
piatrå ¿i de uniformizare a
intercorelårii lor.

O altå supozi¡ie asupra
cauzei caracterului mai eliptic al
comentariilor care, dupå ce au disecat Coloana ¿i Poarta,
ajung la Masa tåcerii: s-ar putea da vina pe pronun¡ata
alurå de obiect uzual (de artefact) al Mesei. Dacå cea de a
treia secven¡å (în ordinea generårii, în teren, a
componentelor Capodoperei) e lesne perceptibilå ca o
versiune – între atâtea altele – de maså cu taburete în jur,
atunci ce så mai speculåm ? Cåutarea, în modestia unei
simple mese, a unor semnifica¡ii profunde, artistice,
încifrate, ar fi o opera¡ie caducå, un exces al presta¡iei
exegetice pe seama Ansamblului brâncu¿ian; deci mai
bine lipså, s-ar putea opina.

Dar oare proprietatea componentei vestice a
Memorialului de a se înscrie morfologic în în¡elesul gen-
eral de „maså”, de obiect uzual, så contravinå chiar într-
atât mijloacelor de rostire sculpturale? Are Masa tåcerii,
pe considerentul cå e „o maså”, o elocven¡å artisticå
precarå (deci neglijabilå) fa¡å cu planul de elocven¡å
artisticå, saturat de con¡inut ideatic, al celorlalte douå
secven¡e ale Capodoperei ? Acestei abordåri deprecia-
tive ¿i lene¿e a Mesei tåcerii trebuie så i se råspundå prin
observa¡ia cå întreg Itinerariul brâncu¿ian de la Târgu-
Jiu, purtåtor de elevat mesaj uman, e compus invariabil
din asemenea „pretexte” plastice: o „maså”, dar ¿i o
„poartå”, un „stâlp”... Nu e vina lui Brâncu¿i dacå noi
citim mai prost Masa decât Poarta sa. Investi¡ia artisticå a
sculptorului în amândouå cazurile e identicå ¿i la fel de
importantå; identicå stilistic, totodatå, cu temerara mizare
a inventatorului sculpturii moderne, pe a¿ezarea, în
capåtul estic al Capodoperei, a unui stâlp suit în cer. Maså,
poartå, stâlp, toate suna una: „locuri comune” ale
umanizårii române¿ti a vie¡ii ¿i mor¡ii, „obiecte”
rememorate de imaginarul brâncu¿ian spre a fi supuse unei
geniale resuscitåri expresive.

În fine, o altå cauzå probabilå a faptului cå de
componenta Masa tåcerii se vorbe¿te mai pu¡in decât de
celelalte douå, presupune luarea în calcul a modului destul
de ciudat în care s-a petrecut inaugurarea (darea în
folosin¡å spiritualå publicå) la Târgu-Jiu, a Memorialului:
fårå consultarea ¿i fårå participarea artistului. Oficialitå¡ile
au conceput „desfå¿uråtorul” evenimentului inaugural cu
tot elanul, dar dupå priceperea ¿i ra¡iunile lor

conjuncturale: flamuri, prapuri, cuvântåri înål¡åtoare, întâi
la Coloanå, apoi la Poarta din parc. Componenta Masa
tåcerii a Capodoperei a fost „såritå” cu premeditare, cåci
în privin¡a trudnicelor gândiri ¿i råzgândiri brâncu¿iene
de pe dig, subven¡ionate de Primårie, presa tocmai
declan¿ase scandalul pomenit. Astfel – anapoda –
petrecându-se lucrurile, efectul a fost cå în percep¡ia
participan¡ilor la evenimentul inaugural s-a putut cuibåri
impresia cum cå Memorialul brâncu¿ian al mor¡ilor în
råzboi ar comporta, pe noua Cale  a Eroilor, doar douå
halte comemorative, – cele cårora li s-a acordat
zgomotoasa aten¡ie oficialå: Coloana ¿i Poarta. Creatorul
se retråsese din scenå, se tråsese deoparte de acest „brou-
haha” inaugural, cu speran¡a cå fie ¿i peste 200 de ani se
va låmuri ce a voit el så facå acolo: un ordonat traseu
ini¡iatic în trei secven¡e, ce pretinde cålåtorului venit pe
Axul såu o parcurgere altfel e¿alonatå, altfel orientatå cos-
mic, în alt regim comportamental: de repliere interioarå,
de silen¡ioaså reculegere ¿i medita¡ie.

În alt fel cântårind întâmplarea, acea zi noroaså
de sfâr¿it de octombrie 1938 – zi a unei inauguråri ratate,
cåci petrecutå în spiritul populist al oficialilor, nu în spirit
brâncu¿ian – ne putem mângâia cu gândul cå Masa tåcerii
a fost norocoaså. Mai norocoaså decât celelalte
componente ale Memorialului, tocmai fiindcå a ignorat-o
vânzoleala festivistå. A råmas uitatå în aria lini¿tei sale,
sub cortinele ploii ce toropea râu ¿i mal, prelingându-se
pe clepsidrele scaunelor. ªi poate cå abia în asemenea

ståri de netulburatå solitudine Masa tåcerii î¿i då cu
adevårat måsura frumuse¡ii sale. O frumuse¡e ermeticå,
cuibåritå dincolo de orice cuvânt ce ar cåuta s-o exprime.

Dupå ¿irul de supozi¡ii formulate, ajungem astfel
la cauza adevåratå (la principala cauzå) pentru care
interpretårile Mesei tåcerii apar, statistic ca fiind mai pu¡in
gure¿e, mai rezervate. Masa tåcerii – fie cå îi atribuim ori
nu un nume – e o paradigmaticå sculpturå modernå pe
tema tåcerii. Exprimând tåcerea, ea cheamå în perimetrul
desfå¿urårii ei de pe dig – nu vorbele, ci mu¡enia
contemplativå. Aici, adecvarea privitorului la obiectul de
artå privit (rela¡ia subiect-obiect, cum spun esteticienii)
incumbå prin excelen¡å intropatia: absorbirea
postamentalå a consumatorului de artå în rotonda
compozi¡iei lui Brâncu¿i, molipsirea lui de tåcerea pietrei,
pânå devine asemenea ei. Masa tåcerii î¿i impune „spiritul”
chiar ¿i prea limbutului profesionist al actului critic
interpretativ. În proximitatea Mesei tåcerii practicarea
vorbirii împu¡inate ca lumina låmpii de gaz fac regula.
Stavila puså gurii devine, paradoxal, condi¡ia calitativå a
în¡elegerii de profunzime a operei. Tåcerea Mesei tåcerii
apare ca modul exultan¡ei sale semantice.

3
Am våzut cum compozi¡ia lui Brâncu¿i amplasatå

în extremitatea vesticå a Ansamblului sculptural de la
Târgu-Jiu ¿i-a impus singurå, privitå nemijlocit, denumirea
de Masa tåcerii (cap. 1). Este de la sine în¡eles cå numele
i l-a consacrat timpul (prin efectul contemplårii medita-
tive) deoarece denumirea aceasta – nu vreo alta – închide
optim în doar douå cuvinte, con¡inutul experien¡ei
spirituale  tråite în preajma operei de pe dig. Am våzut de
asemenea (cap. 2) cå rezerva vocilor celor mai autorizate
în a teoretiza Masa tåcerii nu e tocmai o vinå, cât un
simptom: actul critic producåtor de texte î¿i pierde, la
Masa tåcerii, voluptatea exercitårii, trece în subsidiar. Vorba
poetului: „De ce pana mea råmâne în cernealå, må întrebi
?” Va trebui acum (cap. 3 al eseului de fa¡å) så investigåm,
totu¿i, în ce chip – cu ce mijloace artistice, adicå – sobra
alcåtuire sculpturalå de pe malul râului, de pur stil
brâncu¿ian, a fost astfel modelatå de creator, ca prezen¡å
plasticå destinatå unui spa¡iu anume, încât så-¿i radieze

în jur, pe totdeauna, tåcerea ei semnificativå; o tåcere
abia semnalând la suprafa¡å, ca o bulboanå, absorbante
adâncimi de în¡eles filosofic.

În spatele cumintei simplitå¡i a compozi¡iei a¿a
cum se oferå ea acum privitorilor (ai spune: aproape fårå
preten¡ii artistice) e de bånuit existen¡a unei complexe
re¡ete brâncu¿iene a exprimårii tåcerii la Târgu-Jiu. Cu
prioritate, în acest sens, e de semnalat apelul artistului, în
interesul exprimårii emo¡ionale urmårite, la motivul sau
imaginea unei mese goale.

Tema „mesei fårå meseni”, vidatå de orice
prezen¡å reprezintå în acest caz concret de artå „suportul
mimetic”, acea acro¿å la realitatea obiectelor sau fiin¡elor
pe care abstractismul sculptural brâncu¿ian o presupune
totdeauna, mai mult sau mai pu¡in deslu¿it, la temelia
morfologiilor sale, doar aparent inventate ex nihilo. Pentru
a induce sculptural tåcerea, pentru a comunica plajele
stårii de tåcere meditativå Brâncu¿i putea, în principiu,
så apeleze ¿i la vreun alt „suport mimetic”. Înså acesta –
motivul „mesei goale” – a fost alegerea, pariul såu genial
la Târgu-Jiu; asupra puterii rostitoare a alegerii sale se
impune så deliberåm. E de subliniat de la bun început: în
afara poten¡elor expresive intrinseci, o cauzå extrinsecå
importantå a mizårii sculptorului pe imaginea unei mese
rezidå mai mult decât probabil în faptul cå acest pretext
plastic obiectual (sau suport mimetic), integrat amplei
compozi¡ii din Gorj, venea så se conjuge perfect cu
„suporturile mimetice” ale celorlalte douå componente

ale Memorialului („poartå” ¿i
„stâlp”).

A¿ spune cå imaginea vreunei
mese råmase fårå ocupan¡i, perceputå
emo¡ional tocmai în intersti¡iul ei de
singuråtate, s-ar putea descoperi
întipåritå în memoria afectivå a mai
fiecårei persoane, – „loc comun” al
experien¡elor sensibile umane,
resurså intimå a imaginarului
antropologic. În ce må prive¿te,
påstrez încå din copilårie, într-o ni¿å
a memoriei involuntare, chipul unei
mese de lemn pustii, uitate afarå, sub
vi¿inul båtrân al vecinilor. O boare
de vânt de¿ternuse un col¡ al fe¡ei de
maså ... Singurå psihanaliza, în
modalitatea ei savantå cultivatå de
Gaston Bachelard, ar putea încerca
så explice de ce port de o via¡å cu
mine, ca pe un tezaur al tråirii ¿i
asimilårii genuine a universului
existen¡ial, aceastå imagine, în
definitiv, de o mare banalitate. Nici
måcar clipa când adierea de vânt
vålurise fa¡a albå de maså n-am
surprins-o; deja devenise trecut.

Råmåsese doar urma måruntei întâmplåri. Acum masa,
pårea ie¿itå din timp. Dar tocmai starea aceasta
încremenitå a ei, de maså a pleca¡ilor, uitatå pânå ¿i de
vânt, putu så-mi semnaleze acut, mie copilului de atunci,
în¡elesul tåcerii, inefabilul Marii Tåceri, tåcerea
temeliilor lumii.

Dupå cum se vede, nu e nevoie numaidecât de
mâna lui Brâncu¿i pentru ca o maså goalå, cu sau fårå
scaune asemenea în jur, prin aerul ei de maså decåzutå
din func¡ie så emane tåcere; så poten¡eze tåcerea locului
pe care stå.

Înså „masa goalå” instalatå pe dig de artist nu e
una oarecare, oricum potentå (în sensul descris) prin alura
ei de maså pustie – fie ea rotundå, påtratå sau
dreptunghiularå, de lemn, ori de piatrå. Am men¡ionat cå
existå o putere genericå a meselor scoase din rolul lor ¿i
parcå alienate în spa¡iu, de a impresiona într-un mod aparte
psihismul uman. Nu e exclus ca de la o asemenea tråire
intrinsecå sedimentatå în mirificul fond aperceptiv al
copilåriei så fi pornit sculptorul atunci când, prin for¡a
imaginarului propriu a conceput a treia componentå a
Capodoperei. Dar trebuie så adåugåm imediat: masa de
lângå apå a lui Brâncu¿i nu coboarå acolo de-a gata, pe
funii, din vreo amintire infantilå a creatorului, nu e
decalcul „mesei joase”, de lângå corlata pårin¡ilor, cum
nu e masa de lemn de sub vi¿inul vecinului meu. Masa
lui Brâncu¿i, unicalå, e anume închipuitå artistic (pe
fundalul memoriei afective a meselor vide) spre a deveni,
morfologic, un generator performant al tåcerii; e o inven¡ie
sculpturalå de mare energetism într-un asemenea scop.
Ca fântâna Me¿terului Manole råsåritå pe locul celui cåzut
ca så-¿i toarcå în veci, memorial, firul de „apå pu¡inå”,
Masa tåcerii izvorå¿te tåcere. E chiar func¡ia ei, inverså
celei a meselor în exerci¡iu, func¡ie tulburåtoare ca
negativul unei fotografii... E de urmårit acum cu ce
mijloace creatorul a reu¿it så alcåtuiascå din piatrå o
asemenea nemaivåzutå „fabricå” de tåcere, ultramodernå
ca tehnologie artisticå.

Masa, deodatå cu cele douåsprezece scaune
goale dispersate în jurul ei – brâncu¿ianul arsenal al tåcerii

continuare din pag.17
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– impune empatic privitorului prin caracterul
pronun¡at de¿ertic al compozi¡iei. Sentimentul intens al
vacuitå¡ii e creat vizual de artist, printre altele, prin mizarea
sa absolutå pe expresivitatea destinså a suprafe¡elor
orizontale. Mai mult decât oricare altå crea¡ie brâncu¿ianå,
Masa tåcerii apare ochilor ca o operå mut a¿ternutå
påmântului, – sculpturå  contemplabilå mai degrabå în
plan, decât în spa¡iul tridimensional. Experimentând, pe
dig, pânå în ultima zi a ¿ederii sale acolo, o idealå poten¡are
expresivå a planurilor orizontale conjugate în operå – ce
face Brâncu¿i ? Pe de o parte, måre¿te în diametru elementul
central al compozi¡iei (masa propriu-ziså, tåblia ei)
sporindu-i astfel monotonia: întindere lunarå lipsitå de
orice „clenci” sculptural, doar din loc în loc lacunele natu-
rale ale rocii tåiate. Pe de altå parte, dupå un ¿ir de probe,
resfirå scaunele, depårtându-le paradoxal de masa propriu-
ziså, lårgind semnificativ aria ternå ocupatå de compozi¡ia
sa. Spa¡iul dintre cele treisprezece entitå¡i
sculpturale reunite în operå devine el însu¿i,
factor evocator.

Så adåugåm cå nici o maså cu
scaune, de folosin¡å domesticå, nu comportå
un asemenea raport între înål¡imea pieselor
sale ¿i lå¡imea locului ocupat, precum
comportå în forma desfå¿urårii ei în plan
orizontal, Masa tåcerii. (Doar, cine ¿tie,
lungile mese din filme, cu un rege singur
mâncând într-un capåt).

Så notåm, de asemenea – pentru a
individualiza Masa tåcerii între celelalte
crea¡ii brâncu¿iene – cå ar fi greu de gåsit,
în restul operei artistului, o altå sculpturå
care, la fel de bine, så-¿i dea måsura
expresivitå¡ii plastice puså direct pe
påmânt, pe prundi¿, pe nisip. „Spre capåtul
vie¡ii – ar putea vorbi în dodii Brâncu¿i –
m-am încumetat så a¿ez o maså goalå pe
nisipul eternitå¡ii...” (Spa¡iul de¿ertic,
pustia e mediul anume cåutat de siha¿tri
spre a se conecta acolo la tåcerea lui
Dumnezeu.)

Dacå Brâncu¿i, în conceperea componentei
vestice a Memorialului, a mizat pe faptul cå, simpatetic,
orizontala tace, în timp ce verticala clameazå; så urmårim,
mai departe, felul cum sunt dispuse ¿i intercorelate
planeitå¡ile (treisprezece la numår) în structura de întreg
a „instala¡iei” sculpturale de lângå râu, astfel încât
modalitatea reuniunii så fie ea înså¿i cât mai favorabilå
inducerii sentimentului de tåcere. (Så se observe cå nu am
vorbit de treisprezece entitå¡i plastice reunite, ci de
treisprezece planeitå¡i: te¿iturile simple, din capåtul de
sus al tuturor elementelor „instala¡iei”, le rezumå
emo¡ional).

Formula compozi¡ionalå utilizatå este aceea a
circularitå¡ii. Toate suprafe¡ele plane reunite în expresia
de întreg a Mesei tåcerii sunt arii de cerc, – tåblia mesei,
retezåturile (fe¡ele) scaunelor. Totodatå, risipirea în spa¡iu
a scaunelor compune o circumferin¡å: douåsprezece
cercuri mai mici, descriu pe påmânt ca punctele unei curbe,
iluzia unui mare cerc marginal; horalul mut, distant al
tamburelor de piatrå. ªi încå nu am surprins indestul ge-
stalt-ul acestei lucråri brâncu¿iene. În cea mai adecvatå
memorare schematicå a organicitå¡ii sculpturale a Mesei
tåcerii, ea apare ca fiind de tipul „cercului în cerc”, al
combina¡iei de cercuri concentrice: un cerc de scaune
ordonate simetric închide perfect, o întindere circularå
situatå la mijloc. E prezent astfel spiritul general al
reprezentårii grafice a mandalelor (subtil cercetate de
Jung) cu simetriile lor de centru, ce acapareazå privirea
inducându-ne starea de concentrare meditativå. (Ceea ce
ne absoarbe, de fapt, e tåcerea de cifru a mandalelor. O
sorå de algoritm structural a Mesei tåcerii, în spa¡iul operei
lui Brâncu¿i, e mandalicul desen, Sinea mea, oarecum.
Tretia Paleolog credea – ce¡os, dar cumva simptomatic –
cå pe artist l-ar fi încercat gândul så-¿i amplaseze Sinea,
reformulatå plastic, undeva peste Jiu, dincolo de Masa
tåcerii).

Alt factor stilistic coparticipativ la producerea
efectului de tåcere în rondul selenar de pe dig este
simplitatea tratårii sculpturale. Dupå cum observå
psihologia artei (Rudolf Arnheim) putem defini
simplitatea unei compozi¡ii plastice numårând nu
elementele ei alcåtuitoare, ci tråsåturile ei structurale. Ca
numår de elemente, Masa tåcerii comportå treisprezece
piese distincte, fiecare cu subdiviziunile sale morfologice
decelabile vizual – în total, douåzeci¿i¿ase de
constituien¡i. Ca numår de tråsåturi structurale, înså, Masa
tåcerii comportå doar douå feluri de module utilizate:
calota sfericå (scaunele fiind rezultatul împerecherii a câte
douå forme de acest tip) ¿i cilindrul aplatizat (masa propriu-
ziså decurgând rudimentar din juxtapunerea a douå
asemenea volume congruente). Încå mai elocventå pentru
discu¡ia noastrå este încercarea de definire a simplitå¡ii
cu ajutorul teoriei informa¡iei (Julian Hachberg): cu cât
este mai reduså cantitatea de informa¡ie necesarå pentru a
descrie o configura¡ie artisticå, cu atât e mai probabil ca

reprezentarea în cauzå så fie perceputå ca simplå. Ceea ce
înseamnå cå simplitatea extremå e corelativå „tåcerii
informa¡ionale” a obiectului contemplat. Cea mai simplå
schemå vizualå, în literatura de specialitate, se considerå
a fi cercul, ori tocmai cercul, aria circularå reprezintå, dupå
cum am våzut, laitmotivul rezumativ, numitorul comun
propriu tuturor pieselor Mesei tåcerii, ca ¿i organizårii
acestora în expresia de întreg a „instala¡iei” lui Brâncu¿i.
Lipsa de orice amånunt particular a suprafe¡elor circulare,
resim¡itå psihic, iscå sentimentul unei absen¡e indefinite,
al unei tåceri fårå chip. Cåci, în definitiv, ce re¡ine privirea
în capåtul de vest al Memorialului? Aproape nimic: un
conclav de arii circulare lunecate oniric în sunetul de
fond al tåcerii.

Simplitatea compozi¡iei de lângå râu se cere
denotatå ¿i altfel. De regulå, indicându-se pår¡ile consti-
tutive ale lucrårii, se vorbe¿te mereu despre „maså” ¿i

„scaune”, dar prea pu¡in despre faptul cå toate entitå¡ile
plastice reunite acolo în operå sunt socluri brâncu¿iene:
atât, – adunare de treisprezece socluri de¿arte, forme
primare, de o inconfundabilå marcå artisticå ¿i de notorie
carierå, ca socluri, în universul crea¡iei sculptorului.
Socluri de doar douå tipuri (principiul simplitå¡ii, altfel
exprimat), într-o compunere fårå precedent. Forme, da,
premergåtoare fiecare în parte activitå¡ii sculptorului la
Târgu-Jiu, înså abia acum convocate, în nuditatea lor de
simple socluri, într-o idee plasticå globalå, generatoare
de sens. Fie el ¿i numai sensul tåcerii ...

Fårå îndoialå, sintagma „maså cu scaune”
desemneazå corect aluzia la realitatea obiectualå a acestei
opere artistice vådit abstracte. Dar „suportul” sau
„pretextul mimetic” (cum i-am zis) al Mesei tåcerii apar¡ine
abia de marginea gândirii plastice a artistului. Legenda
„maså cu scaune” (suficientå unora!) nu då seama nicicum,
prin ea înså¿i, de sculpturalitatea crea¡iei de pe dig, de
individualitatea ei sculpturalå; la fel nu dau seama nici
alte sintagme ce i se trec în cont: „moarå de apå”, „cadran
solar”, „sistem planetar”, vizualizare a ideii filosofice de
„Unu ¿i multiplu”, „consiliu circular al lui Dalai-Lama” ¿i
a¿a mai departe. Pentru a percepe ¿i tråi efectiv
sculpturalitatea Mesei tåcerii (cum se cuvine så fie ea
receptatå) se impune så promovåm explicativ ideea
câmpului de socluri: componenta din capåtul de jos al
Memorialului e o insolitå demonstra¡ie de artå sculpturalå
imaginatå exclusiv (cu abstina¡ie parcå) din socluri goale.
Efectul emo¡ional (sentimentul pietrificat al tåcerii) emanå
puternic din natura compozi¡iei de a fi o presurare în spa¡iu
de socluri fårå obiect. A¿a ceva nu mai fåcuse Brâncu¿i.

Fåcuse, înså, în atelierul såu parizian, într-o
perioadå mai veche, câteva fotografii ciudate, de care
meritå så ne amintim în contextul de fa¡å. Scosese din
rezerva (din combinatorica) operei sale mai multe socluri
clepsidrice ¿i le în¿irase despuiate pentru pozat de sine
ståtåtor, laolaltå. Artistul studia – ai spune – efectul optic
al alinierii absen¡ei, al cumulårii nimicului. („Ce po¡i så
scrii despre nimic, / Despre nimic ¿i pe la ¿ase” – se întreba
un poet rus, captând admirabil în cuvinte o stare de suflet).
În genere, multe fotografii realizate de Brâncu¿i se
dovedesc a fi imaginative grupåri de entitå¡i sculpturale,
mobilizate ad-hoc pe peliculå în ideea articulårii unei
posibile semnifica¡ii integratoare a lor. Dar, de astå datå, e
vorba nu de asocierea unor sculpturi propriu-zise
(„logodiri” fotografice oarecum mai u¿or de descifrat), ci
doar de un ¿ir de suporturi fårå rost precizat, stânjenite
parcå de impropria lor convocare în aceea¿i imagine ...
Ra¡iunea de a fi, suflul emo¡ional al ¿irului de socluri
de¿arte explorat fotografic de Brâncu¿i se clarificå, cred,
prin raportarea comparativå a men¡ionatelor imagini la
câmpul de socluri de la Târgu-Jiu.

Fa¡å de simplisima exprimare plasticå de pe dig
– o „diversiune” sculpturalå, întrucât e compuså din
socluri fårå obiect, douåsprezece de tip clepsidric ¿i unul

de tip cilindric etajat –, oarecine ar putea gândi cå o
asemenea operå trebuie privitå cu rezervå, ca una derogatå
de la legile „adevåratei” sculpturi. „Împåratul e gol!” – ar
putea spune ipotetica persoanå –, Masa tåcerii nu-i
sculpturå, pe cât un simptom al amurgului creativitå¡ii
artistului, trecut de 60 de ani; un simptom al secåtuirii
inventivitå¡ii lui plastice ...

Unei astfel de opinii se impune så i se råspundå
cå soclurile în cauzå nu sunt tristele postamente ce
împovåreazå inexpresiv, de secole, istoria artei. Sunt
specifice socluri-Brâncu¿i, cu revolu¡ionar statut
ontologic în economia crea¡iei sale ¿i cu remarcabil destin
asumat pe firul acestei crea¡ii. La artistul român, o datå cu
trecerea anilor ¿i complinirea corpusului de lucråri (pe
care le tot mobiliza în varii combina¡ii), soclurile câ¿tigå
progresiv în importan¡å, fiind cuprinse ¿i valorizate foarte
personal în ecua¡ia întregului plastic. Statutul soclurilor

în arta brâncu¿ianå e radical diferit de cel
al antecesorilor: din vârful unei opere ¿i
pânå la påmânt, toate piesele reunite prin
juxtapunere mårturisesc apartenen¡a lor
solidarå de regnul sculpturii. Chiar dacå
au fost concepute ini¡ial cu func¡ie de
resemnate suporturi, unele volume,
luminate de dalta gânditoare a lui Brâncu¿i,
ajung så fie propulsate drept sculpturi de
sine ståtåtoare. În chiar apogeul geniului
såu creatorul face figura unui iremediabil
îndrågostit de soclurile lui cu geometrie
sumarå: miraj de forme „platoniciene” ce-
¿i reclamå dreptul de a fi contemplate în
sine. La limitå, în democra¡ia intimelor
reverii ale artistului, sculpturå ¿i soclu
devin valori inter¿anjabile.

În cazul special al Mesei
tåcerii – maree de socluri pustii – se poate
spune cå însu¿i centrul de interes al
imaginarului sculptural brâncu¿ian se
deplaseazå temerar spre exploatarea
virtualitå¡ilor, resurselor de poten¡ial
simpatetic ale unei aglomeråri de asemenea

forme elementare. Glisarea echivaleazå cu o spectaculoaså
muta¡ie de ordin axiologic în planul ideii de artå
sculpturalå. Iatå ce s-ar cere så realizåm, estetice¿te, atunci
când privim Masa tåcerii.

Tâlcul temerarei preocupåri brâncu¿iene de
„schimbare la fa¡å” a no¡iunii de sculpturå prin promovarea
vizualå a volumelor simple – de piatrå, de marmurå, de
lemn – nu poate fi decât unul: adâncul respect naturist al
artistului pentru materialele în care lucreazå, dorul adânc
al artei sale de parteneriat cu materia genuinå. Materie
cåreia, in extremis, Brâncu¿i i-ar acorda bucuros rolul de
„vioara întâia” în actul de comunicare cu privitorul. Cu
cât reprezentarea unui subiect sculptural brâncu¿ian tinde
så fie doar o epurå, aproape dispårând în pu¡inul câtorva
linii, cu atât mai mult materialul ales pentru lucrare face
pa¿i uimitori înaintea ochilor no¿tri. Subiectul sculptural,
discretizat, ce devine ? Devine oficiantul unei ontofanii
iar soclurile, ¿i mai sumare fiind, – mijlocitoarele  pure ca
lacrima ale celebrårii „spiritului” materiei, fiin¡ei ascunse
a lumii. Contemplarea calmå a unor asemenea forme: o
cufundare filosoficå în ontic, greu de mårturisit, dar
posibilå, ca tråire, pe plan interior.

La Târgu-Jiu, elementele constitutive ale Mesei
tåcerii nu sunt, a¿adar, volume cu modest rol decorativ
recuperate, într-o pauzå de inspira¡ie, din debaraua operei
anterioare a sculptorului, ci sunt paradigme ale rostirii
plastice moderne abstrase de creator dintr-o idealitate a
artei, întrevåzutå de el. Paradigme – pentru prima oarå
aici ¿i acum – orânduite pe sol, într-un sublim efect de
întreg expresiv.

Printr-o decizie creatoare brâncu¿ianå îndelung
decantatå, Masa tåcerii ajunge, compozi¡ional, så fie un
câmp energetic de socluri, ¿i nimic altceva, deoarece
tocmai soclurile, prin simplitatea lor parcå impersonalå,
cu aer de arheitate au harul de a comuta aten¡ia privitorului
de pe „formå” pe „sinea” materialului întrebuin¡at; de a
promova vizual, cu prioritate, roca: fragmente de
necoruptå naturå originarå (piatrå de Bampatoc, de
Câmpulung) aglomerate de sculptor acolo, pe dig.

Iar roca, apropiatå sensibil de suflet în frumoasa
ei nuditate, na¿te tåcere ... Poate cå segmentului vestic al
Memorialului brâncu¿ian ar fi cel mai nimerit så-i zicem
a¿a: lapidarium al tåcerii. Cåci în stråfundul eului
contemplativ, acolo unde conturele obiectelor se topesc
într-o luminoaså stare fiin¡ialå, se prea poate så uitåm cå
„instala¡ia” lui Brâncu¿i de pe dig e o „maså cu scaune”;
så uitåm , percepând lucrarea doar ca pe o arie albå de
prund, unde un cerc de pietre mai mici înråmeazå tåcerea
unei masive piese centrale.

Ezotericul Vasile Lovinescu noteazå urmåtoarea
tråire a sa la vederea în depårtare a goalelor creste mon-
tane: „Mun¡ii sunt realizarea descendentå a Tåcerii”. Iar
în alt loc: „În înål¡imi nu sunt sunete. Nu e decât o tåcere
care e identicå cu lumea spiritualå (...) De aceea påstrarea
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tåcerii e limita în¡elepciunii, pentru cå în tåcere te po¡i
fixa pe planul Gândului”.

4
Fe¡ele tåcerii. Stani¿ti în timpul profan, ignorând

de¿irarea prea epicå a zilelor vie¡ii; cavitå¡i ale lini¿tei.
„Locuiam parcå într-o boabå de strugure” – î¿i aminte¿te
Mircea Eliade (în „Proba labirintului”) dormitorul din casa
pårin¡ilor cu lumina solarå filtratå prin draperiile verzi.
Enumår mai jos câteva experien¡e proprii ale tåcerii,
încercând så disting în diversitatea lor „ce”-ul comun:

- Tåcerea ruinelor Devei, nåpådite de buruieni,
în surditatea unei amieze toride;

- Låsarea  serii pe luciul unei bål¡i solitare, în
Bårågan;

- Våzu¡i din tren, într-o haltå, salcâmi înflori¡i
pentru nimeni, - „albe silozuri ale tåcerii;

- Colacul de piatrå, cu gaura roaså de lan¡uri, ale
unei fântâni påråsite, pe un drum între sate;

- Glasul cucului (ori glasul tåcerii), våtuit, în
departele luncilor;

- O poartå grånicereascå, din råchitå ¿i sârmå
ghimpatå, agå¡ând funigeii, pe fâ¿ia de frontierå, la Prut;

- Dupå råzboi, soclurile devalizate de busturi,
din parcul Copou în care, prin anii ’50, intram
prima oarå;

- „Stâlpi reteza¡i în ape amnetice”, sau
ruinele unui pod cåutându-¿i trecutul în
oglinzile râului;

- Un titlu de carte pe care n-am mai
citit-o: „Tåcerea planta¡iei de pini”;

- În anima¡ia unei gåri, într-un film al
lui Bergman, cadranul hipnotic al unui ceas fårå
aråtåtoare ...

„Ce”-ul comun al fe¡elor tåcerii (am
extras din memorie câteva asemenea
întruchipåri) a¿ spune, introspectându-må, cå
rezidå în plinåtatea oricårei ståri de tåcere tråite
sensibil. Cum oare ar putea tåcerea så fie, în ea
înså¿i, un vacuum, så fie goalå de con¡inut când,
dimpotrivå, ea ¿tie så dea relief – un alt relief:
relieful tåcerii – tuturor celor ce sunt, ca ¿i celor
engramate în noi? Tåcerea, tråitå, nu e amor¡ire,
ci acutizare perceptivå, dincolo de pragurile
senzoriale obi¿nuite ! Tåcerea, tråitå, e o
reformulare a lumii, a lumii obiectelor învåscute
în ea.

În estuarele tåcerii probåm exemplar
„oroarea de vid” a con¿tiin¡ei. Cåci tocmai în
astfel de locuri – cum sunt cele enumerate – o
luxurian¡å de în¡elesuri, de sensuri, de insinuåri
stå så treacå din virtual în real: o resim¡im în
proximitate; o auzim cum încalcå hotarul.
Pentru în¡elep¡i tåcerea poate fi într-atât de
relevantå încât întrece valoric orice cuvânt, oricât de bogat
în conota¡ii; excede comunicarea discursivå, oricât de
saturatå ectosemantic ar fi. Pânå ¿i referitor la termenul
„tåcere” s-a afirmat cå este cel mai poetic cuvânt:
semnifica¡ia lui abia cå începe så se contureze cu adevårat,
dezvåluindu-¿i consisten¡a umanå, dincolo de explica¡ia
derizorie pe care o dau cuvântului dic¡ionarele limbii. Nu
stå în grija dic¡ionarelor så consemneze, de pildå,
proprietatea fårå egal a „tåcerii” de a se conjuga mut în
noi cu tråirea originarului, a cosmicitå¡ii (acel „sentiment
cosmic” visat de Brâncu¿i ca supratemå a sculpturilor
sale), ori a abisalului. S-a mai spus cå „tåcerea este limbajul
lui Dumnezeu, deoarece con¡ine în sine toate cuvintele”
(David Le Breton). Marile spirite practicå tåcerea ca pe o
formå consacratå a apropierii de divin. „Tåcerea deschide
gândului drumul cåtre profunzimile lumii, conduce
obligatoriu la metafizicå” consemneazå autorul citat.

Dacå fe¡ele tåcerii justificå, fiecare în måsura sa,
descrierea genericå încercatå mai sus, de bunå seamå cå
fiecare loc intens marcat de tåcere comportå propriul såu,
distinc¡ia sa. Parafrazând un adagiu latin, douå medii
(naturale sau prefigurate de om) care concurå parcå în a
induce con¿tiin¡ei frisonul tåcerii lor, nu vor „spune”
niciodatå acesteia acela¿i lucru; nu o vor disponibiliza
identic pentru reverie sau medita¡ie. De fiecare datå
resim¡im tåcerea a ceva anume, într-o ambian¡å anume.
Acoladele tåcerii sunt totdeauna acelea¿i, înså tåcerea unui
colac de fântânå surpatå, fa¡å de tåcerea unei bål¡i oxidate
încet de amurg întredeschide emo¡ional o altå fereastrå
spre noimele firii, spre inexprimabilul ei. Dar Masa tåcerii
? – încotro ne mânå silen¡iozitatea ei evocatoare, anume
înscenatå de Brâncu¿i?

Despre morfologia pietrelor albe orânduite horal
în jurul unei lespezi ce odihne¿te la mijloc – am vorbit
(cred, fårå så jignesc prea mult tåcerea lor). Se impune
acum, completiv, så luåm în seamå situl foarte special al
acestei compozi¡ii sculpturale, – loc ¿i ambian¡å a locului
alese de creator pentru ca ele så participe efectiv la
constituirea sensului ¿i expresivitå¡ii operei sale. În nici
un alt loc de pe påmânt Masa tåcerii – exact aceea¿i ! – nu
ar putea induce privitorului ceea ce poate induce în
mediul de la Târgu-Jiu, håråzit ei de Brâncu¿i. Tråirea

tåcerii, aici, „la apa Vavilonului unde ¿ezum ¿i plînsem”
are nuan¡ele sale, aparte de efectele generice, în plan
psihomental, ale unei asemenea ståri de con¿tiin¡å.

Brâncu¿i a ales pentru opera sa mediul natu-
ral, lini¿tea unei grådini, a unui parc în måsurå så
colaboreze organic cu spiritul Mesei sale ¿i cu îndemnul
såu la deta¿are, reculegere ¿i regåsire interioarå în
proximitatea acestei lucråri. Principial, se cunoa¿te,
artistul aprecia orice sculpturå a lui ca fiind o formå
(sau prilej) de medita¡ie, o medita¡ie dacå nu izomorfå,
prin eleva¡ia ei, måcar tangentå stårii intime de
rugåciune. Înså o asemenea situare în act a
contemplatorului plasticii brâncu¿iene e dificil de atins
în ambian¡a sålilor de muzeu., conven¡ionale locuri de
claustru al artei, pe care sculptorul le dezavua: numai
într-un co¿mar ¿i-ar fi putut vedea Masa tåcerii presatå
de pere¡ii ¿i tavanul unui muzeu.

În grådina în care Brâncu¿i î¿i amplasa Masa
tåcerii se afla, aproape definitivatå, ¿i Poarta sårutului,
– dar så observåm particularitå¡ile de înscriere în spa¡iul
public a celor douå lucråri, acolo. Poarta sårutului, dupå
abandonarea unui prim proiect de a¿ezare a ei la intrarea
în parc, artistul a cufundat-o cu totul în duminicala
pace vegetalå a parcului, – un tunel de piatrå înscris

exact în tunelul coroanelor de arbori (plute, castani,
tei) de pe aleea principalå a locului. În acest „mijloc de
codru des”, ca într-o poianå oniricå, ori ca „la cur¡ile
dorului” (motiv cålåtor al folclorului românesc) Poarta
lui Brâncu¿i oficiazå un supralumesc rit de trecere: o
înve¿nicire în piatrå, mai presus de moarte, a cuplårii
iubi¡ilor. Printr-o asemenea izolare de forfota târgului,
s-ar putea spune cå, în arta modernå, Poarta sårutului
recupereazå în felul ei vechea temå a boschetelor,
pavilioanelor ¿i foi¿oarelor dispuse de arhitec¡ii
peisagi¿ti în romantice grådini de palate spre a tåinui
în ele iubirea ... În schimb, Mesei tåcerii, cuprinse în
lini¿tea aceluia¿i parc, sculptorul îi decide un altfel de
loc: în punctul marginal, de pornire al aleii principale
trasate de el (parte din axul Memorialului), acolo unde
ambian¡a se desface larg pe orizontalå, spre râul lin
curgåtor, spre prundi¿uri, spre orizontul celuilalt mal.
Destinderea perspectivalå planå ce se oferå vederii aici
a fost aleaså ca så „rimeze” cu planeitå¡ile dominante
ale compozi¡iei de pe dig, a¿a cum, în celålalt caz,
bol¡ile de ramuri din lungul aleii „rimeazå” cu bolta
nup¡ialå a Por¡ii sårutului.

Un important factor natural al poten¡årii ¿i
particularizårii tåcerii aici, în situl ales de Brâncu¿i
pentru rotundele sale pietroaie e râul. Se considerå, pe
drept cuvânt, cå tåcerea maximal tråitå sensibil nu e
aceea lipsitå de orice urmå sonorå, ci, dimpotrivå, aceea
ce îngroapå în ea vagi intruzii auditive, insinuåri în
stare nu så tulbure, ci så amplifice mu¡enia locului:
„Glasul cucului, våtuit, în departele luncilor”... În
preajma operei de pe dig elementul ce då intensitate ¿i
profil tåcerii acesteia e fo¿netul continuu al apei. Cel
ce întârzie în mediul lucrårii asistat perceptiv de
acustica fluidå a locului, de ¿oaptele valurilor în matca
bolovånoaså, resimte altfel fixele clepsidre de piatrå,
lespedea mare din mijloc. A fost în inten¡ia creatorului
ca Masa så fie astfel amplasatå în teren încât så poatå fi
privitå pe fundalul râului dumicat de luminå ¿i de
freamåîtul lui oracular, a¿a cum se vede în unele
fotografii. Ochiul ce contemplå lucrarea proiectatå pe
lucitoarele valuri, poate tråi iluzia cå râul stå, în vreme
ce Masa tåcerii urnindu-se, lunecå încet din istorie ...

Pe când încå lucra la Poarta sårutului (dupå cum relateazå
cioplitorul care îl ajuta acolo) Brâncu¿i avea obiceiul så
facå lungi plimbåri meditative pe malul acesta de râu, cuprins
în seduc¡ia lui auditivå. Nu e poezie de¿artå så spui cå în
acele momente de reverie râul curgea direct prin imaginarul
artistului, cå atunci s-a nåscut ideea instala¡iei sculpturale
de pe dig. (Masa tåcerii e singura componentå a Tripticului
memorial pentru care nu a existat nici un fel de machetå cu
care creatorul så fi venit de la Paris).

Dar ce vorbesc ? Dacå artistul, aflat în apogeul
exprimårii lui plastice, a cântårit îndelung locul în mal menit
operei sale, fåcând ca râul så spele fårå sfâr¿it statica Mesei
tåcerii, ei bine, acea naturalitate a sitului de atunci – acum
nu mai este. Ambientul în care monotonul susur al valurilor
deslu¿ea maxime din Heraclit a fost complet viciat: prin
bararea curgerii apei, prin obturarea priveli¿tei plane, prin
transformarea Mesei tåcerii în prizoniera unor grevante
amenajåri de beton. Întreprinzåtori adu¿i de vânt ¿i miros au
artificializat locul cu bunele lor inten¡ii, operând dupå o
strategie demult persiflatå de spiritul popular: „Na¡i-o bunå
cå ¡i-am dres-o!” Dar så ie¿im din conul acesta de triste¡e.
Mai spun atât: dacå Brâncu¿i ar veni acum de dincolo ca så
recep¡ioneze el însu¿i strådaniile coaforilor Mesei tåcerii,
autorul compozi¡iei de pe dig ar revendica mai presus de

toate un lucru: så i se restituie Jiul, râul
perpetuum, asimilat cândva reveriei lui
creatoare ¿i coparticipant la
semnifica¡ia Mesei. „Când creezi,
trebuie så te confunzi cu Universul ¿i
cu elementele” – mårturisea sculptorul.
Iar „via¡a ¿i moartea, la fel ca ¿i mate-
ria, se confundå, în ultim, într-o formå
unicå – Tåcerea. Totul se scurge, repeta
el (...) în vasul tåcerii – mare oceanicå
unde se varså întregul nostru univers”
(consemnare a lui V.G. Paleolog).

Jiul cândva curgåtor la poalele
Mesei tåcerii a fost exilat din condi¡ia
acesteia de a fi ¿i de a se exprima în
cheie artisticå brâncu¿ianå. Î¿i mai
meritå gorjenii opera sculptorului, în
acest caz ? Nu cumva, prin distrugerea
treptatå a mediului natural în care a
a¿ezat-o Brâncu¿i, lucrarea sa e
„disponibilizatå” pentru alte loca¡ii?

Din situl originar al Mesei tåcerii
dåinuie totu¿i ceva care îi salveazå
mocnit autenticitatea. Ceva ce
antreprenorii nu pot distruge, pentru
bunul considerent cå aspectul apar¡ine
nu de planul realitå¡ii tangibile (prea
tangibile !), ci de memoria locului ales
de artist pentru compozi¡ia sa. (E
adevårat cå destui comentatori – prea

gråbi¡i, ori prea sofistica¡i – ignorå aceastå „memorie a
locului” dar, dacå ar fi så fie soma¡i, ei nu pot contesta pecetea
istoricå a sitului Mesei tåcerii). Må refer la faptul cå aici, pe
malul Jiului, în primul råzboi mondial s-a opus o rezisten¡å
disperatå invadårii localitå¡ii de cåtre armata germanå a
mare¿alilor Falkenheim ¿i Mackensen. Mai târziu, în vremuri
de pace (din nefericire, înså, în ajunul unui alt råzboi mondial
nefast pentru ¡arå), prin orå¿elul cândva apårat eroic Brâncu¿i
va desfå¿ura rectiliniu Tripticul såu. Este semnificativ cå în
toamna anului 1938 a existat inten¡ia de a inaugura
capodopera sculptorului exact pe data de 14 octombrie, cea
înscriså spre neuitare ¿i pe placa de la podul Jiului unde, în
1916, „... båtrânii, femeile, cerceta¿ii ¿i copiii Gorjului au
oprit nåvala vråjma¿å, apårându-¿i cu vitejie cåminurile ...”.
Masa tåcerii a fost amplasatå în parcul påzit pe latura lungå
a lui de râul eroic ¿i având într-un col¡ al såu acest pod
glorios. Prin încårcåtura lui emo¡ionalå, un asemenea
amplasament, premeditat de artist, conferå nu numai Mesei
un în¡eles special, ci condi¡ioneazå subtil în¡elesul întregului
Memorial, care începe de aici, ca så stråbatå întreaga
localitate. Altfel spus: în totalitatea sa Memorialul brâncu¿ian
este – ¿i trebuie considerat – func¡ie de memoria istoricå a
sitului Mesei tåcerii.

În istoria culturii universale a fost statornic practicatå
cutuma înål¡årii arhitecturilor simbolice, precum låca¿ele
de cult, sau a altor monumente (în stråvechime: simple pietre
adesea dispuse în cerc), pe locurile memorabile, impregnate
de ceva deosebit întâmplat acolo, – un martiraj, o moarte, ori
unde s-a aflat îngropat vreun sfânt. Locul însu¿i con¡ine (sau
nu) în el virtualitatea („tema”) edificårii unui monument. În
legåturå cu Masa tåcerii am pomenit de Legenda Me¿terului
Manole; revin acum la analogie: Balada poveste¿te cum,
pentru a înål¡a o mânåstire de o frumuse¡e fårå egal, prin¡ul
medieval Negru-Vodå începe prin a cåuta mai întâi un „loc
potrivit”, pe malul unui râu (nu Jiul, ci Arge¿ul, alt afluent
carpatic al Dunårii). „Loc potrivit” nu se referå la calitå¡i
peisagistice ale terenului, ori la eventuale înlesniri practice
ale lui, ci la relevan¡a spiritualå a topos-ului. Aflarea locului
potrivit e enevoioaså, dureazå cât o cålåtorie ini¡iaticå pânå
când, în sfâr¿it voievodul descoperå
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Pe Arge¿ în jos
Pe un mal frumos (...)
Un zid påråsit
ªi neispråvit (...)
Iatå zidul meu,
Aici aleg eu
Loc de monastire
ªi de pomenire!
Zidul påråginit e semn hierofanic, indiciu de vremuitå

sacralitate –, deci locul e bun unei întemeieri ... Dincoace,
la alt râu, Brâncu¿i întemeiazå asemånåtor, nu la
întâmplare, ci tot pe un påmânt memorabil, sfin¡it prin
jertfa mor¡ilor în råzboi. Pe malul Mesei tåcerii a curs
cândva sânge. E „locul de pomenire” ce i s-a impus låuntric
lui Brâncu¿i, a¿a cum pribeagului cålugår Nicodim îngerul
i-a aråtat, lângå o altå ¿optire de apå, locul cuvenit
mânåstirei Tismana, cea veneratå de sculptor ¿i vecinå
copilåriei ¿i tinere¡ii sale.

Concluziv: În specificitatea sa, tåcerea Mesei
tåcerii e tåcerea unei lucråri de artå a¿ezate pe un loc
legendar, încårcat de laten¡e emo¡ionale. Indubitabil,
propriul tåcerii brâncu¿iene de pe dig e conjugarea ei acolo
cu amintirea mor¡ilor, cu gândul mor¡ii. Ce înseamnå o
asemenea conjugare? Ajunge så evoc densitatea
„minutului de tåcere” (sau „de reculegere”) pe care, la
soroc, uneori întregi comunitå¡i umane îl påstreazå în
memoria celor du¿i; tradi¡ie care demonstreazå cum stihia
tåcerii poate intra cople¿itor în rol pe scena fluidei noastre
existen¡e. „Minutul de tåcere”, când e prestat, se våde¿te
liantul fårå egal dintre to¡i cei din asisten¡å ¿i cel/cei
dispåru¡i, un liant ce depå¿e¿te prin consisten¡å puterile
oricårei alocu¡iuni funebre care ar fi så se rosteascå în
asemenea împrejuråri. Iatå ce mediazå Masa tåcerii:
pietrele de pe dig ale artistului vor så fie o suspendare în
timp, o prelungire ilimitatå a men¡ionatului „minut de
reculegere”. Cercul carpatic de pietre rotunde nu cheamå
la el comeseni exclamativi, dupå cum nu este nici doar o
„Maså a umbrelor”, ci mai mult: curbura lui închiså „adunå,
une¿te ¿i apropie” (Brâncu¿i) viii cu mor¡ii. Astfel Masa
tåcerii e gemelarå Por¡ii sårutului care, ¿i ea, pe arhitravå,
pe stâlpi, jur-împrejur cununå supralumesc viii cu mor¡ii.
(În perioada probårii în teren a compozi¡iei de lângå Jiu,
Brâncu¿i a încercat ¿i varianta dispunerii douå câte douå,
pe circumferin¡å, a tamburelor sale de piatrå, desigur, în
inten¡ia de a sublinia uniunea celor råma¿i în via¡å cu cei
trecu¡i în postexisten¡å. Înså ¿i fiecare scaun în parte, prin
jumåtå¡ile sale inverse dar alipite, poate så conoteze
aceastå solidaritate în absolut. O constatå însu¿i patriarhul
ortodoxiei noastre, Daniel, vorbind de „dualitatea celor
12 scaune rotunde, fiecare fiind ca «douå ceaune» unite
între ele ¿i întoarse, unul spre cer, iar altul spre påmânt”).

A¿adar tåcerea Mesei tåcerii î¿i precizeazå
în¡elesul primind, pe locul ei legendar, încårcåtura
senza¡iei mor¡ii. Dar nu se produce oare o restrângere
(imputabilå) a semnifica¡iei Mesei tåcerii prin împingerea
ei pe un asemenea culoar interpretativ ? Mai ales pentru
contemplatorul stråin, n-ar fi oare aceastå compozi¡ie
sculpturalå mai generoaså simpatetic ¿i mai promi¡åtoare
semantic dacå tåcerea – oricum emanatå de ea – am låsa-
o så pluteascå în indeterminare, fårå a o ata¿a episodului
istoric al locului ? Pentru unii rafina¡i ai criticii de artå,
dispu¿i så comenteze Masa ca „prezen¡å plasticå purå”,
pare o compromitere a actului estetic interpretativ så vrei
så legi numaidecât „instala¡ia” brâncu¿ianå de gândul
mor¡ilor de la Jiu. Asemenea comentatori oficiazå critic
ca ¿i când abia prin jubilåri în abstract, fårå cunoa¿terea
criteriilor ¿i rigorilor generative ale operei în discu¡ie, i-ar
putea salva „universalitatea”. Înså a conjuga tåcerea
soborului litic de pe dig cu rememorarea mor¡ii eroice
petrecute acolo nu e tocmai îngustime, nu conduce la un
consum  estetic sårac în reverbera¡ii al lucrårii brâncu¿iene.
Masa tåcerii nu trimite strict la moartea cuiva – ¿i atât. De
la tulburatul personaj Ghilgame¿, de acum câteva mii de
ani, pânå la existen¡ialismul modern ¿i pânå oricând în
timp, constatarea ori rememorarea mor¡ii cuiva nu
limiteazå psihomentalul, ci mai degrabå catapulteazå
instantaneu sim¡irea ¿i gândul departe, în zona interoga¡iei
metafizice asupra condi¡iei de a fi în univers a omului în
genere. Conjugarea tåcerii cu amintirea mor¡ii în expresia
plasticå a Mesei tåcerii cosmizeazå, „då orizont
nemårginit” în¡elesului ei.

Dacå, personal, ar fi så fiu exilat pe o insulå ¿i mi
s-ar da ¿ansa så må stråmut acolo înso¡it de o crea¡ie
sculpturalå a lui Brâncu¿i –, oare ce a¿ alege ? Uneori îmi
închipui ce a¿ alege, pentru simplitatea ei vuitoare de
sens, pentru interfa¡a filosoficå, pentru frumuse¡ea tåcerii
ei – Masa tåcerii. Dar a¿ pretinde, eu, exilatul, så mi se dea
Masa tåcerii ne¿tirbitå în autenticitatea fiin¡årii ei decise
de artist; adicå dimpreunå cu întregul Memorial, din care
e parte, dimpreunå cu râul din preajmå, cu zårile calme, cu
ve¿nicia albastrului zamolxian de deasupra. Altfel, scoaså
din context Masa tåcerii n-ar putea så tacå pe måsura
visului brâncu¿ian.

Ion POGORILOVSCHI
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Constantin Stroescu:
“ÎNTOARCEREA DIN INFERN”

MEMORIAL DE LAGÅR

La cei 92 de ani, profesorul CONSTANTIN
STROESCU din Brådicenii Gorjului evocå, în Întoarcerea
din Infern (Ed. „Måiastra”, 2007), ca fost cåpitan combat-
ant în oastea cea mare a Patriei, în timpul celui de-al Doilea
Råzboi Mondial, situa¡ia internå ¿i interna¡ionalå, precum
¿i atmosfera generalå specificå marelui moment istoric, pe
care l-a tråit cu patriotism, cu însufle¡ire, cu dåruire, alåturi
de camarazii de front ¿i dimpreunå cu ¡ara întreagå.

Învå¡åtorul de 26 de ani, concentrat la frontierele de
Råsårit („pe zonå”, conform unei expresii uzitate în epocå,
unde se afla mobilizatå întreaga o¿tire, în urma „raptului
teritorial” al Basarabiei, care mai bine de un secol fusese
sub ståpânire ruseascå 1812-1918), - are prilejul så
cunoascå pe viu realitå¡i ¿i oameni, întâmplåri ¿i
evenimente, într-un moment de grea cumpånå pentru ¡arå.

Dupå 22 de ani de reîntoarcere la trupul ¡årii-mumå,
prin nota ultimativå din 26 iunie 1940, Guvernul sovietic
¿i-a readjudecat Basarabia, anexânt totodatå Bucovina de
Nord ¿i ºinutul Her¡a. La 22 iunie 1941, „oastea românå
for¡a Prutul ajungând pe malul celålalt, tårâm ocupat ¿i reocupat de atâtea ori de cåtre colosul de la Råsårit.”

Între unitå¡ile care treceau Prutul în vara lui 1941, la comanda expreså a Mare¿alului Antonescu, se afla ¿i învå¡åtorul
gorjean Constantin Stroescu cu solda¡ii såi, anima¡i de dezrobirea fra¡ilor basarabeni ¿i bucovineni. Luptând alåturi de
camarazii såi pânå la 1 octombrie 1941 (când oastea românå înaintase cu mult dincolo de hotarul estic al Basarabiei),
C. Stroescu ¿i camarazii såi au cåzut prizonieri la Dalnik, în apropiere de Odessa.

„Nimic nu e mai groaznic decât prizonieratul, nimic nu e mai sinistru decât lagårul”, va nota C. Stroescu mul¡i ani
mai târziu. Dupå cinci ani ¿i trei luni de prizonierat, C. Stroescu va fi eliberat la 19 noiembrie 1946. Se va întoarce în
satul natal, reluându-¿i activitatea didacticå. Absolvind ulterior ¿i Facultatea de Filologie ¿i devenind profesor, C.
Stroescu (n. 1 octombrie 1915) a desfå¿urat o rodnicå activitate la catedrå ¿i pe tårâm social-ob¿tesc, bucurându-se de
respectul familiei ¿i comunitå¡ii, ba chiar al autoritå¡ilor jude¡ene. Profesorul de istorie din Brådicenii Gorjului,
îndeplinind o vreme ¿i func¡ia de inspector ¿colar în regimul trecut, mårturise¿te cå era obligat så vorbeascå la claså ¿i
cu diferite prilejuri despre „victoriile invincibilei Armate Ro¿ii, eliberatoare” ¿i nu despre infernul tråit în lagårele de
concentrare de la Ela Buga, Oraski ¿i Månåstârcea… ªi acesta a fost un motiv major ca veteranul de råzboi så lase
mårturie acest memorial de lagår, de o zguduitoare evocare nonfic¡ionalå.

Memorialul dezvåluie o realitate crudå atât în rândurile o¿tirii române însufle¡ite de misionarul rol eliberator al
fra¡ilor afla¡i sub ocupa¡ie sovieticå (în condi¡iile unor confruntåri grele ¿i a „lipsei de înzestrare a armatei române cu
armament modern ¿i tehnicå de luptå adecvatå”), cât ¿i ca ostatic cåzut la Dalnik-Crimeea ¿i dus, apoi, prin Gulagul
Sovietic, în diferite loca¡ii ale prizonieratului institu¡ionalizat pe scarå largå.

Foamea, frigul, muncile extenuante, boala, lipsa de certitudine în toate aceste itinerante lagåre presårate în
neiertåtoarea pustå asiaticå ¿i, mai peste tot, regimul de exterminare la care erau supu¿i prizonierii români, îndeosebi cei
cåzu¡i la Cotul Donului, - toate acestea mårturisesc despre o alienantå istorie, dar ¿i despre un calvar de vreo cinci ani,
tråit zi de zi, cu sentimentul iminentei exterminåri.

Apar¡inând ¿i acest gen de memorialisticå literaturii de frontierå, autorul nu fic¡ionalizeazå, a¿adar, ci merge pe
recuperarea din memorie a unor imagini crude ¿i tråiri autentice, nelipsindu-i, desigur, o anumitå cursivitate în relatarea
cronologicå a evenimen¡ialului. Prind contur, astfel, locuri ¿i oameni, în imagini netrucate, veridice, autorul surprinzând
acele tråsåturi ¿i detalii caracteristice, menite a rotunji portrete memorabile ¿i psihologii comportamentale. Totodatå,
imaginea cazonå a locurilor de deten¡ie, cu sinistrele figuri ale unor ofi¡eri ru¿i, regimul de muncå for¡atå ¿i de inani¡ie
la  care erau supu¿i îndeosebi de¡inu¡ii români, rela¡iile de solidaritate spontanå dintre prizonierii apar¡inând unor
diferite etnii, ca ¿i acel puternic sentiment de speran¡å ¿i încredere, tonifiant ¿i mobilizator, al reîntoarcerii în patrie, -
toate acestea constituie substan¡a unor pagini de-a dreptul antologice, dacå e så amintim ¿i alte scrieri pe aceastå temå
apårute în anii din urmå, în care memorialistica se conjugå cu documentul de via¡å autenticå în mod fericit.

Mårturie zguduitoare, dar în acela¿i timp ¿i despovåråtoare, catharticå, a infernului din lagårele sovietice, memorialul
d-lui C. Stroescu este o carte bine gânditå ¿i binevenitå în literatura de gen.

Mircea IERUBA

„Icoana de vatrå în sudul Carpa¡ilor
Meridionali”

Absolvent al
Facultå¡ii de ¿tiin¡e –
s p e c i a l i t a t e a
sociologie-etnografie
– a Universitå¡ii
„Lucian Blaga” din
Sibiu, Pompiliu Cio-
lacu are îndråzneala
de a ie¿i din tiparul
celor pentru care sco-
pul finalizårii studii-
lor superioare îl repre-
zintå, din påcate, doar
ob¡inerea unei diplo-
me universitare. Dife-
rit de ace¿tia ¿i opus
lor, Pompiliu Ciolacu,

spre lauda lui, ¿i-a desåvâr¿it pregåtirea profesionalå
pentru a-¿i contura ¿i legitima mai pregnant pasiunea
vie¡ii sale: icoanele române¿ti.

De aici porne¿te ¿i nevoia de exprimare în termeni
¿tiin¡ifici a experien¡ei acumulate în timp, ini¡iativa
adunatå cu acribie ¿i rigurozitate de bijutier în ceea ce
va constitui debutul såu de cercetåtor: Icoana de vatrå
în sudul Carpa¡ilor Meridionali.

Tematica studiului, deopotrivå fascinantå ¿i dificilå,
se adreseazå unui areal alcåtuit de jude¡ele Mehedin¡i,

Gorj, Vâlcea, cerce-
tåtorul urmårind desti-
nul icoanei de vatrå în
perioadele de maximå
înflorire de pânå la
începutul secolului XX,
dar ¿i involu¡ia acesteia
în deceniile care au
urmat, precum ¿i, din
fericire, momentele de
revitalizare a me¿te¿u-
gului apårute în ultimii
ani. Consideratå a
reprezenta unul dintre
cele mai vechi obiecte
de cult de pe teritoriul
fostului Regat, deopo-
trivå totem ¿i semn al dumnezeirii din casele române¿ti,
icoana de vatrå a fost ¿i råmâne mai mult decât expresia
unui me¿te¿ug. Ea este un mod de a privi ¿i tråi via¡a în
consonan¡å cu marea armonie universalå, în care obiectul
¿i creatorul såu sunt pår¡i inseparabile din marele mister
al lumii.

El însu¿i creator de icoane pe lemn, cercetåtorul
Pompiliu Ciolacu se alåturå astfel acestui mister,
înnobilându-l cu truda ¿i modestia sa.

Ion CEPOI
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Munca de via¡å
De câteva zile, iatå
eu am intrat ¿i-n
ultima etapå verde
a muncii de via¡å

în fine, mi-au ajuns
direct în caså
¿i poate direct în gurå
atâtea divinitå¡i

destinul meu acum este
dedus fundamental
la un postament
plin de aer ¿i vânt

chiar ¿i temelia casei
a intrat adânc în cer
¿i eu abia acum pot
så spun aproape tot

dar nu mai mult
decât ce-mi elibereazå
cugetul meu uscat
ca o creangå de aur

Båtrâne, sunt eu
un om normal, vertical
¿i mai natural uneori
decât natura destinatå

nu, cumva, am aflat
chiar prea târziu
sau poate cå a sosit clipa
miraculoasei despår¡iri

Tåcere
Aståzi am tåcut cel mai frumos
în toatå via¡a mea…
O tåcere pe de rost.
Fiecare cuvânt al meu a fost
un munte înghi¡it.

Poate cå a¿a vorbesc ¿i zeii,
printre ei.

Cu ei în¿i¿i. Pentru ¿i din cauza
singuråtå¡ii. Dar, aici sunt nevoit
så må întreb: oare ei sunt singuri
vreodatå?

Imediat cum simte singuråtatea,
Iehova îl strigå pe Moise, så-k
spunå despre ce a tåcut.

Din cauza singuråtå¡ii, omul
înnebune¿te ori ¡ipå, chiar ¿i
dacå este singur în întregul cosmos.
Am så ¡ip ¿i eu, imediat.

Singur în zbor
Våd cå sunt singur în zbor
¿i singuråtatea må face så plâng
nu din motive personale ¿i

sentimentale,
ci din contemplarea punctului

cosmic
genetic a¿ezat în creier…
¿i de Dumnezeu plasat la

adåpost

În zbor, cuvintele curg mai rapid
aidoma lacrimelor råu

blestemate
ori stropilor de ploaie tropicalå
ca la poetul Rimbaud atunci
când cânta poemul „Bateau ivre”
iar noi îl ascultam cu gura

cåscatå

Te po¡i uita u¿or prin aerul
spa¡iului natal sau numai deschis
o singurå datå ¿i pentru sufletul

tåu
atât de încântat aståzi, fårå
vreun impuls mai concret de

iubire
sau de despår¡ire fatalå ¿i rece

Felul de
apropiere

De cine må despart eu aståzi
cel mai u¿or
¿i cel mai potrivit –
hai, spune-mi, Doamne

cum mai pot så-¡i spun,
când ¡i-am spus eu
atâtea ¿i atâtea…
pe aceastå lume a mea

dar, totu¿i, mai spune-mi
¿i asta ¿i încå ceva…
nimic nu este în plus,
nimic în zadar la noi

bine, bine –
dar atunci vino mai aproape,
cât mai aproape
de gura mea neagrå

¿i påcåtosul de mine,
a¿a cum sunt cusut
pe lume ¿i-n nelume,
må pregåtesc de Apropiere

dar chiar atunci pe stradå
aici, în aceastå Grecie
a noastrå, strâmbå ¿i micå,
mai trece ¿i unul, Socrate

care, cu un surâs dumnezeiesc,
îmi spune cam asta –
dacå în grabå traduc fraza
din limba stråveche –

auzi, domnule drag ¿i trist,
aici trebuie så te låmure¿ti
¿i så te treze¿ti la timp:
cine ¡i-a propus Apropierea!

De mul¡umire
O singurå datå maicå-mea
mi-a spus cå m-am nåscut
dar a sårit peste detalii
unde ¿i când ¿i cum

¿i eu am fost atunci
cam bine nevoit a¿a
så-mi imaginez restul
cu podoabe detaliate

dar acum abia acum
eu pot så våd esen¡a
¿i rostul na¿terii materne
ca destin natal în sine

nici datele nici clipele
nici locurile alese sau
poate chiar accidentale
n-au aici o importan¡å vitalå

singurul moment categoric
în materie de soartå
¿i de via¡å omeneascå
este faptul cå e¿ti nåscut

o singurå datå ¿i unic
un copil frumos spålat
cu sângele mamei pe fa¡å
asta este tot ¿i este de-ajuns

mul¡umim frumos,
Doamne

Saturnalia
ripensis

Ce fel de boalå
este ¿i asta
de care n-a auzit
nimeni pe lume

cred cå e ceva
mortal sau
cel pu¡in ea
te adoarme pe loc

nu cumva este
un fel de ciumå
mai nouå ¿i chiar mult
mai cuminte ¿i rea

de Saturnalia asta
auziserå ¿i dacii, acum
vreo douå mii de ani
dar nu ¿tiu dacå e valabilå încå

iar cuvântul ripensis
må înnebune¿te ca maicå-mea
¿i må umile¿te de tot,
fåcându-må mic ¿i mårunt

vezi-¡i de treabå, omule,
mai departe, cre¿tinule –
îmi spune aståzi Dumnezeu
aråtându-mi o cruce vie

De Boboteazå
19 ianuarie 2006.

Aståzi, de Boboteazå
fac pariu
cu maicå-mea
cå îmi vine Dumnezeu
direct în via¡å

nu vine, îmi spune ea
având în vedere
faptul cå n-a venit
nici în anul trecut

ba vine, îi spun eu –
exact pentru cå
n-a venit niciodatå
pânå acum

De Sfântul Ioan
al nostru

Poate el så fie
de oriunde –
dar aståzi
este al nostru,
numai al nostru

asta îmi spune
o båtrânå
oarbå
pe care am oprit-o
din mers fulgeråtor
la mijlocul satului

în spinare ea purta
un munte de ghea¡å
pentru copii ¿i nepo¡i,
pentru fiare ¿i animale,
pentru iarbå, pietre ¿i nori

avea ea grijå
de satul nostru întreg!

Cu timpul
V-a¡i obi¿nuit cu mine viu
¿i asta må face nelini¿tit,
abia a¿teptând chiar ¿i
cea mai micå schimbare
la fa¡å ori la destin

nu, nu, nu –
eu nu må pot
transforma mai mult
decât la ochi
¿i la gurå uneori

cu un surâs
în plus sau
în minus –
pe fa¡å
¿i la inimå

fiecare mi¿care
de umbrå må doare
insuportabil

adicå doresc
så råmân mai departe
exact a¿a cum sunt
pe dinafarå
¿i pe dinåuntru – atât

¿i iatå-må cum
am devenit cu timpul
un fel de piatrå migratoare,
un surâs cusut pe buze
…sub sprâncene grele

un cuvânt zburåtor
spus abia
pe jumåtate, frate

adevårat
cå sunt
un înger de tot

dar vitreg!

ADAM, acaså
Sunt trist
¿i acaså…
atunci când adorm fulgeråtor -

pe nea¿teptate cad
sub masa unde
imediat
må întâlnesc cu atâtea lucruri
¿i o lume necunoscutå

care må
mai e¿ti ¿i tu…
sunt întrebat

eu sunt
al nostru…
a¿a le spun

bine cå atunci
îmi vineri câte un frate
în ajutor

ajutor, ajutooor
urlu
în delir

de ce mai urli a¿a
frate, nu vezi cå
suntem în via¡å

a¿a må distrez
eu aståzi,
adaug cu lacrimi

sunt acaså
¿i trist

SSSSSatatatataturururururnananananalia Ripenlia Ripenlia Ripenlia Ripenlia Ripensississississis

Adam Puslojic
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În 1966, Petru Comarnescu a refåcut un itinerar
mai vechi, prin Italia, Fran¡a ¿i Elve¡ia, fiind desemnat
comisarul pavilionului românesc la Bienala din Vene¡ia,
itinerar în urma cåruia a råsårit o carte de memorii,
Chipurile ¿i priveli¿tile Europei, extrem de interesantå
prin întâlnirile ¿i apropierile pe care le propune.

Aceastå cålåtorie i-a facilitat lui Comarnescu
revederea unor buni prieteni, vechi colegi de drum,
pleca¡i din ¡arå sau vechi cuno¿tin¡e, unele devenite
mari personalitå¡i culturale.O întâlnire cu rezonan¡å
aparte în sufletul autorului a fost cea cu Jacques
Lassaigne, critic de artå ¿i comisar al pavilionului
francez, pe care nu-l mai våzuse din 1940, de¿i au fost
cândva destul de buni prieteni. Prin intermediul lui
Lassaigne, Comarnescu stabilise în trecut rela¡ii
importante, în Occident, fiind vorba de Gabriel Marcel,
Louis Lavelle, Daniel Rops, Jacques Maritain, Henry
de Montherlant, Maurice Blondel, Raymond Bayer, N.
Berdiaev, etc. Aceastå listå poate fi extinså ¿i ea este
importantå în måsura în care contureazå un climat cul-
tural în care Comarnescu era integrat ¿i apreciat. Despre
unii dintre ace¿tia, Petru Comarnescu a scris cronici ¿i
eseuri (a fost cazul lui Maurice Blondel, Gabriel Marcel,
Louis Lavelle etc.), la fel cum a scris despre Congresele
de filosofie ¿i esteticå la care participase, toate aceste
rânduri gåsindu-¿i loc în ,,Revista Funda¡iilor Regale”,
unde, pe parcursul mai multor ani, a fost redactor. ,,A
fost un mare moment al vie¡ii mele, atât pe linie
filosoficå, cât ¿i esteticå ¿i pe linia rela¡iilor cu unele
dintre marile spirite ale lumii. Pentru Lassaigne eram
atunci un om mai important decât sunt cel de azi. S-a
ocupat de mine cu deosebitå prietenie ¿i polite¡e. El a
devenit un om mare, un critic de prestigiu mondial,
autor al mai multor cår¡i.”1

Revederea lui Jacques Lassaigne i-a provocat
autorului, amintiri, regrete, nostalgii, Comarnescu fiind
dintre cei care priveau ¿i se priveau cu o luciditate
dureroaså. ,,Întrevederea de la Bienalå a fost cåldu¡å,
a¿a cum må a¿teptasem. Anii ne-au separat, experien¡ele
de via¡å ne-au dus pe alte fåga¿uri. Ne-am sårutat, ne-
am bucurat pentru a ne spune totu¿i prea pu¡ine lucruri
esen¡iale. Lassaigne a devenit un om important ¿i cam
blazat. S-a îngrå¿at enorm, pare cam plictisit de via¡å
¿i numai când se vorbea de artå redevenea pasionat,
combativ, categoric.”2

Portretul lui Lassaigne este mult mai amplu,
Comarnescu a revenit de mai multe ori în jurnalul såu
de cålåtorie, la aceastå temå a prieteniei. Nu reu¿ea så
în¡eleagå ce s-a întâmplat, de ce rela¡iile s-au rupt,
aproape imposibil de refåcut. De¿i întâlnirea ¿i discu¡iile
dintre cei doi critici de artå au decurs firesc, sub semnul
cordialitå¡ii ¿i al prieteniei, totu¿i Comarnescu sim¡ea
cå impactul revederii a fost ¿ters, banalizat de timp.
Acest aspect al rela¡iilor cu fo¿tii prieteni l-a preocupat
profund pe autorul ce sim¡ea ruptura fatalå, produså de
distan¡ele mult prea mari, de modurile de via¡å diferite.
,,M-am bucurat cå l-am revåzut, a fost mai mult decât
corect cu mine ¿i eu m-am aråtat corect, dar ar fi fost
greu så reînnodåm prietenia de odinioarå. ªi fa¡å de el,
¿i fa¡å de lumea trecutului, am o stranie atitudine – pe
care mereu caut så mi-o explic, fårå så reu¿esc prea
bine. Îl simt pe Lassaigne acela¿i ¿i totu¿i un altul. Simt
lumea trecutului mai depårtat sau mai apropiat, aceea¿i
¿i totu¿i alta. Aparent, suntem aceea¿i, tot oameni, tot
prieteni, tot valori sau nonvalori, dar ¿i noi ¿i lumea se
schimbå neîncetat. Platitudine? Da ¿i nu. Simt, dincolo
de curentele ¿i banalele constatåri, ceva misterios, ceva
care må intrigå, må nedumere¿te.”3

Întreg jurnalul de cålåtorie stå sub semnul unei
incertitudini, al unei presim¡iri ce ståruie în mintea ¿i
sufletul autorului, råmas, cum bine zicea Mircea Zaciu,
un cålåtor singuratic. O teamå, o suferin¡å rodea din
interior speran¡a, încrederea, diminuând bucuria
revederii cu fo¿tii prieteni ¿i camarazi. Era un senti-
ment greu de definit ¿i pentru autor, dar resim¡it adânc
pe måsurå ce timpul trecea tot mai gråbit. ,,Nu dezvolt
bine tema care må fråmântå – încå e confuzå. Nu e
vorba doar de cei cu care am fost prieten la un moment
dat ¿i cu care constat, cu pårere de råu, cå nu mai pot
fi, ci de planuri existen¡iale mai complexe, pe care
cålåtoria în stråinåtate mi le-a relevat – planuri de
cunoa¿tere, planuri de sesizare a schimbårilor din lume,
din modul de via¡å al lumii, cu diversitatea categoriilor
¿i varia¡iilor ei.”4

Alt ora¿ în jurul cåruia s-a polarizat cålåtoria
europeanå a autorului, din anul 1966, a fost Parisul,
loc de întrevederi importante. La Paris, Comarnescu a
fost gåzduit de bunii såi prieteni, Marga ¿i Ionel Jianu,
prima întrevedere, imediat dupå sosire, fiind cea cu
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Eugen Ionescu, pe care l-a gåsit bine, tânår, ¿i cåruia i-
a realizat un portret memorabil. ,,Ionescu nu a fost
niciodatå un om frumos, dar simpatic a fost totdeauna
datoritå aerului såu pu¡intel copilåros, pu¡intel caraghios,
cu nasul rotunjit ca un nasture la vârf. Re¡ii îndatå ce-
l vezi zâmbetul ¿i nasul pu¡intel de clown. Pe aceasta
ar trebui så mizeze caricaturi¿tii, dacå s-ar pricepe så-i
eviden¡ieze u¿oara amåråciune a buzelor ¿i
caraghioslâcul de clown trist ¿i nedumerit. Frunte înaltå
¿i rotunjitå, chelia sobrå, obrajii acum plinu¡i, le observi
în al doilea rând ¿i ele nu contrazic aerul tineresc, chiar
copilåros.”5

Scena antologicå a memoriilor de cålåtorie prin
Europa ar putea fi masa luatå împreunå cu vechii colegi
de genera¡ie: Eugen Ionescu, Emul Cioran, Ionel Jianu.
În acest punct, memoriile comarnesciene se compun
din portrete, din chipuri vii ce ies din paginile cår¡ii,
grani¡a dintre realitate ¿i fic¡iune subiectivå fiind
abolitå, rezultând o lume atât de realå, prinså în contururi
obiective, veridice, cu o luciditate impuså, respectatå.
Nici Emil Cioran nu i-a pårut autorului acestor rânduri
foarte schimbat. ,,Båtrâne¡ea, anii, distan¡a     l-au fåcut
parcå ceva mai distins sau poate prietenia ¿i sentimentele
mele îl vor a¿a. În orice caz, tot relativ slab este, tot
blând în aparen¡å, pårul îl are abundent ¿i rebel,
neîncårun¡it, ochii la fel de vii ¿i zâmbetul cald. Pe cât
de aprig ¿i imposibil este uneori în scris, pe atât de
blând ¿i docil pare în discu¡ii.”6

Våzând evolu¡ia acestor doi mari intelectuali ¿i
scriitori ai genera¡iei ’30, Comarnescu a fost inevitabil
condus de gânduri ¿i amintiri cu mul¡i ani înapoi, în
vremea începuturilor. ªi-a amintit de rolul important
pe care el însu¿i l-a avut în impunerea acestor scriitori
¿i a altora în cultura interbelicå. Scriitorul a notat în
jurnal cå din ini¡iativa sa s-a înfiin¡at Premiul scriitorilor
tineri, de care a beneficiat atât Emil Cioran, cât ¿i Eugen
Ionescu. De asemenea, lansarea în publicisticå a celor
doi scriitori aminti¡i, a fost facilitatå tot de Petru
Comarnescu. ,,Primii bani câ¿tiga¡i din publicisticå i-
au ob¡inut Ionescu ¿i Cioran de la <<Rampa>>, când
am condus eu, scurtå vreme, dupå înapoierea din
S.U.A., rubricile culturale.”7 Aceste mårturisiri ale
autorului puncteazå statutul de lider incontestabil pe
care Petru Comarnescu l-a avut ¿i l-a îndeplinit cu
dåruire. S-a ocupat parcå de-a lungul anilor de to¡i ¿i
de toate, a avut întotdeauna un cuvânt important de
spus ¿i s-a angrenat într-o lungå båtålie, cea a afirmårii
culturii române ¿i a oamenilor ei. Dialogul avut cu
Cioran ¿i Ionescu, a¿teptat de altfel de multå vreme, a
dobândit pe alocuri unele note de confruntare, cåci multe
întrebåri au råmas suspendate de ani buni, iar
nedumeririle ¿i îndoielile autorului privind unele
mårturisiri ale celor doi scriitori români ce s-au dezis
în anumite momente de cultura – mamå, a¿teptau un
råspuns.

Dacå pe Eugen Ionescu nu l-a mai revåzut, aceasta
fiind prima ¿i ultima întrevedere dupå atâ¡ia ani (Eugen
Ionescu plecase cu familia la ¡arå), pe Emil Cioran l-a
vizitat ¿i acaså. Întâlnirea celor doi vechi colegi de drum
a fost plåcutå, constituind un bun prilej de discu¡ii ¿i
mårturisiri téte-a-téte. Chiar dacå la Paris, Cioran tråia
destul de modest, aproape såråcåcios, nu s-a dezis totu¿i
de binecunoscuta ospitalitate româneascå ¿i l-a primit
pe Comarnescu foarte bine. ,,A fost foarte amical,
sincer, deschis, vorbind domol, cu u¿oara lui împleticire
la vorbå, aproape insesizabilå, dovedind emotivitate,
timiditate. Freud explicå înså¿i bâlbâiala ca provenind
din timiditate. Am vorbit române¿te, ca ¿i cu Ione¿tii,
dar lui Cioran îi lipsesc unele cuvinte, spre deosebire
de Ionescu… La Cioran lipsa unor cuvinte sau expresii
se explicå prin singuråtatea, interiorizarea lui ¿i prin
eforturile pe care le-a fåcut spre a deveni un mare stilist
al limbii franceze.”8 Convorbirea cu Cioran a avut
importan¡a ei, astfel Comarnescu a aflat unele probleme
cu care românul exilat la Paris, s-a confruntat de-a
lungul timpului (probleme financiare, scandaluri
literare, izolare), totodatå vorbindu-i autorului despre
câteva personalitå¡i marcante: Gabriel Marcel, Jean Paul
Sartre, Brecht ¿i Tudor Vianu (evocat de Cioran cu
venera¡ie). ªi pentru ca cercul de prieteni så se poatå
completa, Comarnescu a primit semn ¿i de la Mircea
Eliade, printr-o scrisoare, drept råspuns la rândurile
trimise din Vene¡ia, dupå aproape douåzeci de ani de
tåcere. Se simte ¿i-n acest punct al memoriilor o anume
îngrijorare, resim¡itå incon¿tient, involuntar, ca ¿i cum
întâlnirile a¿teptate ¿i cuvintele nerostite se dezlån¡uie
acum într-un ultim ¿i puternic tumult.

Pe lângå revederea prietenilor, scopul principal al
vizitei la Paris a fost Constantin Brâncu¿i. Comarnescu

a våzut, împreunå cu Ionel Jianu, Muzeul de artå
modernå, mai ales sålile unde erau reconstituite
încåperile din atelierul lui Brâncu¿i, mormântul lui
Brâncu¿i ¿i statuia Sårutul din Cimitirul Montparnasse,
plus câteva loca¡ii unde Brâncu¿i avusese ateliere. Parisul
a însemnat totodatå plimbåri, vizite prin castele, galerii,
expozi¡ii (impresionat de lucrårile lui Bissière, expuse
la Luvru), catedrale (plåcut surprins de Catedrala La
Chartres), muzee, cartiere celebre, cafenele frecventate
de arti¿ti ¿i scriitori. Meritå a fi consemnate ¿i întâlnirile
autorului cu diver¿i români afla¡i la Paris, cu sculptorul
Ion Vlad, cu Dyspre Paleolog (fiul marelui prieten al
lui Brâncu¿i, V. G. Paleolog), cu George Manu (ajuns
regizor la Paris), cu Nicole Catargi – Richard, cu Sanda
¿i Vlad Stolojan, cu Irina Codreanu (eleva lui
Brâncu¿i), cu pictorii Al. Istrati ¿i Natalia Dumitrescu
– Istrati, legatarii universali ai lui Brâncu¿i etc. Dupå
cum se poate u¿or observa, discu¡iile despre sculptura
¿i via¡a lui Constantin Brâncu¿i au reprezentat
momentele – cheie ale acestui itinerar parizian ce se
încheia sub auspiciile acestui vechi proiect, monografia
Brâncu¿i, apårutå doar postum, dar nu lipsitå de
relevan¡å.

Cel de-al doilea volum al edi¡iei din 1980, îngrijitå
de Traian Filip, Chipurile ¿i priveli¿tile Europei, descrie
itinerariul lui Petru Comarnescu prin Elve¡ia ¿i Italia,
din noiembrie 1966. Comarnescu a plecat spre Zürich
(Elve¡ia), în ziua de 1 noiembrie 1966, invitat de Carola
Giedion – Welcker, reprezentantå a Asocia¡iei criticilor
de artå, pentru a ¡ine o conferin¡å despre Brâncu¿i, la
Muzeul de artå modernå din Zürich. Cålåtoria, începutå
sub auspiciile unei zile ploioase, când nu se gåseau
taxiuri, când cålåtorul pleca la drum cu un surplus de
bagaje, con¡inând cadouri ¿i suveniruri pentru prietenii
¿i cuno¿tin¡ele la care se ducea, când locul din avion
avea chiar numårul fatidic 13, a decurs firesc, cu unele
incidente legate de vizå sau de descinderea într-o Vene¡ie,
afectatå de inunda¡ii dezastruoase.

Întreaga cålåtorie europeanå din toamna anului
1966, a stat sub semnul artei, în aceste memorii putem
gåsi o istorie atipicå  a artei, fiindcå oferå date ¿i
informa¡ii despre artå ¿i arti¿ti, din locuri ¿i timpuri
diferite, cuno¿tin¡ele curgând unele dintr-altele, fårå a
låsa loc sincopelor timpului ¿i diferen¡elor existente
între aspectele evocate. Alåturi de Comarnescu, alunecå
¿i cititorul pe meandrele artei, purtat de-a lungul
timpului, de acest ghid, mereu înflåcårat, întotdeauna
neobosit så admire, så relateze, så se entuziasmeze.

Ultima parte a jurnalului de cålåtorie se
concentreazå în jurul personalitå¡ii lui Sergiu
Celibidache, compozitor ¿i dirijor, vechi prieten, revåzut
la Vene¡ia, unde petrec ceva timp împreunå, evocând
anii petrecu¡i la Bucure¿ti ¿i rememorând etapele
parcurse în carierå de Sergiu Celibidache. Aceastå
ultimå parte a memorialului de cålåtorie, dacå ar fi
extraså din context, ar putea fi privitå ca o
micromonografie, ce adunå laolaltå date biografice cu
adânci comentarii asupra activitå¡ii muzicologului
Sergiu Celibidache. Petru Comarnescu îl cunoscuse pe
Sergiu Celibidache de prin anii 1934 – 1935 ¿i prietenia
lor a continuat pânå în 1946, an în care Comarnescu a
primit ultimele semne de via¡å de la prietenul såu. Sergiu
Celibidache plecase din ¡arå, dar tåcerea de mai bine
de douåzeci de ani nu a ¿ters prietenia bine înrådåcinatå
a celor doi. În momentele petrecute împreunå, la
Vene¡ia, Sergiu Celibidache i-a vorbit autorului despre
formarea sa profesionalå, profesorii pe care i-a avut,
unele experien¡e muzicale importante, precum ¿i
situa¡iile de cumpånå întâmpinate în Occident. De
asemenea, ¿i-a spus pårerea (provocat uneori), despre
diver¿i muzicieni de la noi sau din stråinåtate, ¿i-a expus
fårå reticen¡å ideile sale despre muzicå, aspira¡iile sale,
cântându-i interlocutorului la pian compozi¡ii proprii
(spre exemplu, Suita Româneascå).

Comarnescu era con¿tient cå Sergiu Celibidache
ajunsese o autoritate mondialå în muzicå (era consilier
în Suedia, avea catedrå de dirijorat la Siena, Stockholm,
Berlin, unde preda regulat cursuri,  dirija la Filarmonica
din Berlin etc.), în¡elegând cå drumul acestui român
apucase acum pe culmi foarte înalte. De aici, o anume
reticen¡å, întâlnitå ¿i-n cazul lui Jacques Lassaigne ¿i
Eugen Ionescu. Acest fapt nu îl împiedicå så-l admire,
så-l recunoascå aproape acela¿i ,,are ¿i acum o înfå¡isare
distinså, plåcutå, mi¿cåri vii, gra¡ioase, o ¡inutå zveltå”9
¿i ,,ascultându-l pe Celibidache ai impresia cå nu se
pierde nici un sunet, cå totul e viu, conturat, distinct –
nu degeaba latinul din el cere acea cartezianå distinc¡ie
¿i claritate.”10
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Petru Comarnescu, întâlniri semnificative
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Chipurile ¿i priveli¿tile Europei se încadreazå per-
fect în memoriile comarnesciene de calåtorie cu care
ne-am obi¿nuit încå din anii ’30, când a scris despre
America. În plus, Chipurile ¿i priveli¿tile Europei
readuc în actualitate o altå perioadå din via¡a acestui
cårturar, fiind vorba de anii ultimi, ce î¿i au propria
încårcåturå de evenimente, fapte ¿i tråiri. Angajat în
istorie, dupå cum remarcase Zaharia Sângeorzan,
Petru Comarnescu a tråit ¿i sim¡it cu intensitate faptul
cultural, a iubit arta ¿i a råmas dedicat crea¡iilor de
valoare ¿i arti¿tilor, a plecat apoi låsându-ne mårturie
despre zbuciumul ¿i gândurile sale mai multe pagini
(numeroase chiar), pe care le regåsim fie în
voluminosul såu Jurnal, fie în memoriile de cålåtorie,
cum sunt ¿i aceste Chipuri ¿i priveli¿ti ale Europei.

Note:
1 Petru Comarnescu, Chipurile ¿i priveli¿tile
Europei, vol. I, Editura ,,Dacia”, Cluj – Napoca,
1980, p. 35.
2 Ibidem, p. 38.
3 Ibidem, p. 42.
4 Petru Comarnescu, Chipurile ¿i priveli¿tile
Europei, vol. I, Editura ,,Dacia”, Ia¿i, 1980, p. 43.
5 Ibidem, p. 140.
6 Ibidem.
7 Ibidem, p. 142.
8 Petru Comarnescu, Chipurile ¿î priveli¿tile
Europei, vol. I, Editura ,,Dacia”, Cluj – Napoca,
1980, p. 147.
9 Petru Comarnescu, Chipurile ¿i priveli¿tile
Europei, vol. II, Editura ,,Dacia”, Cluj – Napoca,
1980, p. 145.
10 Ibidem, p. 152.
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Petru Comarnescu...

 Pe drumul drept

Poetul în goanå pe cal
se vede pe un piedestal
înalt pururi în våz
dar chiar când foarte lini¿tit
¿ade sub copita calului
cade ¿i praf se face
savuros aliment gândului
despre cålåre¡ul visând îndârjit
cå-i pe drumul ce duce drept
în nemurire

În petale
Feti¡a întreabå cât så fie ceasul
aråt floarea diminea¡a
culeaså ¿i spun
doar cå nu e amiaza
ceasornicul din petale
s-a refugiat sub culoarea
din care ne hrånim ¿i neråbdarea
¿i cele ce în privire-s mult mai mari
decât orice fel de råspuns
doar cå nu e amiaza
acul mai scurt l-ajunge pe cel lung
feti¡a ¿i floarea se-aleargå
una pe cealaltå chiar dacå-n mine
sunt pe o linie
doar cå nu e amiaza

În oglinda lui Mircea
Tomu¿

Poe¡ii sunt copii din care au nåscut
ei în¿i¿i dar de bunå seamå ¿i
pårin¡ii ferici¡i
¿i fårå griji

În timp ce râd
ei plâng
La Alba lulia în centru am våzut cum
cel mai vârsnic dintre oaspe¡ii
lui Luican Blaga
aruncå piatra-n sus
¿i aleargå în locul
de cådere
fruntea så-¿i punå spre-a dovedi
cu talent de netågåduit
ce dureroaså nåscocire este poezia

Despre fumat ¿i
moarte

Îngrijoratå-i Dana Låzårescu Popa
actri¡a de renume a teatrului
din urbea Sibiu: de ce duhånesc
în a¿a hal ¿i ucid un båtrân poet
în tinerii cititori dar încå mai mult
în mine însumi scrutând cea parte
în care nimeni alt de mult nu mai e
asta-i crimå ar spune ceva
mai aspru pre¿edinta tribunalului
interna¡ional de la Haga înfiin¡at
pentru sârbii råstigni¡i mai ales
dau din cap sunt de acord
¿i spun: Dar ce mai are omul
altceva în clipa crucialå
de fåcut pe dinåuntru så ardå
pu¡in så fumege-n voie pu¡in
¿i nu la Auschwitz pu¡inå cenu¿å
så presare-n literå se cade
drept råspuns vremilor zbuciumate
adevårat ceva trebuie omul så facå

Umbre vesperale

Pietrele-ncinse de pe limba copilului
în pråpåstii s-au dus de-a rostogolul
¿i-au luat amintirea nop¡ii-ntunecate
din care sare fiara dungile ei
se-aratå numai când pe såturate
cu sânge de om în beznå s-a-mbuibat

Tinere¡e a mea prådatå de angoase
pe calea strâmtå ce abia sim¡it
dar fårå gre¿ între stânci se strecoarå
¿i se-ndreaptå spre mu¿chiul care cre¿te
în cuvintele ce încå nu s-au rostit
¡ipåt prelung devenite la urmå

Luminå la ce ¿i amågiri de sine
cå ochii n-or råmâne fårå licår
din cupele-aurite de sub fruntea
înainta¿ilor ce stau surâzåtori
în vârful scårilor întortocheate
la u¿a casei Atot¡iitorului

Umbrele serii mai lungi ¿i mai negre
pledul så fie urzit de temere
tras deja peste un cap ce se pleacå
¡årâna matern prime¿te såmân¡a
promiså-ntr-o clipå când nu se ¿tia
pentru al cui folos lucreazå moartea

Umbrele se-mpreunå cu hå¡i¿uri
unde suflete semene-au mas demult
uitate-n goana dupå fericire
vocile din grådinå au amu¡it
¿i pare cå de-a pururea-i curmatå
sporovåiala între cei vii ¿i cei mor¡i

Din depårtåri doar clopotul de fontå
vuie¿te patimile acestor vremi
urechii mele bizar în¿elatå
ce oare mai po¡i izbåvitor s-auzi
ce oare-n iarba prematur nåboind
pe-acoperi¿ul casei surpatå-n somn

Pietrele-ncinse de pe limba copilului
în pråpåstii s-au dus de-a rostogolul
pe urma lor cobor cåutând cåldurå
¿i nu zadarnic din trecut må întorc
în nume dureros de trecåtoare
în mâini deasupra focului unite
în negurå arbu¿tii par a fi cai
mâna¡i în alergare de cålåre¡i
måie¿tri gata ¿i timpul så-ntreacå
ba la gråmadå ba în råzle¡ire
unul câte unul zboarå val-vârtej
dar n-au încotro din propriul ocol

Vorbesc spre-a må face våzut în sfâr¿it
ori sus pe cer ori sub påmânt tot-una-i
cuvintele-s albastre jumåtate
pe jumåtate n-au culoare-n ele
vorbesc påtima¿ ca ¿i cum de asta
ar atârna råsåritul de mâine

În ¿arade se înfå¡i¿eazå tot
miezul ciudatei mele existen¡e
umbrele serii mai lungi ¿i mai negre
deodatå lumea-n dorin¡i împår¡itå
¿i tristå ¿i veselå totodatå
una o fac uniform de opacå

Numele
Întâmplåtor îmi zic Radomir Andric
mul¡i cred cå nici n-aduc cu el
cu cel ce
de pe dealul înalt
din zåpezi adânce
de prea mult timp m-aråt
¿i råcnesc la stele
De mult ¿i tatål meu ¿i mama

påmântul nu-l mai bat
nici cu suflarea-n preajmå nu-s
într-o horå cu mine
ei doar må cheamå - ar vrea
så må mai nascå odat’
vârful de cer så lege
cu stråfundu-i în fine
Îmi zice-a¿a întâmplåtor
¿i nu cum sfin¡ii na¿i ar dori
så cadå ¿i ziua mea într-al lor
vis imposibil
cresc iute ¿i dispar înceti¿or
iederå albå devin alun
frasin
fulgeru-n beznå inima-mbrobodi
în broboadå o scrumi
strålucirea din sine

                                                                                    Traducere
Ioan Radin

Selec¡ie realizatå pe baza volumelor lui Radomir
Andric:

Beli izvor (Izvorul alb), Beograd, 2001.
Jezni zednik (Febril Setilå), Mladenovac, 2001.
Poleteåe ptice lastavice (ªi rândunelele s-au dus),

Pristina, 2005.

RADOMIR ANDRIC
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     Lucian BlagaLucian BlagaLucian BlagaLucian BlagaLucian Blaga ÎN “FRAGMENTELE MEMORIALISTICE” ALE LUI
 GHEORGHE GRIGURCU

B l a g a :
„Nimic nu e
a¿a tare ca tre-
cutul. Pe acela
nimeni ¿i ni-
mic nu-l poate
schimba”. Iatå
de ce o durere
rezematå pe
trecut asimi-
leazå for¡a ¿i
imuabilitatea
acestuia.

*

Nu pot uita
C l u j u l ,
d e z a m å g i r i
mai mari ori
mai mici, mai
vechi ori mai
recente mi-au
p r o v o c a t

fascinantul ora¿. Acolo s-a aflat cuibul întreit al
speran¡elor mele: de poezie, de iubire, de prietenie.
A¿ putea exclama cu vorba vechii roman¡e,
„påtima¿ iubit-am o femeie”, la adresa urbei ce
mi s-a refuzat. Acolo am tråit acel timp vibrant în
care Destinul pårea cå nu s-a decis, în care
a¿teptarea era proaspåtå ¿i îmbietoare ca un miez
de fruct copt, prezent pur ¡inând în cumpånå
trecutul ¿i viitorul. Se împlinesc anul acesta patru
decenii de când am påråsit pentru totdeauna Clujul,
silit de împrejuråri ¿i de oameni („în¡arcå-te,
Grigurcule”, îmi spunea Blaga). Azi, trufa¿a
metropolå nu e, în economia mea sufleteascå, tot
mai restrânså, mai… antologicå, decât o fic¡iune,
aidoma, totu¿i, celor ce au fost. O fic¡iune, adicå
un stimul al Neîmplinirii, al acelei capodopere
cåtre care tindem discret, fåuritå dintr-un soi de
anti-materie psihicå. Ce-a¿ mai cåuta, acum, pe
stråzile odinioarå atât de familiare, de care nu
puteam concepe a må despår¡i? Pe cine a¿ mai
putea întâlni din lumea mea revolutå? Cui i-a¿ mai
putea ¿opti, måcar, frazele vide ale irealizårii
suverane? Din Clujul meu n-au mai råmas decât
zidurile, a¿a cum dintr-un cadavru nu råmâne,
dupå o vreme, decât scheletul. Zidurile ¿i… Aurel
Råu, neclintit în postul såu, asemenea unui monu-
ment, de peste patru decenii, la care må gândesc
aproape cu înduio¿are.

*

O confirmare a misterului intens ce-l sim¡eam
lângå Blaga, precum în preajma unui mag, o pot
gåsi în urmåtoarea sa însemnare: „Cele mai multe
aspecte ale prezentului sunt accesibile numai
profe¡iei”.

*

Må aflu zilele acestea într-o societate selectå.
Stau de vorbå, prin intermediul scrisorilor lor, cu
Blaga ¿i cu Domni¡a Gherghinescu, cu Balzac ¿i
cu Eva Hanska. Amarul Târg e, pentru moment,
neutralizat.

*

„Visurile împlinite îmbåtrânesc” (Blaga). Cele
neîmplinite, în schimb, ne prelungesc tinere¡ea.

*

Îmi revine des în minte îndemnul pitoresc ce
mi l-a adresat Blaga, cu prilejul ultimei noastre
întâlniri, în vara anului 1959: „în¡arcå-te,
Grigurcule!”. Era o splendidå zi albastrå, care
scålda Clujul în lumina unui trecut care abia
începuse. Påråsisem pentru totdeauna ora¿ul care
mi-a fost din toate cel mai drag, gustasem din
amåråciunea inconsecven¡ei unor semeni în care-
mi pusesem nådejdea, suportam o dezamågire
care urma a se adânci prin întreruperea, pentru
mai mul¡i ani, a modestului meu început

publicistic. Întorcându-mi spatele, senzual-trufa¿a
capitalå a Ardealului preferase a îmbrå¡i¿a, în acea
împrejurare pentru mine de råscruce, câ¡iva autori
despre care, azi, întâmplåtor, de¿i cei mai mul¡i
sunt încå în via¡å, nu se mai aude nimic… Naivele
visuri începuserå a mi se surpa. La început fårå
zgomot, aidoma unor fructe rostogolite în iarba
deaså a anotimpului exuberant, cåci încå nu
bånuiam pierderile ce urmau. Momentul a fost, a¿
zice, unul de sintezå a ceea ce va veni, un paradoxal
bilan¡ avant la lettre. Må despår¡isem de urbea
dulce, atât de conformå din pricini intelectuale,
profesionale ¿i, nu în ultimul rând, sentimentele
cu nåzuin¡ele mele. Clujul a råmas cadranul pe
care mi-am måsurat dezamågirile. Nostalgia
acestei urbe de miraj tineresc pe care mi-a fost dat
a o revedea mai des începând din anul 2000, în
contextul unor dure tratamente medicale, când
totul era prea târziu, m-a urmårit decenii în ¿ir ¿i,
în prezent, må mai urmåre¿te precum un gol al
nostalgiei mistuite. „În¡arcå-te, Grigurcule!” N-am
bånuit cå, pentru a råspunde pårintescului îndemn
blagian, voi avea nevoie de-o via¡å …

*

Blaga folosea des în conversa¡ie adjectivul
„roman¡ios”. În vorbirea lui Labi¿ revenea mereu
verbul „a mima”.

*

Blaga îmi spunea cå î¿i imagineazå
abstrac¡iunile în chip vizual, sub înfå¡i¿area unor
configura¡ii plastice: „Asta e, sunt un tip vizual”!

*

De ce n-a devenit Blaga medic? „Pårin¡ii mei
voiau så studiez medicina. Dar nu-mi convenea
så intru într-o categorie ce numåra, în ¡arå, vreo
zece mii de persoane!”.

*

Blaga îmi mårturisea, în anii ’50: „Crea¡ia mea
din ultima perioadå a cam schimbat fa¡a poeziei
române¿ti”. Avea într-un fel dreptate, fårå a bånui
cå filoanele lirismului såu se vor între¡ese generos
cu produc¡ia celor ce urmau a inaugura o nouå
vârstå a poeziei noastre, ¿aizeci¿tii, ¿i, concomitent,
¿tefan Aug. Doina¿, Ion Caraion, Leonid Dimov,
M. Ivånescu. Numele de Doina¿ l-am auzit prima
datå din gura lui Blaga.

*

Blaga mitizeazå ¿i în acela¿i timp demitizeazå.
Îi place så demonteze mai cu seamå miturile
biblice. Se comportå ca un leu care nu pregetå a
devora uneori puii speciei sale cu o altå paternitate
spre a-¿i promova propria progeniturå.

*

Din convorbirile cu Blaga: „Nu e bine så
în¡elegi totul. Pânå ¿i calitå¡ile pierd dacå le
aprofundezi prea mult, dacå încerci så le explici
pânå la capåt”.

*

Din convorbirile cu Blaga: „Se întâmplå så
scriu câte-o poezie de excep¡ie. Sau doar o poezie
între altele. Unele poezii nu-mi reu¿esc ¿i le
abandonez”.

*

Din convorbirile cu Blaga: „Este interesant
raportul dintre idee ¿i problemå. Dogmaticii au
doar idei, iar «liberalii», problematizând excesiv,
adesea nu mai ajung la idei”.

*

Puterea magicå, puterea creatoare a a¿teptårii:
„Sfâr¿it de august. Multe rândunici. Cea mai nouå

promo¡ie se adunå pe firele de telegraf. Se
grupeazå. Se regrupeazå. Pe portativele sârmelor,
ele înva¡å contrapunctul. ¿i cântå. La ce le va folosi
contrapunctul în zborul peste mare? Nu ¿tiu. Dar
ele cântå. Am impresia cå în cântecul lor, ele se
simt zburând peste mare. Când vor zbura în adevår
peste mare, ele nu vor cânta” (Blaga)

*
Blaga, destul de stânjenit: „I-am declarat

la un moment dat lui Dan Botta cå sângele meu
nu stå de vorbå cu sângele såu amestecat, fiindcå
a¿a era moda vremii”.

*
ªansa må¿tii: „Masca pe care unii oameni

¿i-o pun poate fi mai esen¡ialå ¿i mai adecvatå
fiin¡ei decât fa¡a pe care o au” (Blaga).

*

Într-o bunå zi, Blaga mi-a povestit despre
vizita pe care i-a fåcut-o, la Bucure¿ti, la sfâr¿itul
primului råzboi mondial, lui Vlahu¡å, båtrân ¿i
suferind. „Era un om în întregime clådit etic. Poezia
putea cu greu stråbate aceastå carapace, fie
dinåuntru, fie din afarå”.

*
A¿ cuteza så inventez un aforism al lui

Blaga: „Nimic nu ne fixeazå (marele poet zicea:
transformå) fiin¡a mai profund decât ¡intele pe care
nu le ajungem”.

*

De ce oare må miram când Blaga îmi spunea
cå, locuind în Occident, mergea în fiecare searå la
cinematograf? În anii 1950, veneau la noi filme
pe cât de pu¡ine, pe atât de proaste. În prezent
avem parte de filme pe cât de multe pe atât de
proaste…

*

„Autodidactul înghite multå celulozå tipåritå,
dar se hråne¿te pu¡in, fiindcå nu ¿tie så meargå
de-a dreptul la sucuri. De aici rezultå ¿i acest
aparent paradox cå omul cult cite¿te pu¡in” (G.
Cålinescu). Blaga îmi spunea cam acela¿i lucru,
subliniind mereu ca n-a citit prea mult în via¡a lui,
mårginindu-se la „textele esen¡iale”.

(Din „Fragmentele unui memorialist”)
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I. Modelul Arghezi

Comunicarea noastrå îl a¿eazå pe Tudor Arghezi
în contextul marii genera¡ii interbelice europene, alåturi
de Charles Baudelaire ori Paul Valery ¿i Trakl ori Rainer
Maria Rilke, de pildå ¿i înlåuntrul paradigmei metafizicii
heideggeriene deloc ¿ocant. Astfel viziunea asupra liricii
argheziene påråse¿te terenul clasicelor interpretåri în
virtutea cårora aceasta ar fi tributarå po(i)eticii stricto
sensu ¿i avanseazå premiza unei cercetåri în care pe prim
plan urcå aspira¡ia spre idee în genere ¿i spre ideea de
sacru în mod special, ipotezå neohermeneuticå ce ne
permite recuperarea unei opere extraordinare, de o
prospe¡ime uimitor de constantå, de pe mai noul tårâm al
transmodernitå¡ii/transmodernismului.

Relevåm ca fundamentale în noua grilå de
receptare ¿i implicit rea¿ezare axiologicå:

- nåzuin¡a la o rela¡ie de alt ordin cu cititorul
- perceperea promptå a contextului care trimite la

Fiin¡å, la Om ¿i la limba lui
- ambi¡ionarea cititorului întru elucidarea

semnifica¡iei, acumulând indicii încårcate de
simboluri dar sillindu-le så alcåtuiascå un întreg

- solicitarea fiin¡ei de cåtre logos cu consecin¡a
beneficå a unui discurs despre om, riguros,
reorientativ, în care se dezvoltå creator conjura¡ia
bimilenarå a umanismului ¿i metafizicii
Poetul, originar cumva din Târgu Cårbune¿tii

Gorjului, dar prin¡ locuitor de structurå germanicå, al
„Mår¡i¿orului” såu sudic paradiziac din Micul Paris
românesc, posesor al unei for¡e formative lucide,
construie¿te viziunea secundå, dublantå, stilisticå, a cårei
mi¿care conceptualå finalå dinspre sfâr¿it, acordå expresia
raportului Fiin¡ei cu esen¡a omului revelând noi nuan¡e,
o idea¡ie ancoratå în sensibil ¿i manifestå în intelijibil.

Subliniem aspectul esen¡ial cå toatå crea¡ia
arghezianå reprezintå azi o ini¡iere în durata idealå, în
misterul acestei durate, în continuitatea ei eternå ¿i în
intermiten¡a ei orgolioaså. Rostirea care-o „traduce”,
fenomenologic e teribil de simplå ¿i totu¿i supremå
manifestare a viului, deoarece asumând raportul fiin¡ei
cu omul, creeazå posibilitatea de a ie¿i din impas, se
metamorfozeazå în timp. Dar timpul se traduce prin
existen¡å, prin fiin¡area întru spa¡iul ce la zåmislit ¿i mereu
întru o limbå, cea latinå, ea înså¿i o spa¡ialitate, înså
dublatå strâns de o temporalitate pe care spiritul le-a
combustionat suveran ¿i invincibil.

Identificând tråsåturile transmoderne ale poeziei
argheziene, numite cândva universalii, noi, neuitându-
le, am purces pe mai noua cale a transrecontextualizårii,
care neagå par¡ial intertextul, în tentativå, recunoa¿tem,
dificilå a descoperirii transversaliilor literaturii
argheziene, concept de altfel inventat de noi, ca promotor
al transmodenismului în România, curent literar,
paradigmå culturalå, menite a pune în precumpånire
identitatea noastrå literarå în Europa precum ¿i
sincronizarea scriitorilor români cu ea, în situa¡ia oarecum
(i)reversibilå a globalizårii/transna¡ionalizårii.

Din aceste puncte de vedere, Tudor Arghezi este
vinovat de precumpånirea faptului de a fi sesizat cå
civiliza¡ia noastrå este întru/între douå lumi: cea orientalå
¿i cea occidentalå. Nici una nici alta n-au pus pecetea pe
noi, dar mijlocind spiritual, ne påstråm identitatea, fiind
întru o tradi¡ie. Pe baza acestei tradi¡ii poporul român are
o mai largå întâlnire decât altele cu valorile spiritului,
cåci tradi¡ia înseamnå påstrarea întru spirit a ceea ce a
fost bun în trecut. Dar nu înseamnå imobilitate, respingere
a înnoirilor, dimpotrivå o deschidere reciprocå. Tudor
Arghezi a intuit: prin toatå opera lui a aråtat cå fiecare om
¡ine de o fiin¡å na¡ionalå ¿i una socialå, prin care poate ¿i
trebuie så se deschidå cåtre universal.

Astfel Tudor Arghezi ni se înfå¡i¿eazå mereu ca
unul care a promovat:

- eliberarea limbii din strânsoarea gramaticii înspre
o configura¡ie mai originarå a esen¡ei

- ontologia discursului arghezian ca învå¡åturå
mai întâi a temeiurilor

- miracolul muta¡ional, printr-un salt calitativ al
materiei din ea înså¿i, în gândire ¿i artå

- sesizarea corectå cå libertatea î¿i prime¿te propria
esen¡å din esen¡a mai originarå a adevårului, care,

el doar este esen¡ial
- dimensiunea ludicå a poeziei argheziene ca hainå

expozitivå a competi¡iei dintre ascundere ¿i
neascundere, în care este prins Daseinul; numit
mister, raportul acesta nu-¿i pierde nicidecum
for¡a, ci, familiar, el devine din ec-sistent in-
sistent, permi¡ând omului så ajungå chiar din
råtåcire la esen¡a adevårului

- prevalarea raportului dintre luminå ¿i aspectul
lucrurilor ca posibilitate a våzului/a eideticului
Deja, în anumite tråsåturi distinctive, putem

constata încå de pe acum ipoteza de lucru a depistårii
unor asemånåri, dublate fire¿te de diferen¡ele de rigoare,
între Tudor Arghezi ¿i Lucian Blaga

II. Bardul de la Lancråm

Textul anterior nu pare ¿i nu se vrea partea întâi
dintr-o introducere la materialul de fa¡å care va aborda
din dublå perspectivå-poetico-hermeneuticå- pe de o
parte ¿i teoretico-pragmaticå pe de alta – a psalmilor
arghezieni ¿i blagieni, cåci despre psalmii lui Al.

Macedonski ori B. Fundoianu, fiind de tranzi¡ie, ne-am
pronun¡at într-un alt eseostudiu, nepublicat încå.

Relectura noastrå din marile trilogii blagiene,
din „zåri ¿i etape” ¿.a.m.d. reinspira¡i – de ecouri
metacritice sau transretorice de ultimå orå, – apar¡inând
unor importan¡i intelectuali contemporani, produ¿i ¿i
compatibiliza¡i de o elitå performantå (trans)istoric ¿i
(trans)epistemologic, are o (trans)structurå proprie ¿i
obiective (trans)teleologice, individuale pânå la
exprimarea celei mai modern(ist)e autoritå¡i cultural-
¿tiin¡ifice.

Nu vom påråsi înså absolut deloc extrem de
lucidul teren al modestiei cercetåtorului care se bizuie pe
interpretåri care råmân deopotrivå în interiorul operelor
analizate dar le ¿i transcend cu maxim de folos în
transbordarea lor dintr-o epocå în alta ¿i în transmutarea
lor dintr-un regim specific în altul, finalitatea actului
nostru servindu-le ontologic ¿i axiologic lor, ci nu nouå,
umil condeier orientat spre o cât mai fidelå reconsacrare a
unor VALORI STABILE, ci nu unor CONJUNCTURI futile,
în noul spa¡iu familiar al Uniunii Europene. Un asemenea
avizat exeget, cu un discurs metaprotreptic, infuzat de o
nostalgie mai degrabå theoreticå decât teoreticå („Orice
theorie instan¡iazå o teorie... Diferen¡a esen¡ialå între
teoretic ¿i theoretic se gåse¿te în performarea lui „a
cunoa¿te ¿i a gândi”. A cunoa¿te este teoretic: nespontan,
inten¡ional, mijlocit, neautentic, silit ¿i ascuns. A gândi
(este a fi) reprezintå spontaneitatea, nemijlocirea,
autenticul, neascunsul – vezi „Un metafizician: Gheorghe
Dåni¿or, de ªtefan Vlådu¡escu”, în „Luceafårul”, nr.
12(783), miercuri, 28 martie 2007, p. 23) ni se înfå¡i¿eazå,
deloc suprinzåtor, Gheorghe Grigurcu într-o recentå
apari¡ie editorialå remarcabilå: „În pådurea de metafore”
(Editura Paralela 45, Pite¿ti 2003, pp. 159-208), în care
pe dimensiunea a 49 de pagini poeto-criticul autoexilat
în Târgu-Jiu redå contemporanilor o efigie ineditå a lui
Lucian Blaga, de se(m)natå din apropiere, dintr-o
intimitate a unui spirit ¿i suflet nordic, nocturn,
transromantic mai degrabå decât expresionist.

Lucian Blaga, „împåtimitul de metaforå”, dupå
cum îl define¿te Gheorghe Grigurcu pe bardul de la
Lancrån, s-a impus în spa¡iul cultural românesc (pe când
¿i definitiv în cel european?), prin crea¡ia sa grandios-
integratoare, de o duratå mai largå, fabuloaså, locul såu
fiind categoric lângå Emil Cioran ¿i Mircea Eliade, to¡i
trei „disocia¡i de istorie” (transistorici, adicå – n.n. I.P.-B.)
¿i încarnând „o similarå nåzuin¡å spre vechime, spre
intemporal, spre categorii”, dar mai ales în imediata
succesiune a lui Mihai Eminescu, amândoi reprezentând
„proiec¡ia cea mai înaltå a sufletului românesc, absolutul
nostru imanent”, dar numai cel din urmå, Blaga, fiind
caracterizat de un patos în întregime sublimat, metafizic,
care „a avut puterea de a depå¿i påguboasa concep¡ie a
conflictelor interetnice, a privi în viitor cu un ochi calm
¿i în¡elept, precum un veritabil european...”.

Dar, cum pe noi ne intereseazå POETUL Lucian
Blaga – în spe¡å cel din psalmi – încheiem aceastå scurtå
<<prefa¡å>> prin a-i reliefa câteva contribu¡ii originare/
originale, a¿a cum fire¿te sunt ele semnalate de Gheorghe
Grigurcu în opsul amintit ¿i la care europenii, fie ei vestici
sau centrali ar trebui så ia aminte:

• o între¡esere de porniri contrare, o mixturå de
disciplinå ¿i insubordonare,

• poetul filosof – un mistic demonizat,
• solu¡ii creatoare, pe muchia contradic¡iilor,
• un poet vechi, ritualic dar ¿i un mare novator,
• un om al dubiului metodic, decât un contestatar

dezlån¡uit,
• un luciferic care respectå temeliile sacre ale vie¡ii
• înso¡irea naga¡iei ca un echilibru, o rezolvare

constructivå
• aspira¡ia crea¡iei: o demonie izvorâtå din estetic
• perspectivå bidimesionalå ¿i ulterior prin

valorizarea misterului, tridimensionalå
• crea¡ia: un <<centru>>, un factor autarhic,

absorbant
• modelul estetic – o structurå plasticå înzestratå

cu un spectru cosmotic
• imaginea literarå (a satului arhetipal, a satului –

idee) ca <<obiect>> reprezentare a elanului
estetizårii în con¿tiin¡a unui autor cu o reflec¡ie
întemeiatå pe percep¡iile vizuale ¿.a.m.d.
Alte tråsåturi le vom explora într-un subcapitol

de sine ståtåtor, iar un potrivit final al acestei întâi pår¡i
nu poate surveni decât prin a revedea o primå
<<asemånare>> între cei doi mari clasici interbelici
constatatå tot de Gheorghe Grigurcu: seria de nea¿teptate
råsuciri pragmatice ale gândirii blagiene/argheziene
conform cåreia „raporturile oamenilor cu Divinitatea
capåtå nu odatå un aspect de tranzac¡ie, de în¡elegere
negociatå, de „târg”, precum un reziduu al materialismului
insolubil al psihologiei noastre na¡ionale” iar timpul
subiectiv ¿i timpul obiectiv al acestei gândiri, intrå într-o
simbiozå reciproc avantajoaså, producåtoare de
capodopere vizionare, demiurgice, cristice izbåvite înså
de pecetea singularitå¡ii prin mijloace intrinseci Poeziei,
recalibrate ca så poatå face fa¡å unei transsinteze între
Paradis ¿i Infern, Sacru ¿i Profan, Imaginar ¿i Real.

III. Contactul dintre Arghezi ¿i Blaga.

Principii de literaturå comparatå

Psalmii lui Tudor Arghezi au fost citi¡i ¿i råsciti¡i,
comenta¡i ¿i råscomenta¡i, exploata¡i la propriu ¿i la figurat
în fel ¿i chip. Psalmii lui Lucian Blaga au cunoscut
exegeze mai zgârcite ca întindere ¿i mai rare ca pondere
numericå – Noutatea (re)lecturii noastre descinde din
ipoteza unui comparatism intern ¿i extern, transdisciplinar
¿i transmetodologic, între cele douå stiluri ¿i scriituri ¿i
între acestea ¿i alte stiluri/scriituri europene.

Întreprinderea noastrå – o paralelå în definitiv –
se bizuie pe trei tipuri de rela¡ii: de contact, de inteferen¡å,
de circula¡ie. „Aceastå diviziune – precizeazå Alexandru
Ciorånescu (în „Principii de literaturå comparatå”,
traducere de Tudora ªandru Mehedin¡i, Ed. Cartea
Româneascå, Bucure¿ti 1997, p. 72) – corespunde, dupå
cum o indicå ¿i numele, prezen¡ei unui contact literar
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individual, a unei întrepåtrunderi multiple de idei ¿i
de curente sau, în fine, a unei teme care circulå de-a lungul
epocilor sau al literaturilor”.

Contactul dintre Arghezi ¿i Blaga ar putea fi
definit ca unul indirect, în contextul tuturor posibilitå¡ilor
care se deschid cercetårii noastre comparatiste, în primul
rând prin faptul cå la amândoi revela¡iile transcendente,
trezirea con¿tiin¡ei interna¡ionale s-au våzut transpuse din
stadiul de <<ecou literar>> dupå cum ni se impune de
pildå, interesul celor doi clasici interbelici pentru lirica
lui Charles Baudelaire ¿i pentru mitul modern al poeziei
ca ¿i pentru limbajul poetic trans-formal în acela de
atitudine creatoare. Suportul acestei afirma¡ii nu ne
apar¡ine, le-am preluat, profitabil, din douå solide lucråri
de tip hermeneutico-poetic semnate de Nicolae Balotå
(Opera lui Tudor Arghezi, Ed. Eminescu, Bucure¿ti 1997)
¿i Zenovie Cârlugea (Lucian Blaga, Dinamica
antinomiilor imaginare, Ed. Media Concept, Sibiu, 2005),
încât nouå nu ne revine decât redescoperirea unui
cosmopolitism trezit/intensificat prin cålåtorii, a unei
dorin¡e fierbin¡i de a imagina ¡årile îndepårtate zårite ¿i
apoi dispårute, de a evoca acele frumuse¡i deosebite ¿i
inaccesibile, pe care – cum frumos remarcå Alexandru
Ciorånescu – „Fantezia le colora în nuan¡ele proprii
paradisului pierdut”. De altfel, în cazul paralelei noastre
distingem douå tipuri de exotism literar: la Arghezi,
interogativ organicist, proteic, la Blaga, Orfic, bazat pe
explica¡ii filosofice uneori cople¿itoare a imaginii
primare, fruste.

Pererinårile ¿i însemnårile de drume¡ie ale unui
Tudor Arghezi, care – ne aratå Nicolae Balotå (în op. cit.
p. 442) – „nu este, prin fire, un cålåtor”, ¿i mai deloc unul
cultural, ci unul alåturat puterilor firii, demonstreazå o
adeziune organicå la paradiziacul necreatului, nefåcutului,
nenåscutului. Drume¡ia arghezianå este una esteticå, mod
de cunoa¿tere prin intui¡ie, o apercep¡ie a organicului
prin explorarea sa visåtoare. Nimic nu-l împiedicå înså a-
¿i consemna, vizionar, coresponden¡e ale tehnicii cu
natura, sau uniri ale omului cu materia inertå. Cålåtoria
lui Arghezi rezidå, în bunå måsurå, într-o întreprindere
mentalå, care porne¿te din dorin¡a de necunoscut ¿i se
istove¿te prin cunoa¿tere/recunoa¿tere; care este revela¡ie
la un nivel superior ¿i corup¡ie la nivelul inferior. Dar
putem identifica ¿i momente în care Arghezi renun¡å la
sprijinul realiilor, comutând cålåtoria în regimul
transversaliilor prilejuite de peregrinarea sacrå (utilizåm
termenul <<transversalie>> în sensul inventat de noi în
<<Lazare, veni foras>>, Ed. Napoca Star 2005) ca
instrument al unei hermeneutici trasnmoderniste dar ¿i în
sensul reconturat de Theodor Codreanu în
„Transmodernismul” (Ed. Junimea, 2005), ca intimitate
cu universul, transparen¡å spiritualå, holonicå (opuså cele
blagiene care este eonicå), ispitå panteistå, dumnezeire
difuzå etc., de¿i, de regulå, preferå peisajele la nivelul
omului comun, imaginile placentare la obiectul
referen¡ial. Moralistul – ci nu filosoful precum în figurile
de stil blagiene – este prezent în toate aceste peregrinåri
printr-o lume imaginarå, prin spa¡iul pur al unor întinderi
propice divaga¡iilor onirice, decât prin sfera închiså a unor
itinerarii prestabilite.

Lucian Blaga urmeazå cursurile unei facultå¡i de
filozofie din Viena, unde se simte „cetå¡ean al unei patrii
spirituale mai presus de hotare ¿i timp” (vezi Lucian Blaga,
Hronicul ¿i cântecul vårstelor, Ed. Tineretului, 1965) ori
este ata¿at de preså la lega¡ia din Var¿ovia (1926-1927),
la Praga, la Berna, consilier la lega¡ia românå de la Viena
sau chiar ministrul plenipoten¡iar la Lisabona (1938-
1939), ajungând så fie propus de cåtre Academia regalå
din Suedia pentru premiul Nobel (1956), în ultima clipå
fiindu-i preferat Juan Ramon Jimenez, aflat în exil. Aceste
ie¿iri în Europa îi servesc lui Lucian Blaga în constituirea/
instituirea metodei sale culturale în prezentarea filosofiei.
Ca reprezentant al Universitå¡ii din Cluj de exemplu,
sus¡inut în 1941 la Viena conferin¡a „Caracterul sofianic
al culturii sud-est europene”, iar la Praga, conferin¡a
„Sufletul românesc”. „Pe aceastå coordonatå Blaga –
apreciazå Mircea Tomu¿ (vezi Lucian Blaga, Poemele
luminii, Poezii, Edi¡ie îngrijitå de George Iva¿cu, Prefa¡å
de Mircea Tomu¿, Ed. pentru literaturå, Bucure¿ti 1968) –
se alåturå ¿irului impresionant de titani ai culturii noastre
care, izvorând din fondul de aur al gândirii ¿i culturii
populare, începe cu Dimitrie Cantemir pentru a se
continua cu Heliade, Odobescu, Ha¿deu, Eminescu.
Fiecare din ei, ¿i alåturi de ei poetul luminii, au lårgit
considerabil spa¡iul de rela¡ii externe ale culturii noastre,
aprofundând în acela¿i timp valorificarea propriilor resurse
¿i adåugând în acest fel încå o treaptå la edificiul
con¿tiin¡ei sale universaliste. Cu Blaga se reface, pe alt

plan al spiralei istorice, în al¡i temeni ¿i în condi¡ii noi de
maturizare ¿i afirmare a spiritualitå¡ii române¿ti, procesul
cåruia Eminescu i-a fost cel mai de marcå ini¡iator:
confruntarea culturii noastre cu o arie culturalå foarte
vastå ¿i påstrând în acela¿i timp avantajul relativei
noutå¡i”.

Lucian Blaga, descinde din orizontul cultural al
Europei germanice, scandinave ¿i anglo-saxone,
permi¡ând românilor un acces inedit: altul decât obi¿nuita
cale a romanitå¡ii mediteraneene. Cålåtoriile sale coincid
cu drumurile vie¡ii, schi¡ate de însu¿i Blaga într-un
crochiu geografic ca spa¡iu al vie¡ii spiritului (Vezi
„Autobiografie”), la capåtul cårora a cåutat „så dezbrace
pânå la Idee orice fiin¡å”, deci så gândeascå în termenii
metafizicii filozofice, ¿i ai mitului filozofic devenit mit
poetic. În aceastå patrie „a transcendentului care coboarå”,
„zåpada fåpturii ¡ine loc de cuvânt”, iar sufletul e într-o
infinitå cåutare, „în mutå/secularå cåutare, de totdeauna,
¿i pânå la cele din urmå hotare”.

Am examinat con¡inutul primei serii de rela¡ii de
contact. A doua, pe care o putem numi a contactelor literare,
cuprinde traducerea, imitarea ¿i influen¡a exercitatå de o
surså, de un model sau de un autor. Se ¿tie cå Arghezi ¿i
Blaga s-au impus, în epocå inclusiv în postumitate ca
traducåtor, cel dintâi din Baudelaire, cel de-al doilea din
Goethe (¿i nu numai, dar în economia eseostudiului de
fa¡å, alte informa¡ii n-ar fi cu prea mult în plus utile – n.n.,
I.P.B.).

În subsidiar, avem totala convingere cå, în urma traducerii
propriilor lor opere în stråinåtate Arghezi (care a primit,
så nu uitåm, ¿i el, un premiu Herder în 1965, la împlinirea
vârstei de 85 de ani, în acela¿i an fiind ales ¿i membru al
Academiei Sârbe de ªtiin¡e ¿i Litere) ¿i Blaga au dobândit
ei în¿i¿i capacitatea de a forma „¿coalå”. Rela¡iile de
interferen¡å pot fi în¡elese ca sincronism flexibil, termen
pe care E. Lovinescu l-a teoretizat exhaustiv. De altfel,
despre Lucian Blaga, E. Lovinescu se ¿i pronun¡å în
spiritul neohermeneuticii sale moderniste, impresioniste,
trecându-l pe poet în categoria scriitorilor caracteristici
procesului de filtrare a culturii Extremului Orient de cåtre
poezia vienezå, de compatibilizare a exotismului extrem-
oriental germanizat cu un românism estetizant autohton
de sorginte decadentå/dizolvantå. „Din pricina eviden¡ei
caracterului dominant, la dl. Lucian Blaga procedeul
simplificårii e relativ u¿or: calitativ, lirismul såu nu se
na¿te din emo¡ie, ci din senza¡ie, iar ca expresie poezia sa
se limiteazå la procedeul aproape unic al compara¡iei...
De¿i legitimå, compara¡ia este totu¿i un accesoriu al
poeziei, pe când domnul Lucian Blaga se ridicå la
valoarea unui principiu organic ¿i aproape unic; poemele
lui se cristalizeazå în jurul unei simple compara¡ii,
admirabilå prin noutate, dar care ar fi trebuit så råmânå
numai un element într-o organiza¡ie poeticå”. La baza
acestui neotip de compara¡ie stå „un raport de asemånare
între doi termeni din lumi diferite”. Poezia blagianå
cunoa¿te ¿i impresionismul exterior limitat la o imagine
de ordin fizic, dar se scoboarå ¿i în sufletul omenesc pentru
a-i fixa atitudinea de moment. Valoarea lui variazå deci
dupå varia¡iile calitative ale impresiei. Este evident cå
modernismul lui Blaga rezidå în:

• extragerea emo¡iei din domenii rezervate
specula¡iei intelectuale

• exprimarea ei prin procedee intelectuale

• reducerea la factorul elementar al senza¡iei
• transferarea exotismului extrem-oriental într-o

superbå crea¡ie de imagini integrale
• valoarea imaginii în fraza poeticå
• talentul creatorului, desfåcut într-o pleiadå de

ucenici – o parte imitator mode¿ti – înså o alta,
cea neomodernistå, ¿aizecistå, fiind strålucitå.
Tudor Arghezi reprezintå, în viziunea lui E.

Loviescu „falsul simbolism”, cåci, în esen¡å, „întâia fazå
a poeziei d-lui Arghezi se caracterizeazå printr-o influen¡å
baudelairianå”. „Råmâne acum så precizåm legåtura
dintre poezia lui Baudelaire ¿i cea a d-lui Arghezi. Punctul
cel mai få¡i¿ al contactului lor e în amestecul macabrului
cu senzualitatea”. Desfacerea de sub înrâurirea lui
Baudelaire s-a produs înså relativ repede ¿i estetica poeziei
argheziene påråse¿te terenul dezvoltårii, optând pentru
concentrare ¿i masivitate. „Expresia poeticå – î¿i noteazå
E. Lovinescu – se strânge ¿i, mai ales, se plasticizeazå;
spiritul nu se mai înal¡å spre abstrac¡ie, ci se pogoarå în
materie; poezia, versurile prin formå, devin antisimboliste:
nu insinueazå nici nu sugereazå, le po¡i înså pipåi
suprafa¡a scor¡oaså. Mai exact, din ea/din ele, se vede un
remarcabil artist în luptå cu o formå rebelå, în care artistul
pare a-l cople¿i pe poet” (Vezi E. Lovinescu, Critice II,
Edi¡ie îngrijitå ¿i prefa¡å de Eugen Simion, Tabel
Cronologic de G. Gheorghi¡å BPT, Ed. Minerva, Bucure¿ti
1979, pp. 176-184 ¿i pp. 228-241)

A citi douå serii de texte în paralel – psalmii lui
Blaga ¿i psalmii lui Arghezi – însemnå a descoperi
deopotrivå constante comune ¿i diferen¡e din cele mai
semnificative. În prima fazå a cercetårii noastre
comparatiste, vom lua seama la consonan¡e, rela¡ii externe,
fapte tangibile, bazându-ne cumva pe hazard ¿i intui¡ie
(s.n., I.P.B.). În faza imediat superioarå vom fi cercetat
rezonan¡a, reac¡ia celor doi autori care trateazå aceea¿i
problemå ¿i, prin urmare, ne va fi venit mai u¿or så le
apreciem, comparativ, ideile, procedeele, <<target>>urile
etc. „Aceastå convie¡uire – conchide Alexandru
Ciorånescu (în op. cit. p. 105) sau convenien¡å literarå,
aceastå interferare de schimburi care nu mai sunt nici
influen¡e nici împrumuturi, aceastå sensibilitate specificå
autorului fa¡å de tot ce plute¿te în aer în preajma sa, este
tot interferen¡å, ¿i deci materie proprie literaturii
comparate”. Chiar dacå metoda compara¡iei nu reveleazå
nici o rela¡ie directå între cele douå cicluri de psalmi,
aceasta nu implicå, pentru noi, absen¡a unei rela¡ii
invizibile. Rela¡ia cauzalå poate într-adevår så råmânå
ascunså, ca ter¡ inclus, totu¿i se poate impune rela¡ia de
interferen¡å, dacå existå celelalte circumstan¡e de
similitudine, simultaneitate ¿i coinciden¡å cu alte
preocupåri asemånåtoare.

Psalmii lui Blaga ¿i cei ai lui Arghezi trådeazå,
în articula¡iile lor, în con¡inutul transmiterii unui tezaur
colectiv ¿i general, transferabilitatea dificilå, de la o limbå
la alta a formei, tråsåturå care individualizeazå cel mai
bine opera literarå. Ideea este cel mai u¿or de trasnmis fie
de la o limbå la alta, fie de la o artå la alta. Ideile se
propagå în principal în douå moduri: simbolic sau
explicit. Transmiterea simbolicå sau alegoricå are o duratå
¿i posibilitå¡i de extindere cronologicå superioare
celeilalte modalitå¡i.

Ideatic, stricto-sensu, psalmii celor doi clasici
interbelici, supu¿i reconsiderårii în con¡inuturile lor:
religioase, filozofice, morale, sentimentale, afective par
mai „relaxa¡i” decât dacå i-am recupera numai prin prisma
simbolurilor interioare textelor. Dacå ideile sunt
condi¡ionate de dezvoltarea socialå, de concep¡iile
dominante într-un moment istoric, dat de stilul de via¡å al
autorului ¿i al cititorilor apropia¡i ¿i, ca atare, sunt
perimabile, valoarea artisticå a unei opere nu va scådea
absolut defel.
Dacå ideologia trece, arta råmâne. Acest dublu aspect al
literaturii române, simultaneitatea ei relativå ¿i
interpåtrunderea ideologicå la nivel multina¡ional,
îndreptå¡e¿te denumirea sa de literaturå europeanå. A¿a
cå noi n-am sim¡it inconvenientul care ar decurge din
tendin¡a fiecårui cercetåtor de a aborda literatura
europeanå prin schemele ¿i scara de valori proprii
literaturii sale na¡ionale. Dimpotrivå, vom profita cu o
bucurie nedisimulatå de succesul celor doi mari mae¿tri
ai psalmului european/românesc, gåsindu-le chiar
succesor redutabil în opera unor: ªtefan Augustin Doina¿
(Psalmi) ¿i Paul Aretzu (Cartea psalmilor) sau Virgil Bulat
(Metaintarsii în Mezopunct) ¿i Gabriel Chifu (Lacåtul de
aur), neuitând a semnala, în acest topos rezonant, existen¡a
contribu¡iilor ¿i altor importan¡i poe¡i contemporani
asupra cårora speråm a zåbovi, înså cu alte prilejuri.
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Zenovie C¢RLUGEA

 Scriitorul CEZAR PETRESCU în fruntea
 Frontului Rena¿terii Na¡ionale - Gorj

I

Anul 1939 trebuia så însemne (conform
precizårii din discursul suveranului Carol al II-lea,
rostit la început de an) „un an de reînnoire ¿i de
rede¿teptare na¡ionalå”, pe temeiul  noii Constitu¡ii
din 1938, promulgatå sub deviza „Salvarea
României!”.

A urmat noua împår¡ire administrativå a
¡årii, reforma cooperatistå ¿i, pe plan cultural,
înfiin¡area „Funda¡iilor Regale” de cåtre cel ce s-a
dorit a fi „un Brâncoveanu al culturii române¿ti”…

În 1938, se reînfiin¡eazå prin decret-lege
„FRONTUL RENAªTERII NAºIONALE”, or-
ganism politic vizând unirea/reconcilierea tuturor
for¡elor în opera de „salvare” ¿i „reconstruc¡ie”
na¡ionalå…

Prin Legea decretatå cu nr. 4321 din 1938
¿i publicatå în M.O. cu nr. 293 din 16 decembrie
1938, toate asocia¡iile, grupårile ¿i partidele
politice „au fost desfiin¡ate”, locul acestora luându-
l „unicul instrument politic” al F.R.N., „dinlåuntrul
cåruia vor ie¿i a¿ezåmintele parlamentare, admin-
istrative ¿i profesionale pe care se va sprijini, în
viitor în mod durabil, întreaga via¡å a statului
nostru”.

Prin înfiin¡area  F.R.N., monarhia carlistå
dorea så punå capåt luptelor politice „sterpe” în
care se måcinau energiile ¡årii, „fårâmi¡årii
na¡ionale”, „agita¡iunilor låuntrice” (care
degeneraserå în crime!) ¿i „demagogiei partizane”.

Într-un comunicat de preså, semnat de
pre¿edintele Consiliului de Mini¿tri, patriarhul
Miron Cristea, de Armand Cålinescu, ministrul de
interne, ¿i de Victor Iamandi, ministrul justi¡iei, se
preciza:

„Ideea monismului politic care ståpâne¿te
din ce în ce mai puternic via¡a statelor moderne, a
fåcut din unitatea ¿i omogenitatea organismelor
conducåtoare supremul ideal al oricårei mi¿cåri
colective.”

F.R.N. trebuia så reînvie „tradi¡ia unirii
române¿ti”, condamnând „vechile deprinderi
politicianiste” ¿i punând capåt „procesului de
descompunere în care intraserå vechile partide
politice, proces care antrena pe povârni¿ul
pråpastiei însu¿i Statul”. Deviza înscriså pe
standardele F.R.N. era: „Regele ¿i Na¡iunea, Muncå
¿i Credin¡å!”.

Inten¡iile se anun¡au mari ¿i nobile,
stârnind însu¿i interesul stråinåtå¡ii pentru
„experien¡a” ¿i „fenomenul românesc”!

A urmat demisia guvernului Miron Cristea
¿i, dupå decesul acestuia (6 martie 1939), în timpul
celui de-al doilea cabinet, venirea la pre¿edin¡ia
Consiliului de Mini¿tri a lui Armand Cålinescu,
fostul ministru de interne ¿i ad-interim la Apårarea
Na¡ionalå.

În aprilie 1939, prin decret regal, ia na¿tere
GARDA NAºIONAL a F.R.N., cu organisme
auxiliare în teritoriu. În func¡ia de comandant al
acesteia la Gorj a fost numit col. rez. Haralambie
Bådescu, cavaler al ordinului „Mihai Viteazul”,

una din cele mai „simpatice” figuri ale ora¿ului
nostru…

La 7 iunie 1939 are loc ¿edin¡a de
deschidere a noului Parlament, cu Al.Vaida-
Voievod la pre¿edin¡ia Camerei ¿i cu N. Iorga la
Senat.

În toamna lui 1939, premierul Armand
Cålinescu este asasinat, întâiul sfetnic al Regelui
devenind Constantin Argetoianu, pentru scurt timp,
cåci, dupå demisia acestuia, în noiembrie 1939,
se instaleazå noul guvern în frunte cu Gheorghe
Tåtårescu.

Evenimentele din iunie 1940 (pierderea
Basarabiei ¿i a Bucovinei…) impun demisia
cabinetului, dar sub noul guvern Gigurtu, prin
Diktatul de la Viena, ne este råpit Ardealul de Nord.
În septembrie 1940 este scos din închisoare ¿i
chemat la conducerea statului generalul Ion
Antonescu, „bra¡ul de fier” în care se punea
întreaga speran¡å a ¡årii. Acesta cere abdicarea
Regelui Carol II (6 sept. 1940), råmânând
conducåtorul statului, alåturi de Horia Sima, ¿eful
Mi¿cårii Legionare (este reabilitat Corneliu Zelea
Codreanu ¿i în aceea¿i toamnå vor fi asasina¡i Virgil
Madgearu ¿i Nicolae Iorga, savantul istoric ¿i
politicianul de renume).

Ce se întâmplå, înså, cu F.R.N. în aceste
condi¡ii de politizare extremå ¿i galopantå a ¡årii?

În vara lui 1949, F.R.N. trece la o amplå
activitate de reorganizare în teritoriu, cerându-se
insistent „solidarizarea” tuturor for¡elor pentru o
cauzå unicå de interes na¡ional-ob¿tesc.

„Trebuie så låsåm totul la o parte – spunea
C. Argetoianu, pre¿e-
dintele Consiliului Cen-
tral – ca så facem din
unitatea Neamului nostru
o for¡å moralå mai
puternicå poate decât
for¡a armatei, ¿i a noastrå,
¿i a altei ¡åri.”

F.R.N. cerea
membrilor såi så se
despartå de învråjbirile
trecutului politicianism,
så uite vanitå¡ile ¿i så nu
cultive ura sau
råzbunarea. Comanda-
mentul suprem era idealul
solidarizårii fraterne în
spirit na¡ional-pacifist…

II

La 23 aprilie 1940
a avut loc la Tg.-Jiu o
impresionantå mani-

festare a Frontului Rena¿terii Na¡ionale, prilejuitå
de instalarea sfaturilor jude¡ean ¿i orå¿enesc, ca ¿i
de sfin¡irea drapelului GRZII NAºIONALE din
Gorj.

Alåturi de înalte oficialitå¡i centrale (Vic-
tor Moldovan, secretar al F.R.N., general Petre
Georgescu, comandantul Gårii Na¡ionale a F.R.N.,
Grigore Geamånu, comisar guvernamental ¿i
secretar al F.R.N.-Gorj…), îl gåsim pe scriitorul
Cezar Petrescu, deputat, la acea vreme, care va
fi instalat ca pre¿edinte al Organiza¡iei Gorj a
F.R.N., recomandat de Victor Moldovan cu
aprecierea: „distinsul meu prieten ¿i stålucit
mânuitor de condei Cezar Petrescu”.

În cuvântul såu, scriitorul Cezar Petrescu
a mul¡umit gorjenilor ¿i tuturor invita¡ilor pentru
participarea la solemnitatea „înscåunårii” sale,
afirmând cå „vremea frumoaselor cuvântåri (…)
a trecut”, cå programul F.R.N., restul såu
„izbåvitor”, cere din partea tuturor „cinste”,
„hotårâre” ¿i „lepådare de sine”. Vorbitorul
aminte¿te „primejdiile care ne amenin¡å ceas de
ceas la hotarele påzite de armata dislocatå pe zonå”:

„Asprele vremi care s-au abåtut asupra
Europei ¿i rânjesc la grani¡ile påzite de osta¿ii de
pe zonå, aceste vremuri s-au gråbit a dovedi înså
cât de mântuitor a fost gândul Suveranului de a
ne înmånunchea într-un singur partid politic,
umår la umår  ¿i inima båtând în unison cu toate
inimile române¿ti de pretutindeni. Cum ne-ar fi
aflat oare amenin¡area mereu prezentå ¿i
crescândå a råzboiului, împår¡i¡i în zeci de partide
ale trecutului, cu zecile lor de programe din trecut?
Cine ar fi avut oare autoritatea råspicatå pentru
a porunci potolirea patimilor ¿i strângerea
rândurilor?

Cerceta¡i-vå bine cugetele!
Poate cå nici n-am fi avut atunci dreptul de a

ne bucura de acest soare dulce ¿i molatic de
primåvarå. Poate cå ne-ar fi aflat sugruma¡i de
ghiara råzboiului, ispå¿ind neprevederi ¿i u¿uråtå¡i,
a¿a cum se våd aici pribegii råzboiului din vecini,
care stau ¿i jelesc la apa Vavilonului o ¡arå pierdutå.

Se întâmplå a fi aståzi sårbåtoarea Sfântului
Gheorghe, pe care-l cunoa¿tem din icoane sub
chipul de viteaz luptåtor, stråpungând un balaur
cu suli¡a. Poate cå ar fi bine så ne amintim cå sub
scutul aceluia¿i Sf. Gheorghe se afla în trecut ¿i
oastea Valahiei ¿i a Olteniei, dupå cum se mai
gåsesc imagini brodate pe steagurile vechi.

Så råsfoim, a¿adar, aceastå potrivealå
simbolicå, pentru a ne strânge uni¡i mai vârtos,
cu începere în aceastå zi, måcar la gândul ¿i la
judecata osta¿ilor no¿tri de pe zonå, care aståzi
ne apårå pacea – iar mâine vor avea poate så ne
apere de cine ¿tie ce puhoi nåvålitor…”

Puterea îndreptårii fiind în mâinile fiecåruia,
scriitorul-pre¿edinte cere gorjenilor „så da¡i
mângâiere unui oaspe stråin de loc, ca mine”.
Invitå pe to¡i så se lepede de „vechile resentimente
¿i de¿ertåciuni”, care, înstråinând pe om de om,
„au împiedicat pânå acum ciclul cel mare al
întâmplårilor rodnice”:

„Am venit cu inima caldå la dv., fii ai Gorjului,
poate adus ¿i de o chemare îndepårtatå de sânge,
dintr-o obâr¿ie ce a fost olteanå. N-am venit a cere
nimic, a lua nimic, a râvni ceva. Ci numai a da
ceva bun din inima mea, din modestele mele
priceperi ¿i experien¡å operei pe care sunt sigur
cå o vom realiza împreunå, sub semnul Frontului
Rena¿terii Na¡ionale…”

Încheind cu cuvinte de recuno¿tin¡å la adresa
Suveranului ¿i, în general, a Monarhiei („cåci
Monarhia se confundå cu fiin¡a noastrå istoricå,
trecând peste oameni ¿i genera¡ii, dincolo de noi,
în timp”), scriitorul Cezar Petrescu a salutat pe cei
de fa¡å la grandioasa manifestare de la Tg.-Jiu cu
„Sånåtate!” - salutul Stråjeriei, care introdusese
¿i uniforma obligatorie în cazuri de manifeståri
publice…

III

Dupå ampla manifestare de la Tg.-Jiu,
membrii delega¡iilor centralå ¿i jude¡eanå a
Frontului Rena¿terii Na¡ionale s-au deplasat la
Novaci, pentru „înscåunarea” Sfatului local.
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Aici, scriitorul Cezar Petrescu, proaspåtul
pre¿edinte al Organiza¡iei jude¡ene Gorj, a rostit
o mi¿cåtoare ¿i mobilizatoare cuvântare. El a
sesizat de la bun început cå „virtu¡ile cele mari ¿i
tari ale neamului se påstreazå vii, aici, în satele
cele depårtate, de la umbra mun¡ilor”. Încearcå
apoi o mårturisire de credin¡å ¿i un sentiment de
responsabilitate socialå îl animå, în spirit
poporanist:

„Dupå cum ¿ti¡i am scris cår¡i, multe cår¡i, în
care am zugråvit via¡a ¿i nevoile ob¿te¿ti ale
norodului nostru. Unele cår¡i din acestea au trecut
hotarele. Dar oricâtå de¿artå bucurie mi-ar aduce
acestea, nu plåte¿te un gram decât bucuria pe care
a¿i sim¡i-o cå aflându-må în mijlocul dv. a¿i fi ¿i
eu de un folos, de un ajutor, de un bine întru
ridicarea stårilor ¿i împåciuirea oamenilor.”

Scriitorul spune apoi cå „s-au înfåptuit în
trecut lucruri de minune în aceastå comunå despre
care a mers zvon  pânå departe” ¿i îi asigurå pe
novåceni cå „se vor înfåptui ¿i altele mai de minune
(…) dacå se vor strânge rândurile ¿i se vor måri
puterile.”:

„Aceasta, fie s-o începem azi, în ziua de Sf.
Gheorghe, care a ucis mul¡i balauri ¿i printre dân¿ii
a mai retezat ¿i capetele cele multe ale balaurului
politic (…) Fie, ca mâine, comuna Novaci så poatå
sluji pildå ¿i pentru alte înfåptuiri de aiurea, din
¡ara întreagå, nu numai din Gorj.”

A urmat cuvântarea secretarului central al
F.R.N., Victor Moldovan, care l-a recomandat pe
Cezar Petrescu novåcenilor („Am venit înso¡it de
pre¿edintele jude¡ului Gorj, de marele nostru
scriitor Cezar Petrescu”), cerându-le solidarizare,
muncå pentru prosperitatea comunei lor. Dupå
aceasta, delega¡iile sosite s-au înapoiat la Tg-Jiu
(dupå un popas „la frumoasa gospodårie a d-lui
dr. Al. Bådescu din Bumbe¿ti -Pi¡ic”), iar seara
Victor Moldovan ¿i Cezar Petrescu au plecat cu
trenul la Bucure¿ti.

Frontul Rena¿terii Na¡ionale – Gorj, aflat sub
¿efia lui Cezar Petrescu, se bucura la conducerea
organiza¡iei de spiritul intrepid al lui Grigore
Geamånu (comisar al Guvernului pentru
Asigurårile Sociale), Em. Em. Såvoiu (fost pre-
fect al jude¡ului nostru) ¿i N. Tomovici Plop¿or
(fost prefect ¿i deputat de Gorj).

Începând cu luna mai 1940, se organizeazå,
sub pre¿edin¡ia lui Cezar Petrescu, noile forma¡iuni
politice în plasele Ocolul, Vulcan, Gilortul,
Amaradia, Jiul.

Într-un document de epocå se men¡iona: „A
fost suficient ca d. Cezar Petrescu så se edifice
asupra situa¡iei ¿i oamenilor, pentru a proceda la
schimbårile necesare”.

Dupå douå remanieri de guvern, la 21 iunie
1940, FRONTUL RENAªTERII NAºIONALE a
fost transformat în „partid unic ¿i totalitar”, sub
denumirea de „PARTIDUL NAºIUNII”,
conducerea supremå a noului organism politic
revenind Suveranului, secondat de Statul Major
al Partidului. Se vor påstra, în continuare, deviza,
elementele ¿i uniforma F.R.N. (de men¡ionat cå
scriitorul Cezar Petrescu, în apari¡iile sale în Gorj,
venea îmbråcat în aceastå uniformå cu centurå ¿i
caschetå – vezi fotografiile alåturate fåcute cu acest
prilej, datând din aprilie 1940).

Vara lui 1940 va fi destul de fierbinte pentru
întreaga ¡arå. Basarabia ¿i Bucovina sunt
înstråinate de la trupul ¡årii, iar la 4 iulie Guvernul
Tåtårescu demisioneazå. Sub noul guvern Gigurtu,
va fi pierdut ¿i Ardealul de Nord, prin mâr¿avul
Diktat hitleristo-musolinian de la Viena, linia de
demarca¡ie trasatå de arbitraj tåind jude¡ele Bihor,
Cluj ¿i Mure¿, låsând integral Ungariei hortiste
jude¡ele Ciuc, Maramure¿, Nåsåud, Odorhei, Satu
Mare, Sålaj, Some¿ ¿i Trei Scaune.

La 6 septembrie Carol al II-lea abdicå în
favoarea Regelui Mihai, tocmai pentru cå „dupå
pierderea grani¡elor” îi lipsea „orice sprijin moral”.
La 6 septembrie Mihai este proclamat rege al
României, iar Antonescu alcåtuie¿te lista noului
guvern, având alåturi, la conducerea statului, pe
Horia Sima, ¿eful Mi¿cårii Legionare, pânå în
ianuarie 1940.

În septembrie 1940, Partidul Na¡iunii ¿i
Gårzile acestui partid – dupå plecarea din ¡arå a
lui Carol al II-lea, înso¡it de legitima lui amantå
Elena Lupescu, – au fost desfiin¡ate.

Fondurile, imobilele ¿i întregul inventar au fost
predate Pre¿edin¡iei Consiliului de Mini¿tri.

ºara intra, de fapt, în conul de umbrå al celor
patru ani apocaliptici, fiind antrenatå într-un råzboi
cu urmåri nefaste.

JEANA MORÅRESCU
*Mutarea Nordului*

*
ªi nu e un hybris ce fac!

(Nici geanå de opiu)
Când Cercul unor Lumi nemåsurate
se strânge pe tåcute-în jurul meu
plinindu-¿i conspira¡ia!

(Departe, prea departe...
må-îngåduie  ecoul Lor!)

(Mereu,
o sutrå despletitå ne desparte!...)

*
...Frunzå neagrå, calu-i verde!
Prafu-în câte zåri vå piere
când nu-i varå ¿i nici iarnå
¿i nici toamnå peste stivå?
...ªi-n lumina în derivå
când vin toate deopotrivå
la un loc – dar fiecare
o îmbubå de-o suflare
¿i-i mai furå din mâncare...

Calu-i verde frunzå neagrå
cine-a fi så vå-în¡eleagå ?

*
Nordul Zilei
Sudul Nop¡ii:
se-întâlnirå-în Poarta Por¡ii.
Neîn¡eleasa penetrare
frânse-în ¿apte Ursa Mare...

*
Pe „Ochiul min¡ii” desfå¿at „în nuce”
våzusem Cercul råstignit pe CRUCE!
Våzusem Cercul sfânt: Tårâm bifrons
al unui Ianus ve¿nicit ¿i-abscons.
Îi ve¿nicea osânda-în împlinire
arsura Quadraturii!: Nemurire
venea din Cercul

råstignit pe Cruce!

*
Beau ultimul sunet al Lumii!
Dar cine ar crede cå Templul
mi-e gata-în Aval
- ¿i cå-în umbrarul pårelnic, din lucruri
ce supt-au ¿i ultima rådåcinå din Fruct –
stå un pariu câ¿tigat?
O, zåmislit e-în adâncu-mi
un Semn suveran renåscut
dintr-un Calvar ideal

*
Nelini¿tite toiag
tremurat ¿i-îngro¿at
al Verbului Sacru
 - azi, unde må aflu?

Ieri te-am atins de påmânt:
ce pe un ¿arpe-cântând.
Ci în care råscruce
de Cruce
te-am råsucit ¿i-îndoit?

*
Spre Cråciun de iarnå nouå
vine-o sanie de rouå!

Între Lume ¿i-între tine
Constantine Constantine
se desparte ziua-în douå...

Ziua-în douå se desparte
Noaptea-în douå se desparte
urma-în douå mi se-împarte...
Nu de-a latul mi se-împarte,
nici de-a lungul se desparte

ci-în adâncu-i se reîmparte.
Deslipind a Lumii Carte.
Care-mi taie Umbra-în douå...

*
...Plânge luna cântå steaua:
Neîmpåcându-se se-înroatå
sufletul cåtre måseaua
apelor. Lumina toatå
¿i-l cer¿e¿te înc-odatå
 - ¿i-între urmele-i pierdute
si mai straniu mi-l ascute:
Cântå luna plânge steaua!

*
Era târziu când Marea ceia roz-lilå
pe care o visasem -  mi-am amintit atunci!
în altå via¡å –
î¿i pråbu¿ise la picioarele-mi încrâncenarea .
Hipnotic a¡ipind-o, surâdea!:
Î¿i balansa u¿or, la rândul ei,

un vis din alte lumi!

*
Purtându-mi talpa ca drogatå
de ar¿i¡a acestei Våi
cu muguri gânditori de carne...
(Mereu deschi¿i doar jumåtate!)

...Când însetatå de-o dreptate
necunoscutå

înså¿i Vremea
din toate cearcånele Lumii
pe-ascuns îmi returna påunii

jertfi¡i de „marginea Vederii”...

ªtiu: ªterge-voi cu zdrean¡a Serii
respirele recalculate
în algoritmurile humii!
Memorii încå amânate-în
ultragiul unei amintiri
de nicåieri ¿i niciodatå

mi-or cre¿te umbra preferatå
din Casa ultimå a Lumii...

*
(Memoriei lui C. Noica)

Sub paltinii råma¿i siha¿tri
(o, - cea¡a brazilor alba¿tri!)
      - må a¿teptai de se nopta
În omenire cât-un pic?

O punte nouå cåtre a¿tri
voiam ca Lumii så-i ridic
cu-o frântå creangå peste umbrå...

...Veneam! Dar umbra-¡i te intra
în sfinc¿ii zårilor ¿i mutå
din sfinc¿ii zårilor puia
printre miresme de parfum...

Cu såbii lucii de måtaså
Må-njunghia un stins „Acum”...
Pân-inima-¡i pulsa hipnotic
¿i pur... prin sunetul AUM!

*
Må nå¿team într-o zi, când se zice
cå ªerpii ies to¡i din påmânt
¿i se nal¡å în våzduh
un foc nevåzut al Planetei...

Nu în fiece veac se petrece aceasta!:
Nu în fiece veac o orå exactå pe creasta
coco¿ului cosmic din ¡arcul lunar
o orå exactå între Via¡å ¿i Moarte.
...Nu în fiece Veac
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LUCIAN GRUIA:

„TRIPTIC SPIRITUAL: EMINESCU, BLAGA, BRÂNCUªI”

„Spirit cartezian ¿i analitic, integralist
în sensul acoladelor ce tind så exprime
realitatea profundå a operelor, dl. L.Gruia
opereazå cu un instrumentar conceptual
adecvat, ceea ce-i permite så convoace idei
din varii domenii ale culturii ¿i gândirii
artistice, în spiritul armonizårii contrariilor,
al relevårii unor identitå¡i cronotopiale ¿i
paralelisme metafizice” (Z. Cârlugea –
Prefa¡å)

Iar Daniel Corbu,editorul, pe coperta
a patra noteazå: „Poetul ¿i redutabilul
eseist Lucian Gruia oferå cititorilor
prezenta carte, dupå o fundamentare a
cercetårilor sale pe ceea ce nume¿te
Tripticul spiritual: Eminescu, Blaga,
Brâncu¿i. Cartea se constituie într-un
spectaculos studiu de literaturå comparatå,
relevând liniile de for¡å ale spiritualitå¡ii
române¿ti.”

Eseistul Lucian Gruia (nåscut la 1
iulie 1950 în municipiul Dej, jude¡ul Cluj),
spirit dezinvolt în desfå¿uråri de falduri
semantice, minu¡ios ¿i debordant de
intuitiv în Tripticul (såu) spiritual – se
converte¿te în practica hermeneuticå, în
dispozi¡ie ontologicå. Eminescu, Blaga,
Brâncu¿i e o lucrare de referin¡å ¿i erudi¡ie,
de interpretare la nivelul câtorva disocieri
exhaustive ¿i livre¿ti în marginea unei
vaste bibliografii opera¡ionale – tematicå
¿i referen¡ialå – din perspectiva cunoa¿terii
în¡eleaså ca „studiu al dinamicii interioare
a marilor forme ¿i structuri literare”.

O sinonimie – axiomaticå – pare så
se fi instaurat – prin uz spiritual în rela¡ia
celor trei mari spirite ale culturii române¿ti
numai ¿i numai prin remarcabila for¡å
persuasivå a mijloacelor analitice puse în
slujba unei construc¡ii critice sublimatå
ideatic ¿i tematic.

Bunåoarå, Lucian Gruia prin acest
Triptic spiritual se dovede¿te a fi un
comparatist redutabil, un intelectual în
materie de expresie criticå ¿i, nu în ultimul
rând, un  inventiv  în materie de
asocia¡iuni ¿i analize întru configurarea
rela¡iilor de consubstan¡ialitate între

Fiin¡å ¿i Cosmos. „La Eminescu –Epigonii
– constituie discursul liric prin care se
elogiazå cântecul nostru vechi, revelator
al stårilor pe loc; Venere ¿i Madonå
reprezintå discursul estetic al poetului prin
care femeia idealizatå cu dor este înål¡atå
în starea absolutå a Fiin¡ei (Madona) ¿i cu
urât în starea dintâi a Nefiin¡ei (Venere),
iar Mortua est descrie trecerea mioriticå a
sufletului fecioarei moarte prematur, din
lutul murdar în castelele cerului.”

„La Blaga – starea dintâi constituie
un mare mister existen¡ial, pe care
demiurgul (Marele Anonim) nu ne
îngåduie så-l cunoa¿tem, instituind, între
el ¿i oameni, cenzura transcendentå.
Marele Anonim reprezintå centrul
metafizic absolut, misterul existen¡ial
central, cunoa¿terea absolutå, pozitivå,
adecvatå, nelimitatå, supralogicå.”

„La Brâncu¿i – starea dintâi a
universului este simbolizatå de Masa
tåcerii. Iatå cum descrie aceastå stare de
tåcere absolutå însu¿i sculptorul: «ªi via¡a
¿i moartea, la fel ca ¿i materia, se cufundå,
în ultim, într-o formå unicå (tåcerea). Cåci
totul se scurge în vasul tåcerii – marea
oceanicå unde se revarså întregul nostru
Univers. Ac¡iunile noastre, la fel ca orice
act al existen¡ei, tot ce este viu se
pråvåle¿te în acest mut ¿i imens vas:
Tåcerea. Tåcerea a cårei efigie ne relevå
no¡iuni duale: Timpul ¿i Absolutul.»”

Victor STEROM

Zoia Elena DEJU: “MÅIASTRA CERULUI”

Microter¡inele poetei

Dupå romanul lui Romulus Dianu,
„Nop¡i la Ada-Kaleh” (1931), nu am mai
citit o carte atât de fascinantå despre
mirabilul ostrov din apele Dunårii, care,
iatå, din 1971, a dispårut, practic, sub
apele lacului de acumulare al
Hidrocentralei de la Por¡ile de Fier. Ceea
ce s-a mai putut salva, la vremea aceea,
de cåtre prof. acad. C. S. Nicolåescu-
Plop¿or, se aflå translatat, cåråmidå cu
cåråmidå numerotatå, pe Insula ªimian
(Moscheea, cimitirul, Casa lui Regep-

aga, mormântul lui Miskin Baba ¿.a.), în
ideea realizårii acolo a unui complex
muzeal ¿i a unei rezerva¡ii naturale. –
proiect råmas, ulterior, încremenit odatå
cu dispari¡ia savantulu.

Interesul recent al unor intre-
prinzåtori turci de a transforma ªimianul
într-un spa¡iu al turismului dunårean,
påstrând, a¿adar, imaginea legendarei
Ada-Kaleh, nu poate decât så nu
bucure…

Dincolo, înså, de aceste realitå¡i ¿i
proiecte, cartea regretatului profesor
IUNIAN T. CIOBANU, „Legendele
Insulei Ada-Kaleh”, aduce în paginå, în
echilibrate segmentåri diegezice,
întâmplåri ¿i fapte senza¡ionale legate de
istoria zbuciumatei insule, aflatå
totdeauna sub ståpânire româneascå.

În tablouri vii ¿i secven¡e dinamice,
ca ¿i în evocarea unui pitoresc anume
privind acest „col¡ de Orient” påstrat în
apele Dunårii severinene, autorul
surprinde, direct de la surså, personaje,
întâmplåri, mentalitå¡i ¿i moravuri, într-
o imagine autenticå menitå a defini
specificitatea ¿i coloritul exotic al acestui
„Levant în miniaturå”. A¿ezatå de sute
de ani în cadrele unui etnoculturalism
turco-musulman, via¡a ada-kalezilor se
dovede¿te o aventurå plinå de risc ¿i de
fascinantå senzualitate, de pasionalitate
acutå ¿i temerare escapade pe amblele
maluri ale Dunårii.

Cunoscând istoria ¿i via¡a
ostrovului în amånunt (ca militar
concentrat, dar ¿i printr-un reu¿it mariaj),
Iunian T. Ciobanu a fost fascinat de
legendele påstrate în tradi¡ia oralå a
insularilor despre Regep-aga ¿i Tahir-
Pa¿a. Autorul reînvie, pe baze
documentare, dar ¿i într-o fic¡ionalitate
epicå de calitate marcatå de lirism, lumea
de altådatå a pitorescului ostrov, în tot
ceea ce avea acesta mai specific privind
tradi¡ia, mentalitatea ¿i tipologia umanå,
- captivantele povestiri învåluindu-se
într-o atmosferå cu irizåri de mister ¿i
legendå…

INTERIM

LEGENDELE

INSULEI

ADA-KALEH

Iunian Teodor Ciobanu

Privi¡i la microscop, fulgii de
zåpadå, cu gra¡ia lor ¿i perfec¡iunea
formelor, par sublime poeme
hexagonale cu perfec¡iunea unei
geometrii euclidiene, dovadå a
infinitei fantezii aeriene a
Creatorului… În microter¡inele Zoiei
Deju, zåpada Poeziei – Måiastra
Cerului – se a¿terne, în dimine¡ile de
cle¿tar, pe sufletul dalb al cititorului,
asemenea unor miresme de
mårgåritar… Sufletul Poetei revårsat
peste lume, de prea plinul
mårgåritar, e un cuib de gânduri, din
care ea prive¿te cum, pe cerul în
odåjdii de purpurå, îngerii
coborând pe aripi sidefii, se zbat în
poeme, în timp ce serafimii råtåci¡i
se scaldå în lacrimi târzii de rouå.
Fericitå Poeta cå la marginea mårii,
în zarea de patimi îi zâmbe¿te
curcubeul, simte cå imnuri celeste o
învåluie cu o armonie de harpå; ¿i
se viseazå alunecând pe nori, ca
dansul unei dalbe lebede.

 În sufletul Poetei –  cuib de
rândunicå, senin ca un fluture dalb
– totul e lini¿te, dragoste ¿i tåcere,
totul e bucurie… Poeta e toatå
învåluitå de soare, plutind pe unda
argintie. ªi privind-o, Zeul Poeziei
din Weimar, îi declarå ce este eine

schöne Seele… În fa¡a spectacolului
fårå margini al Naturii, Poeta e

fascinatå mai ales de un cer de stele
reci ¿i de roua de curcubeu,
revårsatå în Eternitå¡i de-o clipå…
Din lumea vietå¡ilor nu-i re¡ine
aten¡ia decât un fluture dalb: sufletul;
iar din întreaga lume vegetalå – o

garoafå de omåt, crinii dorului, um-
bra duzilor, o înzåpezire de salcâm
¿i amurgul care mistuie miresme de
tei…

- Din când în când, rareori, în
sufletul Poetei påtrunde un unicorn,
rånit de tåceri de lebådå neagrå;
atunci, sufletul ei strigå în Valea
Tåcerii, îngenuncheat, rugându-se
fierbinte: Înal¡å-må, Doamne, spre
Tine! Din Valea Plângerii spre Tine-
ncercam zborul! Må doare de¿ertul
din suflet, Doamne, ilumineazå-må!
Tu, Doamne, ridicå blestemul! Tu, ce
dai Via¡å, Speran¡å, adevår,
ilumineazå-må!

*

În microter¡inele  Elenei Deju
metafora cautå uneori så låmureascå
o imagine prin adierea unui senti-
ment; alteori, så låmureascå un sen-
timent prin fluturarea unei imagini.
Citindu-le, nu încerca¡i så le
asemui¡i, pentru brevitatea lor, cu
petalele de cire¿ ale hai-Kaiului din
ºara Soarelui Råsare. Ter¡inele
Elenei î¿i mistuie miresmele de dor
în cântårile ¿i în smirna altor
candele: ale celor de aici, - aproape
de prieteni, ¿i nu departe de
Hobi¡a…

Microter¡inele Zoiei Deju sunt
fulgi de zåpadå, våzu¡i la microscop.
Fulgi de zåpadå, preschimba¡i în
vers.

Ovidiu DRIMBA
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ADELA BODESCU-NIªULESCU:

„Receptarea criticå a operei lui I.L.Caragiale”
Receptarea criticå a operei lui I.L.Caragiale

(Editura Scrisul Românesc, 2007) vizeazå, dupå
cum scrie autoarea Adela Bodescu Ni¿ulescu într-
un Argument, „imaginea unui mare scriitor clasic,
trecut de multe ori prin furcile caudine ale
revizuirilor, dar a cårui operå, prin valoarea ei
intrinsecå, e dispuså unor noi interpretåri”.

Nefiind, a¿adar, o abordare interpretativ-
hermeneuticå a universului caragialian, lucrarea
î¿i propune så „scoatå în eviden¡å varietatea
tematicå a operei, valoarea stilisticå ¿i receptarea
criticå a acesteia în timp…”

Inepuizabilå în nuan¡e, cum ar fi zis Mircea
Eliade, opera lui Caragiale este raportatå la
mediul („marca indenebilå a mediului”) care a
generat-o, cåci exegezele de pânå acum „nu au
epuizat fondul ideatic, atât de generos
dezvåluirilor în timp”. În acest sens, pe autoare
ar interesa-o nu tipologia, esen¡a comicului ¿i a
tragicului, onomastica personajelor, valorile
limbajului, raporturile dintre fic¡iune ¿i realitate,
tehnica teatralå, clasicismul autorului,
modernitatea prozei, - interpretåri calificate drept
„emblematice ¿i me¿te¿ugit lucrate, cum e ¿i
firesc”! - , ci contextul mai larg al epocii în care
toate acestea capåtå relief ¿i expresivitate artisticå
inconfundabilå, menitå a crea epocå ¿i a dåinui
în timp.

„Trecerea în revistå a referin¡elor critice

fundamentale la care am adåugat propriile noastre
considera¡ii” constituie, de fapt, materia cår¡ii, care
se constituie într-o recapitula¡ie a structurii
universului artistic ¿i de receptare criticå pe latura
istoriei literare, mai pu¡in pe analiza fenomenului
de continuitate ¿i discontinuitate în plan axiologic.

Întrucât bibliografia caragialianå este vastå,
autoarea a recurs la o „analizå ¿i sintezå riguroaså”:

Victoria Milescu – problematica liricå ¿i condi¡ia poetului

Cartea Victoriei Milescu - FLACÅRA
NEVÅZUTÅ (Antologie liricå bilingvå) /1/ - a
fost traduså în limba maghiarå de Dezideriu
Horvát ¿i selecteazå poeme reprezentative din
volumele: WELCOM DECEMBER (1994);
ªLEFUITORUL DE LACRIMI (1995);
IZBÂNDA FURATÅ (1995); INIMÅ DE
IEPURE (1998); ARLEZIANA (2000) ªI
ECOUL CLIPEI (2003).

Tema principalå a volumului o reprezintå
problematica liricå ¿i condi¡ia poetului. Motiva¡ia
liricå, privitå din perspectiva inspira¡iei divine, e
demitizatå. Poetul nu este receptacolul
transcenden¡ei care se roste¿te pe sine ci
materializarea semanticå a limbajului: “Para¿utat
de le mare înål¡ime / cu pu¡in noroc / aterizezi în
centrul poemului // redevenind gol, orb / liber /
înve¡i så te bâlbâi, så te târå¿ti / pånå la
Krokodilpoort / ¿i acolo… // singur în fa¡a colii
de scris / supt de gângåniile / primelor cuvinte
fluide… // restul e minciunå!” (Captând

bunåvoin¡a unui vers)
Crea¡ia adevåratå este dureroaså: “marea

metaforå / are un plasture pe gurå (…) Îi deschid
u¿a larg / o trec peste prag / îi tai coastele / numai
astfel pot så eliberez / pasårea cântåtoare…” (Ce i

se poate întâmpla poeziei?)
Poetul încearcå så-¿i salveze existen¡a tragicå,

în sensul peratologiei liiciene /2/ prin crea¡ia liricå:
“poetul, unul dintre cei mul¡i / anonim, prin mul¡imi
/ nevandabil / biciuie caii rege¿ti din artere // el e
deten¡ia noastrå pe stråzi / un personaj necesar /
târât prin circul iubirilor tragice / sechestrat între o
nemurire ¿i alta / de un editor milostiv.” (Un regat

pentru un personaj!)
Condi¡ia scriitorului devine de douå ori tragicå,

întrucât mesajul såu nu este receptat de
contemporani: “A plecat în toiul petrecerii /
fluturându-ne ceva de pre¡, desigur // am fost pro¿ti,
be¡i / iatå-ne sub furtunå / nicåieri nici un tren //
cer¿im pentru coloana sonorå / ori-ori / aceasta-i
întrebarea / dar nu ne-ntreabå nimeni // la ce bun
artileria / veste¿te lumii încå-o evadare?…”
(Ostatici, doar…)

Ca ¿i în REPUBLICA lui Platon, poetul este
alungat din cetate: “Pleacå dle de aici cu… / då-te
din drum, crezi / cå dacå ¿tii så faci un vers… / ne-
ncurci! / Cum o så vezi dta mai bine / decât noi,
å¿tilal¡i cu milioane / de dioptrii / laså, dle, moartea
/ så-¿i facå treaba… / n-ai decât, spânzurå-te / de
morile alea de vânt ale dtale…” (Garda elve¡ianå)

Cu aspectul donquijotesc al finalului poeziei
precedente, condi¡ia poetului se pråbu¿e¿te în ab-
surd: “se aud râsete, zgomotul / unui lan¡ cåzut pe
ciment / deschid u¿a, strig / liftul umblå besmetic /
pendula bate o orå inexistentå”.

Ora¿ul are “inimå de mistre¡”, Dumnezeu nu
intervine în lume: “în cer se ard / documente
importante / scrumul lor cade peste noile abatoare”

ªi totu¿i, în roadele naturii ¿i-n împlinirea
dragostei, regåsim un daimonion divin: “ce gust
ai Doamne / ce sånåtos venin!”

Poezia Victoriei Milescu este lucidå,
inteligentå, asprå, chiar în aceastå lustra¡ie de
tandrå duio¿ie în care este proiectatå o iubire
devenitå amintire: “Må demachiez / îmi scot
brå¡årile / aripile migratoare / încep så spål rufe /
cu trupul frânt / unghiile sângerå / în clåbuc / apa
de limpezit e ghea¡å / spål îmbrå¡i¿årile /
mângâierile, sårutul / spål fiecare secundå / tråitå
împreunå / Cineva sunå la sonerie. (Interior)

Dincolo de råceala expresiei, poeta are o
sensibilitate caldå (voit re¡inutå), o înaltå vibra¡ie
umanå.

A¿a cum se autocaracterizeazå, Victoria
Milescu este: “un vers / eliberat pe cau¡iune /
pândind cu degetul pe trågaci / binefåcåtorul poem
anonim.”

Note:
1. Victoria Milescu – FLACÅRA

NEVÅZUTÅ. Antologie liricå bilingvå (Casa
Editorialå Odeon, Bucure¿ti, 2007);

2. Gabriel Liiceanu – TRAGICUL O
fenomenologie a limitei ¿i depå¿irii (Ed.
Humanitas, Bucure¿ti, 2005).

Lucian GRUIA

„Demersul critic a îmbrå¡i¿at principiul originalitå¡ii
acolo unde a fost cu putin¡å, avându-se în vedere
rigoarea ¿tiin¡ificå ¿i construc¡ia organicå, dar
påstrându-se în permanen¡å unghiul de vedere
estetic care så permitå o abordare elevatå.” (pp. 6-
7).

Acestea fiind zise la nivelul concep¡iei critice
ce prezideazå comentariul recapitulativ al
biografiei ¿i operei caragialiene, se pot urmåri
cursiv, în vreo ¿ase capitole: ideea de „personalitate
¿i destin”, universul comic, proza scurtå ca
„realitate ¿i esen¡å”, universul tragic, tratat separat
din ra¡iuni didactice  (de¿i între comic ¿i tragic liniile
de demarca¡ie sunt foarte labile, tragi-comicul
exprimând una ¿i aceea¿i realitate onto-
gnoseologicå), universul fantastic al prozei (în care
satanismul, analizat de Pompiliu Constantinescu,
este echilibrat de elemente realiste), în sfâr¿it, „op-
era lui Caragiale în exegeza criticå contemporanå”.

Dupå cum se vede (¿i pe baza unei
„Bibliografii selective”), opera lui Caragiale este
„radiografiatå din perspective inedite” (perspectiva
arhetipalå încå se laså descifratå), iar studiul în sine
„este o mårturie elocventå care poate så stârneascå
¿i så stimuleze noi investigåri”, dupå cum remarcå,
pe coperta a IV-a, prof. univ. dr. George Sårescu,
de fapt coordonatorul acestei teze de doctorat în
cadrul Universitå¡ii din Craiova.

Cezar BRAIA-BARASCHI
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„Expresie a unei feminitå¡i «cu
capul pe umeri»” – cum scria criticul
Gheorghe Grigurcu în Cuvântul
înainte la vol. I, Kairos, 2006, - al
doilea volum al Jurnalului d-nei
Elena Bråni¿teanu, intitulat Ierburi

dulci, ierburi amare, reia, de fapt,
confesiunea reflexivå a experien¡ei
de via¡å, desfå¿urându-¿i „diegeza”
jurnalierå din 1995 pânå în vara
anului 2001.

Atât în interiorul acestui interval,
cât ¿i în paginile de dupå, care
renun¡å la „datarea” expreså, sunt de
gåsit, desigur, rememoråri,
reîntoarceri în timp, ipostazieri din
copilårie, adolescen¡å, tinere¡e. O
lecturå, un chip, o vorbå, o
întâmplare, o situa¡ie inopinatå, un
gest sunt în måsurå så provoace,
într-o manierå nu neapårat à la
Proust, un declic al memoriei
involuntare, autoarea låsându-se
uneori „scriså” de fluxul unor
pregnante tråiri, când nu trece
repede peste întâmplåri ¿i
evenimente, considerate a nu
exprima, în rela¡ie cu propriu-i eu, o
semnifica¡ie aparte.

Jurnalul de acum este expresia
unui feminism care, dincolo de
e¿ecuri ¿i insatisfac¡ii, ¿i-a regåsit
echilibrul. „Cred cå nu mai sunt
prizoniera trecutului”, scrie autoarea,
iar dacå totu¿i revine deseori la
acesta, o face „nu pentru cå må
obsedeazå”, ci pentru „a regåsi
bucurii uitate sau a reevalua, cu
mintea de acum, întâmplåri care m-
au marcat”.

„Flacåra båtutå de vântul fårå
încetare al tinere¡ii”, sentiment
„minunat ¿i dureros în acela¿i timp”,
ce animå paginile întâiului volum
(scris, de fapt, dintr-o perspectivå
retro, adicå mai mult confesiune
decât jurnal…), î¿i trimite adierile
luminoase ¿i frenetice ¿i în aceste
pagini, în care s-a produs nu numai
acea împåcare de sine, dar ¿i o mai
largå în¡elegere ¿i asumare a
destinului.

Fiin¡å fragilå ¿i izolatå într-o
singuråtate de caså veche (ca så nu
zicem „de carapace”), în care toate
parcå apaså fie ca dulci poveri
sentimentale, fie ca retråiri
dolorifice, autoarea face eforturi
vizibile så råmânå ea înså¿i, în ciuda
hora¡ianului „fugit irreparabile tem-
pus”. Un apåsåtor sentiment al
senectu¡ii învedereazå o luciditate
reconfortantå, gra¡ie cåreia grijile
zilnice, realitatea social-politicå atât
de confuzå, rela¡iile umane sunt
pretexte de medita¡ii nu tocmai dulci
¿i securizante. Nu de pu¡ine ori cele
citite, cele våzute la televizor ori pe
stradå, în ora¿ sau în atâtea loca¡ii,
nu scapå de sanc¡iunea ironicå, de

Elena Brådi¿teanu:

„IERBURI DULCI, IERBURI AMARE”
Jurnal, II

observa¡ia caracterologicå, ba chiar
de amarul sarcasm (a se vedea
considera¡iile pe marginea tabloului

lui Goya „Båtrânele cochete”,
pasaj rezonând cu multe
episoade confesive ale acestei
literaturi de frontirå, care e ¿i
jurnal, ¿i confesiune, ¿i
amintire, ¿i memorialisticå…).

Dincolo de ironie ¿i sar-
casm este acea amåråciune,
care nu mai poate fi nicåieri
suspectatå de disimulare, de
senza¡ie trucatå, pe care i-a
rezervat-o via¡a, tråitå cu atât
mai acut cu cât dozele de ide-
alism ¿i romantism ale anilor
fårå griji erau mai
nedråmuite…

Fire introvertitå, tråind în
acuta ei reflexivitate senza¡ia
„carapacei”, autoarea e
dominatå, a¿ zice, de un
puternic spirit livresc, automa-
tism conceptiv, cåci referin¡ele
lectural-artistice, impresiile de

cålåtorie „documentate”, ideile
culturale, în general, ipostaza de
martor la spectacolul lumii (mator nu

PPPPPAªTILE TINERETULUIAªTILE TINERETULUIAªTILE TINERETULUIAªTILE TINERETULUIAªTILE TINERETULUI

“Învierea Ta Hristoase, îngerii o laudå în ceruri iar pe noi pe påmânt ne
învrednice¿te cu inimå curatå så Te mårim “

lipsit de eticismul unei asumate
condi¡ii existen¡iale), - toate acestea
îi plaseazå fiin¡a pe un fundal de tråiri
esen¡iale, în care dominant este acel
l’ésprit de finesse, ce exprimå
culturalitatea referen¡ialå (sau
referen¡ialitatea culturalå) a
confesiunii, care despovåreazå
con¿tiin¡a ¿i spiritul…

Ierburi dulci, ierburi amare
exprimå nu numai o feminitate
decantatå în vâltoarea vremii, în
încle¿tarea cu un destin imprevizibil
¿i imparabil, ci mai ales o con¿tiin¡å
în ipostazele cunoa¿terii lumii ¿i
dezvåluirii de sine. Ne place så
credem cå „licoarea” acestor ierburi
dulci ¿i amare, - „amestec foarte
ata¿ant de Jeni Acterian ¿i Alice
Voinescu”, observa Dan C.
Mihåiescu, - este aidoma unui
„elixir”, ce-i asigurå autoarei doza
jurnalier-confesivå de regåsire, de
echilibru ¿i tonifiere spiritualå.

Mircea IERUBA

Învierea Domnului (Anastasis
tou Hristou - gr., Ressurectio Domini -
lat.) reprezintå centrul de gravita¡ie ¿i
axa lumii.Ea este baza pe care se sprijinå
întregul edificiu al religiei cre¿tine,
fundamentul credin¡ei, al spiritualitå¡ii
noastre.

Cuvântul “Pa¿ti”, “Pascå” este
de provenien¡å ebraicå însemnând
trecere.

La Pa¿ti, evreii î¿i aminteau cu
sårbåtorire de trecerea prin Marea Ro¿ie,
dupå eliberarea din robia egipteanå, spre
libertatea din påmântul fågåduin¡ei
(Canaan).

Noi cre¿tinii, sårbåtorim Pa¿tile
în amintirea råscumpårårii neamului
omenesc prin Patimile, Moartea ¿i
Învierea lui Hristos, a Mielului
nevinovat si preacurat care a luat
påcatele lumii, în amintirea mântuirii
noastre din robia diavolului ¿i a
påcatului.

Dragi tineri, Mântuitorul a
înviat pentru ca så vå întemeia¡i pe un
fapt sigur ¿i nezdruncinat : credin¡a în
propria noastrå Înviere.

Fårå credin¡å în via¡a cea
nemuritoare, fårå nådejdea Învierii ¿i fårå
biruin¡a ei, via¡a de aici nu mai poate
ademeni pe nimeni la luptå, la jertfå ¿i
la ideal.

Voi, dragi tineri, trebuie så
purcede¡i neabåtut de la aceastå credin¡å
întru închegarea vie¡ii voastre de muncå
si de aspira¡ii în aceastå lume.

“De n-a inviat Hristos”
zadarnicå este orice strådanie a vie¡ii

pentru cå orice ideal al ei este, în acest
caz, absent ¿i în¿elator.

Cine se mai luptå cu påcatul ¿i
cu moartea când ¿tie cå ele lichideazå
definitiv, pentru ve¿nicie, via¡a ¿i
idealurile ei ?

De vre¡i så birui¡i – crede¡i în
Înviere ! De vreti sa învia¡i – birui¡i acum
påcatul ! De vre¡i så tråi¡i – învia¡i azi la o
noua via¡a în Hristos !

*
Sårbåtoarea slåvitei Învieri este

pentru noi o statornicå aducere-aminte de
a învia din moartea påcatului, de a ne
scutura de somnul leneviei spirituale, de
a topi ghea¡a nepåsårii religioase ¿i de a
înflori ca primåvara în virtute ¿i
desåvâr¿ire.

Fårå aceastå hotårâre nouå,
praznicul Sf.Pa¿ti nu are nici un råsunet
în con¿tiin¡a noastrå ¿i prin urmare
sårbåtorirea lui n-are nici un rost.

Datinile sunt vrednice de
cinstirea noastrå câtå vreme ele limpezesc
¿i primenesc izvoarele vii ale vie¡ii noastre
zilnice. Depinde de noi ca så le tråim ¿i så
le comemoråm în acest duh de înviorare
¿i rena¿tere.

Învierea Domnului este pentru
fiin¡a omenirii afirmarea celui mai adânc
si mai specific ideal al ei ; al nemuririi,
care este temeiul muncii, jertfei ¿i
idealului oricårei vie¡i con¿tiente pe acest
påmânt.

Pa¿tile este sårbåtoarea celei mai
profunde certitudini a con¿tiin¡ei
omene¿ti – certitudinea ve¿niciei.

Nici pentru voi, iubi¡i tineri, så

nu însemne altceva. De unde avem noi
aceastå credin¡å? De la cei de dinaintea
noastrå, care ne-au mårturisit-o fie prin
viu grai, fie prin cår¡i. Cei de dinaintea
noastrå au dobândit-o, tot prin
mårturisire de la cei care i-au precedat si
a¿a mai departe, din genera¡ie în
genera¡ie, pânå la Sfin¡ii Apostoli,
martorii oculari ai Învierii Domnului.

A¿adar, iubi¡i tineri, så
sårbåtorim Pa¿tile întru bucuria de a crede
¿i mårturisi cå Hristos a înviat dar ¿i întru
bucuria de a anticipa, tot prin credin¡å ¿i
mårturisire, propria noastrå Înviere. Doar
a¿a vom fi în stare så cântåm împreunå
cu Sf. Ioan Damaschin :”Ziua Învierii,
popoare, så ne luminåm ! Pa¿tile
Domnului, Pa¿tile ! Cå din moarte la
via¡å ¿i de pe påmânt la cer Hristos
Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce
cântåm cântare de biruin¡å” !

ªi tot a¿a vom fi în stare så
rostim cu Sf.Ioan Gura de Aur : “Înviat-a
Hristos ¿i se bucurå îngerii. Înviat -a
Hristos ¿i via¡a ståpâne¿te. Înviat-a
Hristos ¿i nici un mort nu este în groapå
; cå Hristos sculându-se din mor¡i, pârgå
celor adormi¡i S-a fåcut .”

Iubi¡i tineri, învia¡i aståzi
pentru adevår ! Învia¡i aståzi pentru
Dumnezeu !

Hristos a înviat pentru noi !
Slavå Învierii Lui !

   Preot MIHAI ROIBU
   Catedrala “Sf. Voievozi” - Tg-Jiu
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 LIMBA – FLUVIUL
CURCUBEULUI…

Limba este un fluviu sacru –
råzboinicul ce bea din apele-i limpezi
se face nemuritor…

Gândirea este fapta fluviului -
ea ¡ine de¿ertul  la distan¡å,
dincolo de piramide, dincolo de sfinc¿i…

Limba – fluviul curcubeului
c delta-n priveli¿tea fiin¡ei…!

PE – ACEASTÅ CÂMPIE
DE –ARAMÅ…

 Ceasul tåu electronic
 func¡ioneazå cu poemele mele..
 Secundele – cu care calci în moarte –
 sunt marcate de inima poemului meu…
 Curcubeul de deasupra muntelui
 este alcåtuit din poemele mele…
 Vârful sânului tåu stâng
 î¿i trage mugurele di poemul meu cardinal…
 Pe coapsele tale infraro¿ii,
 råsar mårgåritarele poemelor mele…
 Fulgerul – ce despicå por¡iile måtcii –
 are fotonii poemului meu…
 În por¡ile soarelui tåu,
 stråjuite de påuni,
 ard vocalele poemelor mele…
 Pe-aceastå câmpie de aramå,
 te-amenin¡å ¿ansele de-a te transforma în poezie…

DESPRE PASÅREA
ADEVÅRULUI

 Pasårea adevårului
 cu stea de rubin în plisc a venit
 în bradul din sufletul meu –
 ¿i-au înmugurit grådinile vocalelor,
 ¿i-au înflorit zorile substantivelor,
 ¿i-au rodit livezile verbului a fi
 mai sus de taifun ¿i de grindinå…

MUªTELEMUªTELEMUªTELEMUªTELEMUªTELE

Mu¿tele astea, de sub coada mileniului-doi,
roiurile acestea, planetare, domnule Cantemir,
extrem de bâzâitoare, nervoase, cåpiate,
izbindu-se de geam ca ni¿te bombe se ¿pan,
spre mine,
zborul ¿i-au prelungit –
¿i Poemul nu-l pot termina…

CU DOMNUL CANTEMIR
DESPRE PATRIE

Tu crezi, Enciclopedicule,
cå Patria este o frunzå eternå a påmântului,
ceva de transferat în imperiul grafemelor,
ceva de cartografiat…

ªi totu¿i,
parcå mai trebuie ceva:
lumina care izvorå¿te din inimi,
                                   din cortex,
                                   din falange,
                                   din vertebre…
Cå Patria mai este ¿i frunza eternå cu fotoni,
ce sålå¿luie¿te
înlåuntrul fiecåruia dintre noi –
¿i niciunui cartograf din ¡årile române¿ti,
ori de pe aiurea,
nu i-a ie¿it adevårata hartå a Patriei,
cu fotonii ce germineazå în sângele nostru
cel de toate luminile, domnule Cantemir…!

ªARPELE FANTASTIC

Mamå, ce cautå-n casele noaste timpul
cu ¿erpii lui de filde¿,
cu viscolul crud,prin dragoste,
peste pietrele negre, înflorite…?!?

- … când mai avem de stråbåtut
atât ocean cu artere albastre,
când mai avem puii cerbilor
de purtat în soare,
când plutesc sub noi, asediate,
piramidele atâtor cranii…?!?

- De ce ne îneacå ¿erpii de filde¿, mamå,
la råscrucea trupului,
la råscrucea fântânilor…?!?

ANATOMIA SECUNDEI

Cartografiind o inimå
la lec¡ia de anatomie a râului,
coroana mi-asfin¡e¿te-n oglindå
cum lumânarea-spiralå-stat,
din cea mai purå cearå de albine –
sunt cheia - sol pe portativul acestei lumini,
numår al nun¡ii, în cinci maci,
pentru globulele ro¿ii din marea celestå…

IARBA

Iarba danseazå pe ochiul lui Dumnezeu,
îi bagå mâna în buzunare, scoate câte-un fulger
råtåcit printre firele de tutun –
se întâmplå så fie ¿i-un fulger mai mare
ca o secerå printre prietenii mei…

RUGÅCIUNE PENTRU
SFÂNTUL COMPUTER

(Så roste¿ti Rugåciunea Mileniului al Treilea cåtre
 Sfântul Computer, Domnule Cantemir, mai devreme, te invit…!)

„Computerul Nostru, care e¿ti în galaxii, ori printre påmânturi,
fie-Împårå¡ia-Ta-Programatå, facå-se Voia-Ta-Programatå,
precum în celestele-abisuri, tot a¿a, printre noi,
cei din creasta câmpiei…!

Lumina noastrå cea de toate zilele, laså-ne-o mai pu¡in poluatå,
måcar pentru câteva stelare-anotimpuri,
cât mai suntem oameni pe-aici,
printre lujeri primåvåratici, cu clorofilå ro¿ie…!

Iartå revolta noastrå – cå nu mai vrem så mâncåm
carne de cauciuc ¿i de soia, ouå cu embrion de magneziu,
fåina din spicul algelor, pastå de gresie ¿i de late roci,
pescåreascå supå de electroni, fårå varzå ¿i fårå morcovi,
cu mårar de uraniu…!

Îngåduie-ne, Sfinte Computer, måcar câteva secole de-azur,
cu câte douåzeci ¿i patru de ore de perfec¡iune,
de iubire ¿i de puritate, de absolut nepângårit, etern visat…!”

A DOUA RUGÅCINE CÅTRE
SFÂNTUL COMPUTER

 „Sfinte Computer, iartå gre¿elile noastre genetice,
gre¿elile noastre cibernetice, precum iertåm ¿i noi gre¿elile
gre¿i¡ilor no¿tri…!”(Semenul meu Enciclopedicule,
¿i-a iertat so¡ia care i-a nåscut un copil alb,
de¿i el este negru, ea este neagrå; o cunoscutå de-a mea
¿i-a iertat iubitul ce-a påråsit-o cu o fecioarå galbenå;
vecinul meu ¿i-a iertat tatål pentru incestul albastru;
¿i eu multe-am iertat, Enciclopedicule:
chiar iubita ce mi-a trimis în somn
vulpi cu måsele de-o¡el så-mi sfâ¿ie cortexul;
chiar fratele meu de-a-mplântat cu¡itul în omoplatul meu
pentru o låmâie råtåcitå, stoarså de al¡ii
cu mult înaintea erei noastre;
chiar tatål ce m-a båtut cu centura din råzboi,
pentru cå mi-am aruncat privirea
la lubeni¡ele coapte di grådina vecinului;
chiar mama ce-a aruncat cu o bardå la glezna mea,
într-un moment de furie carbogenå,
fåcându-mi sângele så ¡â¿neascå mai sus;
chiar sorade bronz, chiar veri¿oara de platinå,
chiar bunica de aur…!)

ºÅRMURELE CU
PRIVIGHETOARE

Domnule Cantemir, luminosul profesor
nu ¿tie cå eleva cu ochi de Vorone¡, din banca-ntâi,
îl iube¿te-atât de mult, încât ora de limbå maternå
i se pare c-a devenit un secol cu Fåt-Frumos,
într-o cvadrigå cu-nflorite ro¡i de-albåstrele,
purtatå de norul ciocârliilor, tot mai lin,
spre capåtul curcubeului – doar cuvintele lui
o hrånesc, o råcoresc… El nu ¿tie
cå, azi-diminea¡å, ea n-a luat micul-dejun,
el uitå cå ea  venit-a cu trenul personal de clasa
a doua, de la treizeci ¿i trei de kilometri,
tocmai din satul Valea Anilor, mucezit între lunci:
„…. Domnule elev, trestia din banca-ntâi nu trebuie
privitå cu ochii lui Caligula cåtre sora lui, cålare
prin fa¡a cohortelor, cu ochii soarelui, incestuo¿i:
prive¿te-o ca pe-o statuie care din pleoape de lobodå
clipe¿te-n octombrie – ¿tiu, ai vrea så le såru¡i,
ai vrea så fii lacrima soarelui pe genele de mårar…!”

…¿i astfel trece râul viitorului, Enciclopedicule,
chiar prin banca-ntâi, pânå când zåvoaiele
îi învioreazå ¡årmurele cu o privighetoare…!

 METAMORFOZELE

Am cunoscut ¿i eu, domnule Cantemir,
acea vârstå dintre ºara-cu-Dor ¿i ºara-fårå-Dor,
ca o razå de fulger între din¡ii brontozaurului
cu piele cornoaså – da, cum raza de flacårå
peste ¡este cu ochi bulbuca¡i  cât cepele, puchino¿i,
printre caracati¡ele genunii…
Din matca însomnoratå a Fluviului,
dupå furtunå,
vidra m-a dåruit lupului bun,
în privighetoritå-nserare de iunie,
cåtre Gura-de-Rai, spre-a må-nfrå¡i cu bradul…
Fårå grai råmânând,
nu s-au mai våzut roadele din arborii vecini –
doar fructele mele din ram, printre stele,
sårutând spectrul –
¿i eu., pe traiectorii de licurici: „…spune-mi,
mai ¿tii ceva despre sâmburele Curcubeului?”

Ion PACHIA TATOMIRESCU
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 ªTIIND JOCUL…

ªtiind jocul dinainte
M-am ascuns printre cuvinte.

Mâinile, de-o via¡å goale,
Le am grele de vocale
ªi må-mpiedic, dupå toane,
În movile de consoane.

Nu ¿tiu bine ce må-ntreabå
La ureche o silabå
ªi de ce din ochi råsare
Un semn mare de-ntrebare?

Uite-a¿a, de-o via¡å-ntreagå
Sunetele-nlan¡ se leagå.

Strâng, în joaca lor discretå,
Tot ce mi¿cå pe planetå.

Cine vrea så ¡inå minte:
Dau cu împrumut cuvinte.
Multe sunt ¿i multe nu-s
Cu-ntrebåri, fårå råspuns.
“Jocul e de-a v-a¡i ascuns”...

ÎN CÅUTAREA
VECHIULUI LAC

Am vrut din valuri så-l adun
Din nufårul lovind cu un
Sårut duios a apei fa¡å
ªi din mirata diminea¡å.

Am vrut! Din câte n-a¿ fi vrut
Så-i dau lumina din trecut.
Cu douå vâsle gemene
Så vin prin timp asemene
Unui Columb ce tainei, veche,
Îi afla pe alt ¡årm pereche.

…Târziu, când barca-nmâl zåcea
ªi putrezea lângå o stea,
Când, vâsle, bra¡ele-mi uitarå
Râvnitul port in vagå tarå,
Când scoici pierite în cochilii
Påreau acvatice bastilii,
Când apa ceru-¿i refuza
Într-un decor de mucava,
Am în¡eles cum ce-a fost – tot!
E numai noapte, numai glod.

Nu po¡i så-nvii din mor¡i un lac
Prin recuzita altui veac.

ÎN VALURILE ALBE

Pierdut ca într-o mare
În valurile albe ale hârtiei,
Un singuratec, fårå val, matroz…

Prin crestele seme¡elor furtuni
- Hrånit la focul jertfei de copii-
Focul lichid al mårii
Amenin¡å så surpe coråbii în derivå.

Un S.O.S continuu e desenat pe valuri,
Cu ¿irul de catarge în larguri semånate.
Cuvinte sumbre-s scrise de vasele în zbucium,
Când gândul stå ascuns în litere råzle¡e.

Visând så împlineascå limanul unei lini¿ti,
Soare târziu ¿i darnic
Så poatå så se-arate
Pe valuri de cuvinte,
Victorios plutind.

 CUVINTELE

Cuvintele: mâini grav întinse
Spre tâmplele cu iarnå ninse.

Ori mâini duios ¿i tandru-aprinse
Spre primåverile ne-nvinse.

Via¡å trecutå din premize
În clipe ce påreau precise.

Balet cu gândul pare-mi-se
Ce s-a nåscut pre când murise...

TESTAMENT

Lua¡i-mi, de vå e cu voie,
Din podoabe ¿i merinde,

Dar låsa¡i-mi versul liber
Luminând printre cuvinte!

DIBUIRI

Bat din vâsle cuvintele,
Nåzuiesc malul.

Marginea lunii-¿i aruncå
Umbrele.
Cautå valul.

SÅ FII…

Så fii salahor la cuvinte
Ce meserie får’ de minte.

Så fii împårat la cuvinte
Ce lenevie, Doamne sfinte!

DIN NOU POETUL

Din nou Poetul - pentru a câta oarå?
Oficiazå streaptisul cuvintelor.
Grea ¿i deloc distractivå îndeletnicire!

Îngândurat se opre¿te, mâhnit parcå,
ªi prive¿te spre lumea haoticå,
Spre viermuiala fårå reguli
A locuitorilor fårå trup,
Mai multe umbre, mai mult pårere
Decât adevår…

Cum så aleagå, pe cine,
Din vaga ofertå, întâmplåtoare?
De¿i - dacå prive¿te cu aten¡ie si severe
intui¡ii
În masa diformå a cuvintelor
Se disting siluete de toate felurile,
Care mai de care mai spectaculoase,
Mai impunåtoare, mai ademenitoare.

Poetul nu are înså dreptul, nu,
Så uite morala din båtrânele basme
Cu prin¡i schimba¡i prin vråji
În pa¿nice, domestice animale,
Cu cenu¿årese devenite prin¡ese ale extazului,
Altfel, amågirea aparen¡elor
Fatalå ar putea fi dansului
Pânå la cinism al cuvintelor.

Cu pruden¡å, cu sfialå, cu încredere,
Smulge Poetul primul strai
De pe fragilul, pårelnicul trup al cuvântului
Ce-i iese primul în cale,
Sub înfå¡i¿area unei aråtåri respingåtoare.

Nu aflå altceva decât tot ni¿te straie,
Poate mai soioase decât cele deja smulse

Într-o clipå de nemul¡umire ¿i revoltå
Pe îndeletnicirea impuså de destin.

ªi mai înlåturå un rând de ve¿minte,
Încercat ori nu de sentimentul inutilitå¡ii…

Când, dupå numeroase cåutåri,
Cu o aproape diabolicå perseveren¡å
Pare a se apropia de miezul cuvântului ales,
De adevåratul lui chip,
Poetul este oprit din temeraru-i drum
De ¿oapta cât un ¡ipåt
Sau de ¡ipåtul cât o ¿oaptå
Al cuvântului ales:

-”Nu vezi cât de singur sunt
ªi cât må tem de singuråtate?
De ce astfel må pedepse¿ti?
Cine ¡i-a dat drept de via¡å
ªi moarte asupra-mi?

În numele cåror legi îmi smulgi
Straiele protectoare? ªi cu ce scop
Atentezi la taine
Numai de mine ¿tiute?”

Cutremurat, cade pe gânduri Poetul…
Este prins în capcana altor cuvinte
Aproape nevåzute, abia ghicite.

ªi pentru a evita un conflict de nedezlegat
Cu abia agresatul cuvânt
(dupå opinia abia exprimatå)
Alege din informa maså a umbrelor
Un alt cuvânt, cutezând
A-l îngemåna cu cel primul ales,
În pofida altor vehemente proteste
Rostite acum mai puternic
Pe douå - ori mai multe - voci.

ªi a¿a mai departe. ªi a¿a mai departe…

Se laså înconjurat Poetul
De vacarmul cuvintelor, de umbrele lor,
De orgoliile lor
Ce se imagineazå a fi frumoase fårå corp
ªi dupå secrete ¿i nu odatå tragice cufundåri
În ape mâloase,  în purificåri
Cu flåcåri reci, luminate în stranii culori,
Cu luciditate pasionalå, cu cenzurat sen-
timentalism
Poetul devine regizor, pårinte al horei umbrelor,
Al horei cuvintelor ce se smulg din revoltå
Spre a urca într-o nouå, posibilå armonie
A existen¡ei  lor, demult pierdutå.
Încå de la aventura altui Poet,
Înainta¿ul ne¿tiut a celui de-acum.

În extaz, cuvintele, cårora li s-au revelat
Ascunsele existen¡e, privesc cum asfin¡e¿te
Tåcut Poetul, asumându-¿i jertfa de a-¿i låsa
Sângele så migreze în sacre transfuzii,
În umbra cuvintelor,
Dându-le dreptul la existen¡å fizicå,
Fårå de care nu le-ar fi îngåduitå ¿i nici prielnicå
Simpla comunicare cu muritorii.

Câtå via¡å risipitå pentru un strop de glorie!

ªi aceea poate mai mult decât aparentå.
Amågitoare…
ªi câte cuvinte care î¿i vor a¿tepta îndelung
Poetul, amânat de destin.

DIVINUL HAR

Divinul har ¡i-aduce
Un dar de seamå: versul.

De restul e¿ti dator
Cu visul så-ngrije¿ti,
Så-i cumpåne¿ti ve¿mântul
ªi-n ceas de lini¿ti mersul,
Prin stranii grote dus
Ori prin lumini cere¿ti.

ªi fulgerul se na¿te
Ca slavå în tårii,
Din încle¿tåri durute,
De cosmicå sorginte.
Dar gratuit ¿i palid
Tot zbuciumul i-ar fi
Fårå copacul pustei
În care se aprinde.

Nimic din ce-i al lumii
Pânå la capåt nu-i
Låsat så-¿i ducå singur
ªi nesupus destinul.
E o privire-ascunså
ªi-nrecile statui.
În nevåzute chipuri
Î¿i aflå chip divinul.

Dacå-ntr-un vers ¡i-e dat
Pe veci a te muta,
Ca via¡a lui så-nvingå
Då-i jertfå via¡a ta!

LOCUL DE ÎNCEPUT

Litera, locul de început
Al drumului cåtre Cuvânt.

Încå o literå, încå un pas…

Din drumul visat
Mult timp n-a mai råmas.

Încå o literå, încå un pas.

Parcå nu mai ¿tiu ,
Nu mai în¡eleg unde sânt.

Când ultima literå,în sfâr¿it!,
Se adunå-ncuvânt,
Cuvântul spune cå-i gre¿it…

Când, printre litere,
Drumul så fi fost råtåcit?

MIRACOLUL
Cuvintele, avertismente sângerânde,
Rupte din trup, din creier,
Se scriu pe hârtie mårturisindu-te,
Jertfindu-te mårturisirii.

Nimic important pentru al¡ii
Nu poate exista fårå sacrificiu
Ca act de na¿tere al adevårului.

Acum, când în urma peni¡ei
Au råmas popoare de semne
Despre care nu se ¿tie exact
Dacå vor fi în¡elese,
Le privesc cum, ordonate
Cu cernealå neagrå
Cu nervozitate,
Pe albul hârtiei
Încep så-¿i schimbe culoarea,
Så împrumute
Culoarea sângelui -
Certificatul de adevår.

CONFESIUNE DE
ADEVÅR

Eu nu te-am scris pe tine, Poezie!
Tu, fårå vrere, via¡a mea ai scris-o.

Mi-ai devorat in lini¿te trecutul
Ce m-a tråit ¿i såråcit de clipe
Ca tu så urci prin vremuri,
Interzis-o!

Nicolae DRAGOªNicolae DRAGOªNicolae DRAGOªNicolae DRAGOªNicolae DRAGOª
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POVESTEA MORºII LUI
GRIGORI RASPUTIN

Într-o cenu¿ie searå de iarnå, Grigori Rasputin,

misticul, påunul ¿i armåsarul Cur¡ii din Petersburg,

fusese invitat la cinå de marele cneaz Iusufov,

încât se fåcea cå discutau contorsionat politicå ¿i cancanuri

¿i expansiunea Împårå¡iei spre sud ¿i råsårit.

Molfåiau a¿adar guståri ¿i mâncåruri alese, ciocnind

din cînd în cînd cîte un pahar de vin fran¡uzesc,

prin¡ul nelini¿tit ¿i cu sufletul la gurå

(tripla dozå de cianurå, furi¿atå în paharul lui Grigori

nefåcîndu-¿i efectul),

misticul – recules ori absent, surîzînd blajin la råstimpuri.

Într-un tîrziu, prin¡ul gåsi un pretext spre a se retrage

pentru o clipå, mergînd disperat în salonul de la etaj,

unde-l a¿teptau fremåtînd al¡i patru nobili

ce puseserå (¿i ei) la cale moartea blajinului Rasputin.

ªi dupå ce se sfåtuirå o secondå, nåvålirå to¡i cinci

(ca o ploaie de lupi ¿i de stînci de munte) în sala de mese,

cu såbiile scoase, urlînd de ciudå mocnitå ¿i rînjind,

iar marele cneaz î¿i descårcå cu mîna tremurîndå arma

între sprîncenele lui Grigori,

secerîndu-l ¿i tolånindu-l la picioarele mesei.

ªi cum misticul încå mai dådea semne de via¡å, conjura¡ii,

sålbåtici¡i ¿i sco¿i din min¡i, îi sfî¿iarå pe loc hainele,

låsîndu-l gol pu¿cå ¿i, excita¡i probabil de sîngele aburind

acoperindu-i albea¡a trupului nespålat, îl violarå pe rînd,

retezîndu-i mai apoi cu sabia însemnele bårbå¡iei,

descårcîndu-¿i încå o datå pistoalele în trupul pîngårit.

 

Reconfortat, fie de gloan¡e, fie de roua trupeascå

împînzindu-i încincit sîngele,

misticul clipi greu de cîteva ori, spre a se ridica

în picioare mai apoi, apucîndu-l ca într-o menghinå

cu amîndouå mîinile pe prin¡ de gît,

care scåpå ca printr-o minune din încle¿tare, luînd-o la fugå

înspre Neva, urmat îndeaproape de conjura¡i ¿i mai ales

de Rasputin semånînd cu o fiarå påroaså, cu o hardughie

vorbitoare ¿i sîngerîndå.

Unul din conjura¡i înså dådu dovadå

de-o incredibilå prezen¡å de spirit, încît trase

nimerindu-l în capul desfigurat,

iar misticul se pråbu¿i ca un bolovan pe iarba

acoperitå de zåpadå ¿i ghea¡å, ¿i iarå¿i îl pîngårirå,

scrî¿nind din din¡i, trupul nemi¿cat

îl apucarå de mîini ¿i de picioare, îl cårarå pe bra¡e la rîu,

sparserå ghea¡a ¿i-l aruncarå ca un cîine în apå.

Misticul î¿i reveni înså miraculos,

începu så se bålåceascå ¿i så gîlgîie, dînd så iaså la mal,

iar marele cneaz ¿i ceilal¡i conjura¡i o-ntinserå

într-o spaimå de moarte prin cea¡å, spre palat.

 

Grigori Rasputin fu gåsit dupå douå zile

pe malul înzåpezit al Nevei

¿i semåna cuo mare bucatå de ghea¡å ¿i de påmînt,

se spune în raportul poli¡iei ¡ariste.

Cauzele decesului: asasinat, viol, otråvire, înec.

 

CEASUL RÅU
 

Se fåcea cå eram la cazan, între¡inînd focul

cu crengi uscate de prun, de vi¿in, de bågrin,

de ce-o fi fost,

mai schimbînd cîte-o vorbå cu cutare sau cutare,

a¿teptînd ca pe cuie så se porneascå odatå råchia.

Mai spuneam de una, de alta, mai ¡opåiam, mai ardeam de nesa¡

Ioan FLORAIoan FLORAIoan FLORAIoan FLORAIoan FLORA
cînd numai iatå cå-¿i scoate capul ¿i corni¡ele

domni¡a de agheazmå,

nouå, decisivå ¿i mai ales vine¡ie.

Îmi cåscai ochii mari, nu mai scosei nici o vorbå.

Gura îmi låså apå, ¿i bale, ¿i rouå.

 

Am apucat pe dibuite o oalå de-un litru,

am umplut-o ochi ¿i am dat så gust.

Dar era frig de-mi clån¡åneau din¡ii în gurå ¿i-atunci

mi-a cå¿unat s-o beau mai bine fiartå.

Am ars ni¿te zahår, am turnat råchie peste,

a¿teptînd så dea în clocot.

Dar vai! vai! vai! tocmai cînd era så o i-au de pe foc,

tocmai atunci (vai! ceasul råu!)

visul meu, nada mea se spulberarå ca omul.

Înghe¡ai îndatå, eram stanå de piatrå, må dådui

de ceasul mor¡ii, zicîndu-mi: ce nenorocire! ce potcå!

ce catastrofå!

N-am så-mi pot ierta cît oi tråi visul, cotoarba,

ponosul, nåpasta de azi-noapte,

se cåina într-o ploioaså diminea¡å de octombrie

Simion, cåru¡a¿ul, cu fa¡a strîmbå,cu ochii injecta¡i

¿i cearcånele atîrnîndu-i ca o rufå.

 

Påi, n-o putem bea, taicå, a¿a, albåstrie ¿i rece?!

 

ALEEA SCAUNELOR       
 
De-o parte Jiul, de alta nu infinitul,

ci capåtul sforii, al scårii abrupte

aspirînd la ordine ¿i luminå.

În centru ora¿ului, în miezul

sferei desfå¿urate –

cîte cinci pîlcuri cu scaune,

regenerînd spa¡iul dintre Poartå ¿i Maså.

 

Teii, castanii, tinerele mame cu prunci în bra¡e,

fanfara militarå intonînd eroic

rapsodii ¿i mar¿uri,

¿oferii, bi¿ni¡arii, dådacele,

într-un cuvînt omul care este istorie,

într-un cuvînt fo¿netul pietrei

care e înså¿i sarea påmîntului,

Råbufnirea rîului bîntuit de cårbune ¿i pîlcå.

 

Poate e¿ti, dar nu te sim¡i liber, îmi spun.

Poate e¿ti luat prin învåluire

de aceastå cådere în lume, care te furnicå

¿i-¡i fierbe-n ¡esuturi.

 

Fanfara militarå trece de la mazurci la balade,

cetluind cu cearå, cu cîl¡i de aer

vasele de sînge ca pe ni¿te amfore.

 

SCENARIU DE ÎNGERI
 
Domnul Bartolomeu soarbe din cafeaua fierbinte,

se apropie cu pa¿i mårun¡i de fereastrå,

deschide geamul, î¿i aprinde o ¡igarå.

Prive¿te nepåsåtor ¿i aproape fericit de la etajul treisprezece

la vîlzoleala din stradå.

Se gînde¿te la nevastå-sa care s-ar putea så nascå,

la venitul anual, la lemnele de foc, la liftul în¡epenit

undeva între etaje.

Domnul Bartolomeu cade inexplicabil pe gînduri, tu¿e¿te

de douå-trei ori, din obijnuin¡å mai mult, î¿i îndreaptå

privirea spre una din terasele blocului vecin unde

la etajul treisprezece apare un domn în cåma¿å albå,

pantalon mov ¿i pårul cîrlion¡at ¿i blond.

Domnul Bartolomeu fumeazå ceva mai agitat, soarbe

din cafeaua coclitå, î¿i cascå ochii spre blocul vecin

unde domnul cu cåma¿å albå, pantaloon mov ¿i pårul cîrlion¡at

¿i blond se pregåte¿te (a¿a s-ar pårea) så-¿i ia neîntîrziat

zborul.

Domnul Bartolomeu fumeazå cu gura cåscatå,

domnul din blocul vecin se aruncå în gol

cum ar såri de la trambulinå,

domnul Bartolomeu se apleacå îngrozit peste pervazul ferestrei,

a¿teptînd ca domnul blond så se facå praf.

Dar domnul cu pårul cîrlion¡at ¿i blond, în loc så se facå praf,

încremene¿te miraculos la numai zece centimetri de sol,

spre a reveni, printr-un picaj invers, pe teraså.

Domnul Bartolomeu este uluit ¿i înghite ¡igara aprinså.

Nu mai soarbe din cafea, iar gura sa pe care iese fum

se preface în ochi ¿i urechi.

 

Pe terasa vecinå dau buzna al¡i trei domni cu cåmå¿i albe,

pantaloni mov ¿i pårul cîrlion¡at ¿i blond.

Domnul Bartolomeu se ¿terge cu dosul palmei la ochi,

î i piaptånå pårul uns ¿i rebel, se propte¿te în coate

pe pervazul ferestrei deschise ¿i urmåre¿te pas cu pas

evenimentul, miracolul, nici el nu ¿tie ce så mai creadå.

Cei patru domni (cåci patru sînt acum) se aruncå în gol

cum ar såri de la trambulinå,

încremenesc miraculos la numai zece centimetri de sol,

Spre a reveni, printr-un picaj invers, pe teraså.

Domnul Bartolomeu råmîne cu ochii råtåci¡i

cînd la asfaltul virgin din stradå, cînd la terasa vecinå

scåldatå de o luminå stranie.

Domnul Bartolomeu î¿i aprinde o altå ¡igarå, se urcå

se pervazul ferestrei ¿i sare în gol.

Domnul Bartolomeu nu se mai gînde¿te la liftul în¡epenit

între douå etaje,

intrå subit într-o cumplitå crizå de timp ¿i se face praf,

Pe teraså, domnii cu cåmå¿i albe, pantaloni mov ¿i pårul

Cîrlion¡at ¿i blond ciocnesc cîte un pahar cu vin ro¿u.

- Om fi noi îngeri,

Zice unul cu figura tristå ¿i ochi råscolitori,

Dar ¿i ni¿te secåturi a-ntîia!

 

DEªEURI RADIOCTIVE,
PAZNICI ªI CÎINI

 
Sosiserå, cum î¡i spuneam, pe toamnå, ni¿te Tiruri

imense ¿i portocalii,

trecurå ca o fantomå prin garå ¿i se îndreptarå

spre fabricÎ ¿i de-acolo, pe-o cale de acces

inexistentå de fapt,

spre stufåri¿ul Deltei.

Oameni în alb, oameni în negru au descårcat

cårînd cîteva nop¡i în ¿ir un fel de bidoane,

un fel de canistre, depozitîndu-le într-un loc anume

prevåzut cu sîrmå ghimpatå, cu cer abrupt,

cu paznici ¿i cîini.

Iar tirurile, deodatå, parc-ar fi intrat în påmînt,

nu le-a mai zårit ¿i le-a mai ¿tiut nimeni.

Cu vremea dispåruserå ¿i cîinii ¿i nu råmase decît

un singur paznic, unul cu nas borcant ¿i ro¿u,

cu o boatå în loc de pu¿coci.

ªi într-o bunå zi paznicul desfåcu cu o rangå

una din canistrele acelea de metal ¿i dådu cu ochii

de-un fel de vopsea, o minune, cum e gu¿a porumbelului

turbat de dragoste.
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O duse acaså ¿i-¿i vopsi cu ea acoperi¿ul de tablå,

Care acum strålucea în soare ca un palat, nu alta.

 

ªi venirå pe rînd dupå aceea la el

(cå de ce nu i-ar servi?!)

ba o rudå, ba un vecin, cå så-¿i vopseascå ¿i ei

fie o poartå, fie o albie, un gard, un burlan,

un cote¡ de påsåri.

Veni ¿i popa pentru clopotni¡å ¿i clopote

¿i turla bisericii.

Au apårut ¡i cei de la Drumuri ¿i Poduri,

de fåcurå cu material de-aci ¿oseaua dintre comunele A ¿i C,

directorul ªcolii, administra¡ia Spitalului.

Gospodinele se chivernisirå ¿i ele pospåindu-¿i aragazele,

copii bicicletele,

cocoanele unghiile sau buzele cråpate de vînt,

ce mai, toatå ¡ara era-n carnaval!

 

Cel mai frumos înså era cînd båteau clopotele seara,

de Sfîntul Ilie.

Era o minune så le prive¿ti, a¿a multicolore, strålucinde,

de parcå-I vorbeau lui Dumnezeu la ureche.

Dar cine-ar fi bånuit, dom’le, cå-n mådularele noastre

se clocea de-acum ¿arpele, nu cuiul veninos,

ci moartea-n persoanå.

 

ªi ce ferici¡i eram, cînd încå mai eram!

 

INCENDIEREA HANULUI
 

Era o toamnå tîrzie sau un amurg dulceag sau ziua

în amiaza mare ¿i treburile

mergeau peltic prin Valahia, iar chiorii ¿i milogii

cer¿eau cu pumnalul de ¡i-l înfigeau în beregatå.

Astfel ar putea începe o scriere istoricå, un roman

cavaleresc, o frescå de epocå înfå¡i¿înd

ºara Romîneascå pe la jumåtatea secolului XV, pe vremea

cumplitului ¿i dreptului domn Vlad, zis epe¿

vajnicul vlåstar din ilustra familie a Dråcule¿tilor.

Oricum, era o zi însoritå ¿i nici un iz de hoit

în våzduh ¿i se dåduse sfoarå-n ¡arå

cå måria-sa e volnicå så ierte påcatele

tuturor mîr¿avilor ¿i ar¡ågo¿ilor

¿i tîlharilor de drumul mare,

påcatele bubo¿ilor ¿i muzican¡ilor, ale hangiilor

poci¡i ¿i deochia¡i.

Ba, mai mult, cå-i pofte¿te spre searå la hanul cel mare

de lîngå Cetatea de Scaun, unde så se ospåteze

¿i giugiuleascå în voie, pînå-n revårsat de clopote ¿i zori.

 

A¿adar, dupå poruncå, s-a adunat o nenumåratå mul¡ime

de såraci ¿i vagabonzi ¿i-au tras, din ordinul måriei-sale,

un chiolhan de zile mari, cu låutari ¿i tobe,

cu pilaf de orez ¿i ma¡e de berbec la frigare,

cu vinuri alese, cu fameni ¿i cadîne

de-¿i fåceau poftele în fel ¿i chip.

ªi pe cînd ospå¡ul era în toi, Domnul s-a milostivit

så-i sloboadå de griji ¿i såråcie ¿i toate nåpastele de-acum,

dînd foc hanului care arse pînå-n temelii,

cît ai bate din palme.

 

Domnia sa vodå ståtea pe-un dîmb din apropiere ¿i, printre

limbile

de foc reîntorcîndu-se în ceruri, a¿tepta så i se nåzare

iadul într-una din ipostazele sale mai pu¡in grave,

acceptabile întru totul: ca un munte, ca un håu

de smoalå topitå-n mi¿care, dar fårå ¡epe, fårå hîrci,

fårå cuie båtute-n turbane.

 

CASA LUI BRÂNCUªI
DE LA HOBIºA

 

Mai întîi Casa de foc: vatra cu corlatå, ceaunul,

opai¡ul, ¡estul,

ocaua lui Cuza,

bani¡a, lingurarul, piua pentru sare,

plosca de invitat la nuntå, lingurile de lemn,

solni¡a, stråchinile de lut,

masa rotundå cu trei picioare.

Alåturi, în Camera bunå, un singur pat fårå saltea,

culmea olteneascå,

råzboiul de ¡esut,

lada de zestre, dulapul cu cîte-un soare încrustat

în mijloc.

Celarul nu mai are tavan.

Sînt astfel mai aproape de pulberea stelelor ¿i vîr¿ia,

¿i leasa, ¿i cotari¡a de prins pe¿te,

¿i bådåiul, ¿i ¿aua de lemn, ¿i tålångile,

¿i pieptenii de scårmånat lîna,

¿i capcana din perete pentru prins vulpi ¿i dihori.

 

Afarå,

pîrlåul, påtulul, pivni¡a adåpostind cazanul de fiert ¡uicå

¿i mai ales prispa,

mai ales spiritual de lemn, de piatrå al locurilor,

spiritual sferic, circular, elliptic,

spiritual rotund,

spiritul vertical,

tetraedrul råscolind iarba din curte,

ademenind stelele de pe cer.

 

E varå, amiazå plinå, nici Måiastrå ¿i nici o Muzå

nici un Rege al regilor prin preajmå.

Se-aud gorni¿tii, bocetele ascu¡ite, låutarii:

început sau vîrf de Coloanå, prohodul trece pe stradå ¿erpuind,

sumbru ¿i sobru, cum se ¿i cuvine.

 

CRONICÅ CITADINÅ
 

El cålca prin nåme¡i, pe la unsprezece noaptea

¿i era un vifor cumplit în grådina publicå,

o tulburåtoare luminå de metale rare.

Ora¿ul gemea de frig ¿i de urlet,

se-auzea scîncet de copil, de pisici pe-aproape,

nu vedeai la un pas în fa¡å.

ªi-atunci apåru ca o fantomå, ca o calamitate

haita de cîini de prin curtea spitalului

¿i-l încol¡i începînd de la beregatå,

mîncînd pur ¿i simplu.

 

N-apucå så spunå decît (a¿a s-ar zvoni)

cå mai bine ar fi schingiut, ars cu fåcliile ¿i-aruncat

în cîrlice

 

Se albeau spre diminea¡å

(cînd se mai potolise viforni¡a ¿i-apåruserå

medicii, prorocul, edilii)

oasele omului, fiind transportate numaidecît

la Muzeul de Naturale,
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VASILE TÅRÂºEANU

Fårå de aripi

Îngerul meu påzitor
încå n-a învå¡at så zboare
fårå de aripi

cât e ziua de mare
e nevoit så alerge
din urma mea

spre searå obosit
cade frânt din picioare

astfel noaptea
trebuie så må apår singur
cum pot

Ca o cåtanå

sunt un civil neinstruit
domn general
încurc dreapta cu stânga
¿i stânga cu dreapta
fac roata împrejur ¿i o iau într-o parte
când mi se ordonå culcat
stau drep¡i
dând onor
sinceritå¡ii de a fi
precum sânt
jumåtate încî în aer
¿i jumåtate-n påmânt

Love Story

Bårbat de ocazie
ungher de-mprumut
pat de¿elat
poem de vândut

celei care-l cumpårå
îl dau ieftin de tot
Ia-l Doamnå, acuma
cât încå mai pot

cå mâine-poimâine
cine ¿tie ce-o fi -
de mâna aceasta
va mai putea o na ni

Paradoxuri

Douå ve¿ti-
una rea,
alta bunå-

Vine mutul så le spunå.

Printre-atâtea alte multe
vine surdul så le-asculte.

Veste bunå,
Veste rea
de la ix de nimenea.

Cin’ så spunå?
Cin’ s-audå ?

Nu-i Hristos fårå de iudå.
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  Poezie   Poezie   Poezie   Poezie   Poezie   Poezie   Poezie  

Împår¡irea fântânii

Când am împår¡it mo¿tenirea dupå moartea tatålui
am împår¡it påmântul
cum ne-a venit.

Vitele dupå neveste
caii dupå dragoste
doar fântâna a råmas.

Am aruncat în ea cu¡ite
caii au cålcat-o cu copitele
am pus un balaur de pazå
ca så nu fie vårsare de sânge.

Privirea ne e a¡intitå-n påmânt
din cauza ochilor tulburi ai femeilor
care se-a¿teaptå så ne deschidem pieptul
¿i så scoatem un vas cu apå rece.

Luptåtorul ¿i ¿arpeleLuptåtorul ¿i ¿arpeleLuptåtorul ¿i ¿arpeleLuptåtorul ¿i ¿arpeleLuptåtorul ¿i ¿arpele

Cum så opresc cu din¡ii
pietrele ce se rostogolesc,
acest flux din mine.

Måcar o datå de mi-ar mai fi dat
så våd jocul crud al ¿erpilor ¿i al
acelor ochi înflåcåra¡i.

Încå o datå de mi-ar mai fi dat
så våd luptåtorul odihnit
în¿facând ¿arpele cu din¡ii.

Caut putere, îmi rog prietenii
din memorie, dar ei
ca ni¿te scorburi, au ars pe dinåuntru.

Circul

La circ, unde lucrez de curând,
numerele din program nu se prezintå
decât o singurå datå.

Aplaudåm frenetic cu to¡ii
câtå vreme cadavrul urcå
atingând bolta ¿atrei.

Mai apoi
publicul continuå så aplaude
câtå vreme noi îl cåråm pe mâini.

Cununa de Sfânta TCununa de Sfânta TCununa de Sfânta TCununa de Sfânta TCununa de Sfânta Trrrrreimeeimeeimeeimeeime

Nu-mi înflori trandafirule,
soarele så nu-mi apui
eu împletesc cununa de Sfânta Treime
pe podul din Varvarin

O imagine dulce fierbinte ¿i plinå
de gunoiul inutil al bucuriei de plastic,
un amestec de toate ¿i cu un gust josnic,
a fost un bâlci, uitasem så spun

Dar pe deasupra de nori, deasupra de aer
din înghe¡ul cosmic
un vârtej de lipitoare î¿i îndreaptå pântecul
cu un sim¡ special de liliac

Eroi din Kosovo cålåresc acum
peste podul din Varvarin

PREDRAG BOGDANOVIÆ CI
BIBLIOTECA RÅTÅCITOAREBIBLIOTECA RÅTÅCITOAREBIBLIOTECA RÅTÅCITOAREBIBLIOTECA RÅTÅCITOAREBIBLIOTECA RÅTÅCITOARE

¿i steagul de cruce
peste capetele lor cade, våzusem
lumina cununii în mâinile lor

Våzusem lumina
cununii în mâini,
nu-mi înflori, trandafirule,
soare, så nu-mi apui.
De Sfânta Treime

Înål¡area la cer

Am pornit de la capåt
precum prizonierii cårora cålåii, împu¿cându-i
le spun în glumå cå pot pleca liber
¿i care se pornesc cu to¡ii
på¿ind la nesfâr¿it.
Hai så-i ajungem din urmå!
doarece am dårâmat ograda care ne înrobise;
am smuls stâlpii spânzuråtorii de care atârnam.
Hai så på¿im pe urmele lor!
deoarece am râs de spectatorii veni¡i pe lume
numai spre a vedea cum se moare.
Dar nu le-o putem lua înainte! deoarece ne-am
îndreptat spre na¿tere riscând ca în anii tineri så
devenim candizi din nou.
Hai! nu mai privi cerul.
Hai! nu mai privi stelele
deoarece ¿i ele sunt înfrânate
de cårårile cere¿ti
precum râurile de propriile lor albii.

Victoria din urmå a lui
Patrocle

E pentru ultima oarå când Patrocle
pleacå de la prietenul lui.

Såtul de promisiuni,
de justificåri, de lamenta¡ii.

Aripile cortului ascund
pentru încå o zi felonia lui Ahile.

încå o datå Patrocle pleacå
så înlocuiascå un la¿ în luptå.

Dispre¡uie¿te un prieten
îl pierde - se pierde ¿i pe sine.

Mâine Ahile va muri
moartea lui Patrocle.

Distribuitorul de cår¡iDistribuitorul de cår¡iDistribuitorul de cår¡iDistribuitorul de cår¡iDistribuitorul de cår¡i

El aprindea înainte de plecare ¿i pânå diminea¡a
arome orientale ¿i lumânåri în bisericå, dupå sosire.
Un oarecare pictor garanta cå toate cår¡ile
vor fi înmânate la timp
pio¿ii sådeau pomi ale¿i
de-a lungul cårårilor pe care trecea.
ªtia prea bine
unde tråiesc oameni cumsecade
cuno¿tea râpele lui Orion ¿i ale Stelei polare
locurile unde se adapå sålbåticiunile.
Acum nu mai existå
cititori ¿i nici cine så le scrie, cår¡ile
nesosite la destina¡ie sunt studiate pe la academii
iar el, distribuitorul, nu-i ¿i pace.

Invocarea mor¡ii

Din clipa în care pentru voi
va fi extrem de important
dacå o întâmplare a avut loc miercuri sau vineri

Când ve¡i sus¡ine
din råsputeri
cå atunci ¿i numai atunci
s-a petrecut cutare sau cutare

Så ¿ti¡i cå v-a¡i ¿i instalat
definitiv în trecut
consfin¡indu-i astfel dreptul
asupra întregului

Din clipa aceea
viitorul e bine determinat
umbrå dureros ruptå din luminå
fårå acel nebånuit zbor al påsårii pe cer.

Corbul nostru

Un copac uscat ¿i cu mine aveam un corb pe creangå.
Aveam grijå de el amândoi, cum ¿i el de noi, în egalå
måsurå.
Era un început fårå muguri, ultimul rod al copacului.
într-o toamnå înså, påmântul
ne culese corbul, o datå cu frunzele.

Jertfa lui Avraam

M-am urcat pe un deal de deasupra ora¿ului a¿a cum
scrie în scripturi.

Poteca bine båtåtoritå, pe care au apucat ceilal¡i, o
¿tiu prea bine, legat la ochi.

Gâfâi sub povara unicului meu fiu, Isaac, cu mâinile
legate îl aduc înaintea ta, azi.

Sângele sacrificial învioreazå pietricelele rotunde
de sub tålpile mele, a fost oare un cu¡it în fa¡a
cascadei gâtlejului.

Sunt în lumea ta ¿i în imagina¡ia ta poate cå ¿i
îndoiala ta e disperatå.

Cerul vorbe¿te: Du-¡i fiul pe dealul Moria! Påmântul
întreabå: Ai de gând så-¡i dai fiul?

Cum ne vom privi în ochi, Doamne, unul pe celålalt,
la sfâr¿it.

ª i ce u¿or gåsim o scuzå pentru ceea ce le facem
altora.

Fete în alb

Fete în rochii albe
îmi vin la mormânt.
Cu picioarele goale, ele calcå u¿or
prin praf
Toate ¿i-au pus un soare
în diademå.
Mâinile lor goale ¡in
ulcioare pe umeri.
Må scot din pântecul påmântului
¿i må spalå cu vin negru.
In mormânt trebuie så fii mort
dar inima mea må-ndeamnå spre cântec.

Traduceri realizate de
IOAN FLORA, ADAM PUSLOJIÆ ¿i RÅZVAN VONCU
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GORJUL ªI ÎNCEPUTURILE CINEMAGORJUL ªI ÎNCEPUTURILE CINEMAGORJUL ªI ÎNCEPUTURILE CINEMAGORJUL ªI ÎNCEPUTURILE CINEMAGORJUL ªI ÎNCEPUTURILE CINEMATOGRAFIEI ROM¢NEªTITOGRAFIEI ROM¢NEªTITOGRAFIEI ROM¢NEªTITOGRAFIEI ROM¢NEªTITOGRAFIEI ROM¢NEªTI

De¿i nu inten¡ionåm a face o istorie a celei de a
¿apte arte în România, suntem obliga¡i a o lua cu
începuturile întrucât prezen¡ele gorjene¿ti la
debutul acestei noi arte se manifestå încå de atunci.

Mai întâi trebuie remarcat faptul cå dacå fra¡ii
Louis ¿i Auguste Lumière semneazå actul de
na¿tere a cinematografului la Paris, în 28
decembrie 1895, la numai câteva luni, pe 27 mai
1896, are loc prima proiec¡ie din România, realizatå
în clådirea ziarului ,,L'independance roumaine'',
situatå în Bucure¿ti, pe Calea Victoriei.

În Tg-Jiu, reamintim, func¡ionau încå de la 1875
atât Teatrul Milescu (o salå de spectacole construitå
¿i dotatå performant de avocatul Francisc Milescu)
cât ¿i Theatrul Român din Tg-Jiu (trupå
profesionistå înfiin¡atå de actorul Theodor
Popescu). Iatå cå spectatorul târgujian al vremii,
cu decalajul temporar firesc, va cunoa¿te ¿i el noua
experien¡å care cucerise marile capitale ale lumii;
întrucât în 1906 se introdusese deja iluminatul elec-
tric la Teatrul Milescu, în 1907 au loc aici primele
proiec¡ii cinematografice.

Se pare înså cå energia electricå presupunea
oarece costuri, pentru cå, la 14 mai 1908, Eliza
Milescu, våduvå acum, adreseazå o cerere Primåriei
Tg-Jiu, prin care solicitå ,,debursarea sumei
trebuincioase instala¡iunii electrice pentru
cinematograf.'' Numai cå urmare a protestului cât
se poate de ferm al directorului Uzinei electrice
împotriva acestei ,,periculoase întreprinderi'', ¿i
fiindcå ,,kinematograful ar putea cauza o licårire a
întregii re¡ele particulare, adicå a luminii'', apelul
Elizei este respins.

Întâiul film românesc - ''RåzboiulRåzboiulRåzboiulRåzboiulRåzboiul
Independen¡eiIndependen¡eiIndependen¡eiIndependen¡eiIndependen¡ei'' - prezentat la cinematograful
,,Bulevard'' (,,Eforie''), în septembrie 1912, este
rodul ini¡iativei tânårului Grigore Brezeanu (fiul
actorului Ion Brezeanu) care, alåturi de scriitorul
Corneliu Moldovanu, secretar al mo¿ierului ¿i
omului de afaceri Leon Popescu, scrie ,,scenariul''.
Cheltuielile de produc¡ie sunt suportate de acela¿i
Leon Popescu, proprietar ¿i al Teatrului Liric din
Bucure¿ti, iar ca operator este adus francezul
Daniau. Stângåciile evidente, sub¡irimea
scenariului, lipsa unei îndrumåri regizorale au dus,
inevitabil, la scene hilare, aflate în totalå contradic¡ie
cu sentimentul patriotic pe care-l vizaserå ini¡iatorii
proiectului ¿i pe care îl tråiau spectatorii români.
Viitorul regizor Jean Mihail î¿i aminte¿te cu tandre¡e
de acest prim film românesc vizionat în copilårie
la Roman:

,,În dosul ecranului, un gornist de la regimentul
de infanterie suna atacul, în timp ce un tobo¿ar,
înarmat cu toba mare a fanfarei militare, båtea
nåpraznic, imitând loviturile de tun. În salå erau
întotdeauna vreo douåzeci de solda¡i, adu¿i anume,
sub comandå, så strige ''ura'' la scenele de atac.
Dar împreunå cu ei, noi, copiii din salå, ba chiar ¿i
unii oameni mai maturi, strigam cât ne ¡inea gura.
Ambian¡a sonorå era realizatå ¿i sentimentul patri-
otic se încingea la maximum!

Dar iatå cå solda¡ii de pe ecran, români sau
otomani, dupå ce înfruntaserå moartea ¿i cåzuserå
glorios, vedeau venind caii ro¿iorilor. Atunci, de
teamå så nu fie lovi¡i de copitele lor, se ridicau de
pe locurile unde muriserå ¿i, târându-se mai mult
sau mai pu¡in discret, se mutau la loc ferit, unde,
bineîn¡eles ... mureau din nou!

În clipa aceea, vai, spectatorii uitau de
sentimentul patriotic ¿i se pråpådeau de râs ...''

{Jean Mihail, Filmul românesc de altådatå,
Ed. Meridiane, Bucure¿ti, 1967, pg. 11}

Relativ la distribu¡ie, trebuie remarcat faptul cå,
alåturi de de¡inåtorii rolurilor principale
(Constantin Nottara - Osman, Aristide Demetriad

- domnitorul Carol, Aurel Athanasescu - Pene¿
Curcanul etc.), s-au aflat, ca figuran¡i, mari actori
ai vremii: Maria Filotti, Agepsina Macri, Elvira
Popescu, dar ¿i Arist izza RomanescuArist izza RomanescuArist izza RomanescuArist izza RomanescuArist izza Romanescu (fiica
Paulinei Stavrescu din Tg-Jiu), Lulu CruceanuLulu CruceanuLulu CruceanuLulu CruceanuLulu Cruceanu
(care, stabilitå fiind cu familia în Tg-Jiu în primii
ani ai secolului XX, va debuta ca actri¡å în
,,Schinteia',,Schinteia',,Schinteia',,Schinteia',,Schinteia'''''' de Pailleron - din îndemnul Anei
Culcer-Bålcescu ¿i sub îndrumarea viitorului
regizor al Na¡ionalului bucure¿tean, gorjeanul Vic-
tor Dumitrescu-Bumbe¿ti, tânår student al
Conservatorului pe atunci - jucatå prin 1910 la
Teatrul Milescu, adicå în chiar anul examenului
såu la Conservatorul de Artå Dramaticå din
Bucure¿ti), TTTTTeodor Popescueodor Popescueodor Popescueodor Popescueodor Popescu (creatorul ¿i directorul
Theatrului Român din Tg-Jiu) ¿i Achile PopescuAchile PopescuAchile PopescuAchile PopescuAchile Popescu,
fiul acestuia, care-¿i înso¡ise tatål în interminabilele
turnee efectuate de-a lungul timpului ¿i care, foarte
probabil, fåcuse parte din trupa târgujianå a acestuia.

Un alt film care ne intereseazå din acelea¿i

motive este ,,LiaLiaLiaLiaLia'' (Regia: Jean Mihail; Premiera:
25 septembrie 1927, cinema ,,Capitol'' ¿i
,,Lipscani-Palace''), care are în distribu¡ie pe MiaMiaMiaMiaMia
TheodorescuTheodorescuTheodorescuTheodorescuTheodorescu, societarå a Teatrului Na¡ional din
Craiova, actri¡å al cårei debut în teatru avusese loc
în stagiunea 1886 - 1887, la Societatea dramaticå
,,Teatrul Român din Tg-Jiu'' de sub direc¡iunea lui
I. D. Cre¡u. Despre ea ¿i despre partitura din filmul
,,Lia'', cronica de specialitate a vremii noteazå:

,,Fårå nici o exagerare, putem afirma cå nu
cunoa¿tem în teatrul nostru o altå artistå care så fi
umplut cu personalitatea ei artisticå o sferå mai
largå de interpretåri, afarå de Aristizza Romanescu
...''

În fine, de¿i devansåm perioada, sim¡im nevoia
a mai vorbi de un film apårut în 1930 - EcaterinaEcaterinaEcaterinaEcaterinaEcaterina
TTTTTeodoroiueodoroiueodoroiueodoroiueodoroiu. Crea¡ie quasi-totalå a actorului Ion
Brumå - care semneazå scenariul ¿i regia -
,,Ecaterina Teodoroiu'' este prima crea¡ie
cinematograficå a vremii care propune ¡årii nu
numai o personalitate gorjeanå de excep¡ie ci ¿i
un peisaj pe måsurå, care, de altminteri, în
deceniile care au urmat a fost folosit în filmårile
de exterioare în multe produc¡ii române¿ti.

Dupå luni de zile de solicitåri de¿arte de
finan¡are adresate acelor ministere care ar fi trebuit
så fie interesate de un astfel de subiect - cel de
Råzboi, cel al Artelor ¿i cel al Instruc¡iunii publice
- Ion Brumå  este contactat de Societatea

,,Soremar-Film'' din Bucure¿ti, care se hotårâse så
preia, cu acest scenariu, produc¡ia de filme artistice.
Filmul a fost conceput în maniera clasicå a filmelor
mute, regizorul apelând atât la actori pu¡in
cunoscu¡i dar buni profesioni¿ti, cât ¿i la
neprofesioni¿ti ¿i la figuran¡i - e drept, cu atribute
ceva mai speciale.

Pe scurt, rolul Ecaterinei este încredin¡at Feliciei
Frunzå - de la Teatrul Na¡ional Bucure¿ti, cel al
locotenetului Mare¿ lui Mielu Constantinescu de
la acela¿i teatru, actorul I. Sarkadi întruchipa pe
¿eful siguran¡ei, o dansatoare de cabaret - cåreia i
se atribuie preten¡iosul nume de scenå Ducy
D'Alvern - este spioana, iar actorul C. Mândru¡ då
via¡å unui ofi¡er german.

De men¡ionat înså cå rolul mamei eroinei esterolul mamei eroinei esterolul mamei eroinei esterolul mamei eroinei esterolul mamei eroinei este
interpretat de chiar mama Ecaterineiinterpretat de chiar mama Ecaterineiinterpretat de chiar mama Ecaterineiinterpretat de chiar mama Ecaterineiinterpretat de chiar mama Ecaterinei. ªi surprizele
cinefilului de azi nu se opresc aici. Dar mai bine
så låsåm så povesteascå pe unul dintre cei care au
vizionat filmul la premierå (30 octombrie 1930,
cinema ,,Vlaicu'' Bucure¿ti):

,,Desigur, ca ¿i în alte filme de råzboi, ¿i în
Ecater ina TEcater ina TEcater ina TEcater ina TEcater ina Teodoroiueodoroiueodoroiueodoroiueodoroiu a fost nevoie så se
reconstituie unele lupte. Cu osta¿i pu¿i la dispozi¡ia
realizatorului - nu fårå destulå greutate - acesteacesteacesteacesteaceste
scene au fost filmate în mun¡ii Gorjuluiscene au fost filmate în mun¡ii Gorjuluiscene au fost filmate în mun¡ii Gorjuluiscene au fost filmate în mun¡ii Gorjuluiscene au fost filmate în mun¡ii Gorjului, pe valea
Jiului, iar secven¡a horei secven¡a horei secven¡a horei secven¡a horei secven¡a horei întrerupte de glasul
goarnei care anun¡a mobilizarea, a fost realizatåa fost realizatåa fost realizatåa fost realizatåa fost realizatå
în satul ªomåne¿tiîn satul ªomåne¿tiîn satul ªomåne¿tiîn satul ªomåne¿tiîn satul ªomåne¿ti.

În scena apårårii podului de la Jiuscena apårårii podului de la Jiuscena apårårii podului de la Jiuscena apårårii podului de la Jiuscena apårårii podului de la Jiu, au luat parte
mul¡i dintre supravie¡uitorii luptelor de atuncisupravie¡uitorii luptelor de atuncisupravie¡uitorii luptelor de atuncisupravie¡uitorii luptelor de atuncisupravie¡uitorii luptelor de atunci,
în frunteîn frunteîn frunteîn frunteîn frunte chiar cu autenticul comisar Pompilianautenticul comisar Pompilianautenticul comisar Pompilianautenticul comisar Pompilianautenticul comisar Pompilian...''
(Popilian, desigur; subl. n.)

{Jean Mihail, op. cit., pg. 166}
Înså¿i casa de la Vådeni a fost filmatå atunci.
Filmul era mut, fiind înså perioada exploziei

sonorului, regizorul a realizat la Berlin o
sincronizare cu efecte sonore ¿i cu muzicå
potrivitå scenelor de råzboi.

Cea care î¿i pune înså amprenta personalitå¡ii
sale inconfundabile asupra cinematografiei
române¿ti de început este Elvira Godeanu. Aceasta
debuteazå în film în 1928, în Maiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul Mura.
Produc¡ia, realizatå dupå re¡eta de acum clasicå a
filmului mut, este rodul strådaniilor lui Jean
Georgescu, regizorul având în gând pe atunci så
adapteze pentru ecran vechea operetå cu acela¿i
titlu, o localizare de Paul Gusty, ce fåcuse succes
în interpretarea muzicalå a lui Niculescu-Buzåu.

Georgescu face propunerea de preluare în
produc¡ie a scenariului lui Ioan Timu¿, tânår avocat
din Bucure¿ti, cålåtor prin Extremul Orient ¿i
doritor de implicare în industria ,,fotografiilor
însufle¡ite''.  Cum gåsirea unor binevoitori care så
aloce fondurile necesare nu a fost posibilå, Timu¿,
împreunå cu o croitoreaså, un medic ¿i un
func¡ionar reu¿esc så facå rost de 579.400 lei ¿i så
dea drumul la filmåri. Avocatul, care-¿i asumase
¿i rolul de regizor, apeleazå la o distribu¡ie din care,
printre al¡ii, nu lipsesc actorii: Victor Antonescu -
maiorul Mura; G. Timicå - ordonan¡a Boboc; Jean
Georgescu - locotenentul de ro¿iori; C. Ståncescu
- avocatul Adriano; Marietta Sadoveanu (Sadova)
- Miss Mary, Elvira Godeanu - Mariana Påtra¿cu,
o tânårå mo¿iereaså.

Interioarele s-au filmat în studioul Indra-Film
(operator fiind germanul Leo Schwedler) - ajunse
între timp în proprietatea lui Ioanidu, un membru
marcant al partidului liberal - iar exterioarele în
Grådina Botanicå ¿i în împrejurimile Bucure¿tiului.

Întrucât în România nu se putea face montare
¿i copiere de performan¡å, Timu¿ realizeazå
procedeul în laboratorul Oskar Berka din Viena,
aducând cu el ¿i cele trei copii.

pag. 39
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De facturå comicå, filmul este bine primit ¿i de
public, ¿i de preså. De altfel, dupå ani, Jean Mihail
noteazå:

,, {...} Timu¿ n-a cåutat efectele comice cu orice
pre¡, ci a låsat umorul så aparå din situa¡iile
neprevåzute în care erau puse personajele ¿i din
gaguri fine, psihologice. De altfel, interpre¡ii, arti¿ti
valoro¿i ¿i cu råspundere pentru arta lor, nu s-au
angajat pe linia unui comic ieftin ¿i - de¿i obi¿nui¡i
cu scena - au påstrat permanent o måsurå care
dådea multor pasaje un stil cinematografic.''

{Jean Mihail, op. cit., pg. 105}
Acela¿i cineast, fåcând o compara¡ie cu o

,,subproduc¡ie'' - : ''Lache în harem'' pe numele
såu (iatå a¿adar cå, dupå câ¡iva ani doar,
cinematografia na¡ionalå avea deja posibilitatea
stabilirii unor repere artistice), continuå seria
men¡ionårii pår¡ilor bune ale filmului:

,,În Maiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul Mura existau momente de bunå
calitate actoriceascå, existau gaguri de o inven¡ie
personalå, existau încercåri de caracterizare a
personajelor, adesea duså destul de departe. {...}
ªi-apoi, în Maiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul Mura erau unele imagini, în
parc, pe care operatorul berlinez Schwedler le
filmase cu o adevåratå måiestrie în irizarea luminii,
pentru prima oarå realizatå într-un film românesc.

Toate aceste elemente confereau filmului - care
desigur cå nu era lipsit de slåbiciuni - o calitate ce
justifica aprecierea favorabilå a publicului ¿i a
criticii. Era rezultatul eforturilor conjugate ale unor
oameni care erau arti¿tierau arti¿tierau arti¿tierau arti¿tierau arti¿ti, care aveau gust, care
aveau sim¡ul måsurii, ¿i care fåceau ceea ce fåceau,
din dragoste pentru cinematograf, ¿i  nu din dorin¡a
de a se vedea ,,mare vedetå'' de film. Cåci ¿i Vic-
tor Antonescu ¿i C. Ståncescu, societari cl. I la
Teatrul Na¡ional, ¿i G. Timicå sau Elvira Godeanu,
arti¿ti îndrågi¡i de public ¿i solicita¡i de directori
de teatru, nu cåutau ¿i nu puteau gåsi în
cinematograf un câ¿tig special sau o glorie nouå,
ci numai ¿i numai satisfac¡ia de a fi contribuit cu
ceva la crearea unei noi manifeståri artistice
na¡ionale: filmul românesc.'' (op. cit., pg. 107 ¿i
urm.)

Început în toamna lui 1927, filmul î¿i are
premiera la cinematograful ,,Capitol'' în martie
1928. Spectacolul îl face pe Al. Kiri¡escu, autor ¿i
cronicar dramatic de renume în epocå, så remarce
faptul cå ,,Maiorul Mura'':

,,Este cea mai izbutitå încercare cinematograficå
româneascå, este un film în adevåratul în¡eles al
cuvântului, putând sta alåturi de oricare din
produc¡iile marilor case occidentale. Domnul I.
Timu¿, regizorul filmului, meritå toate laudele
noastre ...''

Cât o prive¿te pe Elvira Godeanu (De vorbå cu
Elvira Godeanu, Cinema/ Magazin estival, pg. 37),

în interviul acordat lui Valerian Sava dupå 57 de
ani de la premiera filmului, aceasta aminte¿te - chiar
dacå doar în sensul unei aprecieri pozitive a regiei
lui Timu¿ comparativ cu aceea a lui Martin Berger
din ,,Ciuleandra'' - doar de ,,diletantismul de la
Maiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul MuraMaiorul Mura''.

Pelicula este una dintre pu¡inele realizate pe
atunci care a avut ¿ansa de a fi påstratå pânå aståzi.

Dupå experien¡a îndeajuns de beneficå ¿i de
promi¡åtoare din Maiorul Mura, Elvira Godeanu
va continua ¿i în anul urmåtor så acorde girul
talentului såu noii arte care, în continuarea celei
teatrale dar spre deosebire de aceasta, oferea dintr-
un început ¿ansa transformårii actorului dintr-o
vedetå localå în idol al unei mul¡imi.

Dar iatå caseta tehnicå a noului film:
,,1928. POVARA. Produc¡ie: ,,Pan-Film'' -

Viena. Scenariul: N. N. ªerbånescu. Regia: JeanJeanJeanJeanJean
MihailMihailMihailMihailMihail. Operatori: Ludwig Schaschek. Decoruri:
A. Berger ¿i Em. Stepanek. Machetist: Arh. Const.
Cånånåu. Direc¡ia de produc¡ie: Arabella Iarka.
Interpre¡i: V. Valentineanu, Oscar Beregi, Theo
Schall, Elvira Godeanu, Mia Apostolescu, Niky
Miriam, Klementine Plessner, Arabella Iarka,
Pauline Schweighoffer, Pauline Danneker, Anton
Weidinger, Fritz Rheinberger, Rolf Gert, Hans
Marchall, Herbert Bratsch, Gertrude Leutner ¿i
trupa de balet a teatrului ,,Femina'' din Viena.
Premiera: 15 noiembrie 1928, cinema ,,Capitol''
Bucure¿ti.''

Dupå cum mårturise¿te în ,,Insemnårile'' sale
însu¿i regizorul (Jean Mihail, op. cit., pg. 114-121):

,,Povestea filmului PovaraPovaraPovaraPovaraPovara a început prin luna
martie a acelui an (1928, n.n.), când excelentul
actor al primei noastre scene, Valeriu Valentineanu,
m-a prezentat unei doamne din <<înalta societate
bucure¿teanå>>, care voia så finan¡eze un film
românesc ... De altfel, doamna Arabela Yarka nu
pretindea cå e însufle¡itå de gândul de a pune o
cåråmidå la temelia filmului autohton, ci, pur ¿i
simplu, declara cå vrea så se amuzeså se amuzeså se amuzeså se amuzeså se amuze! O atrågea -
spunea dânsa - lumea actoriceascå ¿i mai ales
lumea necunoscutå a filmului, acea uzinå de
fic¡iuni care e studioul cinematografic. Nu m-am
mirat prea mult, fiindcå ¿tiam câte curiozitå¡i ¿i câte
capricii puteau så aibå pe atunci <<cucoanele>>
noastre, ¿i ne-am pus destul de repede de acord.''

La îndemnul producåtoarei care întrezårea un
succes de caså ¿i pe adaptarea piesei cu acela¿i
nume realizatå de ziaristul N. N. ªerbånescu,
Mihail se decide a regiza melodrama în cauzå, gen
care anun¡a vestitele telenovele de aståzi.

Subiectul filmului urma toate canoanele ¿tiute
în epocå: Mimi Predeleanu, vânzåtoare într-un
magazin bucure¿tean, se îndrågoste¿te de Ioan
Stråtilå, fiul unui cunoscut bancher. Cum
problemele financiare ale tatålui devin din ce în
ce mai presante, tânårul î¿i sacrificå dragostea ¿i
contracteazå o cåsåtorie cu o femeie bogatå. Din
aventura tinere¡ii sale, Mimi are un båiat, Radu; la
rându-l såu, prin cåsåtorie, Ioan Stråtilå devine tatål
unei fete, Vally. Radu, ajuns între timp avocat, îl
apårå pe Ioan - despre care nu ¿tia cå este tatål såu
- într-un proces în care acesta era acuzat de bogata
¿i infidela-i so¡ie cå ar fi inten¡ionat s-o omoare.

Intriga se complicå în momentul în care Radu
se îndrågoste¿te de Vally Stråtilå, Mimi fiind
obligatå astfel så împiedice eventualul incest.
Numai cå lucrurile se limpezesc în favoarea
tinerilor: Vally nu este fiica lui Stråtilå, ci a
amantului so¡iei sale. Mai mult, dupå douåzeci ¿i
cinci de ani de tåcere ¿i suferin¡å, Mimi Predeleanu
¿i Ioan Stråtilå pot crede cå ¿i dragostea lor î¿i va
gåsi, în sfâr¿it, împlinirea.

Con¿tient de artificialitatea pove¿tii ¿i a
personajelor, Jean Mihail va cåuta så dezvolte latura
psihologicå a eroilor, så dea substan¡å atmosferei
dramatice în care Mimi ¿i Ioan ¿i-au tråit tinere¡ea
¿i maturitatea. Pentru a fi sigur cå filmul såu nu va
cådea în capcana unui patetism facil, a apelat ¿i la

sfaturile dramaturgului casei ,,Pan-Film'' din Viena,
studiou care, de altfel, ¿i-a asigurat monopolul
distribu¡iei viitorului film în întreaga lume.

Distribu¡ia ini¡ialå, pe rolurile principale, a fost
urmåtoarea:

- Mimi Predeleanu/ Elvira Godeanu; Ioan
Stråtilå/ Valeriu Valentineanu; Vally Stråtilå/ Mia
Apostolescu; Lucia Stråtilå, so¡ia/ Gertrude
Neuhoff, actri¡å berlinezå din ansamblul marelui
actor german Paul Wegener; Radu Predeleanu/ Niki
Miriam (în fapt, Nicolae Meri¿or, un tânår
neprofesionist care, totu¿i, s-a achitat cu bine de
dificila partiturå).

Am fåcut specifica¡ia de distribu¡ie ini¡ialå
pentru cå, a¿a cum deja am men¡ionat anterior, la
jumåtatea filmårilor producåtoarea Arabella Yarka
¿i-a descoperit subit talente de actri¡å de film,
cerându-i regizorului så fie introduså în locul
Gertrudei Neuhoff. Ceea ce, în ciuda împotrivirii
destul de ferme a acestuia, s-a ¿i întâmplat.

Urmare a facilitå¡ilor financiare, Jean Mihail
decide ca filmul så dispunå de cea mai competitivå
tehnicå a momentului, închiriind astfel în mai 1928
unul dintre platoturile studioului ,,Sascha-Film'' din
Viena. În semn de curtoazie pentru gazdele sale,
el va acorda roluri de importan¡å secundarå unor
cunoscu¡i actori vienezi: bancherul Stråtilå va fi
interpretat de Oskar Beregi de la teatrul
,,Komodie'', so¡ia lui va fi întruchipatå de actri¡å
Pauline Schweighoffer de la ,,Burgtheater'', iar
rolurile celor doi båtrâni care o adåpostiserå cu
dragoste pe Mimi pe vremea tinere¡ii au revenit
Klementinei Plessner - actri¡å germanå la
,,Volkstheater   '' ¿i lui Anton Weidinger de la
acela¿i ,,Burgtheater''. Theo Schall, Rolf Gert,
Hans Marchall ¿i Fritz Rehberger, to¡i de la
,,Volkstheater'' ¿i binecunoscu¡i publicului
bucure¿tean din filmele ce rulau pe ecranele
capitalei, completau celelalte roluri minore.

Operator a fost vienezul Ludwig Schaschek, un
maestru al genului, iar electrician ¿ef un anume
Singer, originar din România.

Interioarele erau fastuoase, încå neîntâlnite în
filmul românesc. Numai un singur decor construit
în studiou, e drept printre cele mai mari, mai
luxoase ¿i mai complicate, trebuia så cuprindå un
spa¡iu în care så evolueze aproape 200 de figuran¡i
¿i o trupå de balet de la Teatrul ,,Femina'' din

Viena! Cåt prive¿te exterioarele, acestea au fost
filmate în parte la Viena - la Kobenzl, în Grinzig ¿i
Prater, în parte la Bucure¿ti, Constan¡a, Balcic ¿i
pe litoralul Mårii Negre.

Achizi¡ionat pentru difuzare în întreaga lume

Marguerita, în “Dama cu camelii”,1946
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Era o diminea¡å de ianuarie, cu cea¡å.
Femeile î¿i fåceau drum prin noroi, spre râu.
På¿eau în ¿ir indian, trågându-¿i, cu greu,
picioarele încål¡ate cu ciorapi de lânå ¿i papuci
de cauciuc. Toate trei aveau oprege groase, încre,
cu dungi închise la culoare, ¿i cojoace. În ceasul
acela al dimine¡ii, siluetele lor stranii påreau
desprinse din cea¡å.

Doda Ana cålca hotårât, ducând într-o
mânå ciobul cu cårbuni aprin¿i, iar în cealaltå,
un co¿ acoperit cu o bucatå de pânzå albå. De
sub basmaua neagrå se ivea fruntea tot a¿a de
galbenå ¿i-ngânduratå, cum fusese toatå via¡a ei
.

Cumnata, Nicoli¡a, ¿i Polina, vecina din
spatele casei, o urmau cu o ulcea de påmânt, o
måturå ¿i o desagå. La oarecare distan¡å, în urma
lor, venea un båiat cu un toiag împodobit ca
pentru mor¡i – o patå alburie în cenu¿iul
peisajului .

Zåpada de dinainte de Cråciun fusese
pu¡inå ¿i råmåseserå doar urmele ei, iar alta nu
mai cåzuse. Båiatul era prea sub¡ire îmbråcat
pentru vremea de-afarå ¿i se vedea cå nu-i face
nicio plåcere så se afle în tovårå¿ia båtrânelor .

Ajunse lângå apå, femeile se opriserå ¿i
desfå¿urau un ritual arhicunoscut. Doda Ana
scoase dintr-un buzunar al cojocului o cutie de
chibrituri ¿i o bucatå de hârtie mototolitå, pe
care o despåturi cu grijå, låsând så cadå câteva
bobi¡e de tåmâie pe cårbunii aprin¿i. Mirosul ei
puternic se råspândi în aerul rece al dimine¡ii.

Mi-era frig ¿i må sim¡eam ca o intruså. Se
aplecaserå toate trei asupra pânzei pe care
a¿ezaserå colaci cu lumânåri ¿i un teanc de haine.
Båiatul, care privea absent câmpul de dincolo
de râu, påru så se dezmeticeascå din gândurile
lui ¿i a¿ezå alåturi toiagul pe care-l purta. Deodatå
îl scuturå un acces de tuse ¿i trupul lui se îndoi
în haina sub¡ire ¿i strâmtå. Doda Ana îl privi cu
îngrijorare, apoi se uitå la hainele împåturite pe

pânzå , întrebându-se, parcå, dacå-i veneau bine,
fiindcå, dupå ce o så i le dea de pomanå pentru
sufletul lui Petre, el o så le poarte .

Da’ råbojul ¿i cu¡âtu le-aduså¿i, Ioane? îl
întrebå ea dupå ce-l våzu cå se lini¿ti.

Le-adusåi, mamå Anå, råspunse el dându-
le la ivealå.

Tåmâie masa, Anå, c-a¿a tråbuie! se-auzi
glasul Nicoli¡ei.

Fårå så-i råspundå, doda Ana puse tåmâie
pe foc ¿i trecu ciobul pe deasupra pânzei, apoi

luå ulceaua ¿i, cåutând cu ochii ageri, pe cerul
ca o pâclå, locul unde-ar fi trebuit så råsarå
soarele, rosti: - „ Soare, soare, fii mårturiu , /
Pe lumea asta o aduce Ion, / Pe lumea-ilaltå s-
o aibe Ana …”

Nu tu, få ! se repezi Nicoli¡a, cå asta-i apa
lu’ frate-miu Petre, såracu de el …

C-o umbrå de zâmbet pe fa¡å, doda Ana –

¿i repeta cântecul menindu-i apa lui Petre cel
¿odos, care-i fusese bårbat. Trupul ei råmas
sub¡ire la cei optzeci de ani se aplecå ¿i se ridicå
de patruzeci ¿i patru de ori, så  umple ulceaua ¿i
så o goleascå, spre råsårit, spre apus, spre miazåzi
¿i spre miazånoapte, numind, de fiecare datå,
pentru soare, pentru lunå, pentru påsåri, pentru
orbi, ¿i pentru cel care cålåtorise, peste o altå
apå, în cea lume.

Lângå ea, båiatul cresta råbojul pentru
fiecare ulcea vårsatå. Mâna care ¡inea cu¡itul se

mi¿ca mecanic, în timp ce ochii lui încercåna¡i
scrutau cerul pe care soarele, invocat de båtrâna
måtu¿å, pårea cå n-avea så mai aparå .

Polina î¿i privea prietena de-o via¡å
låcrimând în col¡ul basmalei. Nici ea nu ¿tia dacå
pentru Petre, vecinul cel ¿odos, mort de curând,
sau pentru bårbatul ei care murise în urmå cu
¿ase ani. Se låså alinatå de susurul apei ¿i gândul

Ierni ¿i femei
Cristinei...

continuare din pag.39

de Casa de produc¡ie ¿i exploatare ,,Pan-Film''
din Viena, filmul a avut premiera concomitentå
la cinematografele ,,Capitol'' ¿i ,,Lipscani-Palace''
din Bucure¿ti ¿i în cinematografele ,,Schweden-
Kino'' ¿i ,,Mariahilfer-Kino'' din Viena (unde a
rulat sub titlul Die den Herzen nicht folgen/ Cei
care nu-¿i urmeazå chemarea inimii).

Primirea fåcutå de publicul ¿i critica europeanå
a fost bunå, în primåvara anului 1929 rulând ¿i
la cinematograful ,,Empire'' din Paris. În revista
,,La Cinématographie francaise'', 551/ 25 mai
1929, se fåcea o destul de amånun¡itå cronicå a
peliculei:

,,Iatå o produc¡ie pe de-a-ntregul româneascå,
prima care vine în Fran¡a. E un film aparte ¿i
desigur cå nu e cu nimic mai prejos decât multe
filme bune franceze ¿i europene. {...} realizatorul
Jean Mihail a compus filmul såu dupå formulele
celor mai bune filme europene: planurile sunt
bine luate, iar decorurile ¿i efectele variate.''

Cât o prive¿te pe actri¡a principalå, Elvira
Godeanu, acela¿i articol  îi subliniazå gra¡ia ¿i
sensibilitatea, atribute cårora Jean Mihail le va
adåuga profesionalismul indubitabil ¿i oarecum
nea¿teptat, având în vedere cå cinematografia
româneascå era la începuturile sale, iar arta
filmului a presupus dintr-un început alte calitå¡i
actorice¿ti decât acelea clasice, specifice teatrului.

Artista înså¿i, într-o mårturisire târzie (Vale-
rian Sava, art.cit., pg. 36 ¿i urm.), comparând cele
trei filme în care a jucat (Maiorul Mura, Povara
¿i Ciuleandra), apreciazå cå ,,Jean Mihail ...
condusese cu energie filmårile la PovaraPovaraPovaraPovaraPovara'' ¿i cå
acest film fusese cea mai bunå realizare
cinematograficå a ei:

,,Cred cå dintre aceste trei filme pierdute,
pierdute integral sau par¡ial, PovaraPovaraPovaraPovaraPovara a fost cel mai
bun. Era o dramå puternicå ...''

GORJUL ªI ÎNCEPUTURILE...GORJUL ªI ÎNCEPUTURILE...GORJUL ªI ÎNCEPUTURILE...GORJUL ªI ÎNCEPUTURILE...GORJUL ªI ÎNCEPUTURILE...
În fine, cel de al treilea film în care apare Elvira

Godeanu este CiuleandraCiuleandraCiuleandraCiuleandraCiuleandra, primul film românesc
sonor. Cronicile vremii, în unanimitate, au fost
defavorabile produc¡iei. Beneficiind de sume
importante alocate de Ministerul Muncii - Direc¡ia
Educa¡iei Poporului (un fel de Minister al Culturii),
pelicula nu a reu¿it så facå propusa propagandå
culturalå în stråinåtate a României. Dimpotrivå,
ziare influente precum Universul (nr. din 1
noiembrie 1930) nu s-au sfiit så afirme cå e vorba
de un ,,nenorocit film germano-african'' ,
''submediocru din punct de vedere artistic ¿i
revoltåtor din punctul de vedere na¡ional''.

Ecranizarea cunoscutei nuvele a
lui Liviu Rebreanu a fost criticatå
inclusiv de actorii principali. Petre
Sturza, inegalabil in interpretarea
teatrului ibsenian, publicå o scrisoare
deschiså în acela¿i Universul, la 6
noiembrie 1930, în care
caracterizeazå produc¡ia drept ,,o
batjocurå, o insultå aduså
sentimentului nostru na¡ional,
precum ¿i o ru¿ine din punct de
vedere tehnic.''

O opinie mult mai nuan¡atå
exprimå înså Elvira Godeanu:

,,Când a filmat CiuleandraCiuleandraCiuleandraCiuleandraCiuleandra, (Mar-
tin Berger) era un om sfâr¿it, era
båtrân, suferind, în crizå de contracte. Eram în plinå
crizå mondialå. Dacå filmul n-a ie¿it bine, a fost în
primul rând din cauza condi¡iilor materiale. În timpul
filmårilor, în ¡arå, la Constan¡a, am råmas la un
moment dat fårå diurnå ¿i cu hotelul neplåtit,
sechestra¡i pur ¿i simplu ca gaj, cu fondurile epuizate
sau suspendate, din pricina campaniei de preså
împotriva lui Liviu Rebreanu ¿i împotriva filmului,
cu mult timp înainte de premierå. Iar la Berlin, când

am ajuns, pentru filmarea interioarelor, am
costatat cå, de fapt, venisem degeaba.

Pânå la urmå s-au aranjat cumva unele filmåri
¿i n-a¿ putea spune cå rolul pe care l-am interpretat
nu m-a interesat. Cu toate cå nu exista, ca atare,
în nuvelå, era o compozi¡ie, o femeie-vampå, de
o anumitå distinc¡ie înså, care se integra în felul
ei în drama lui Puiu Faraga.

{...} Pot chiar så spun cå filmul nu mi-a
displåcut, singura datå când l-am våzut, la
premierå. N-au fost manifeståri ostile, în salå, în
orice caz, n-au fost la spectacolul de galå, cum
am auzit cå scriau unii (eu nu citeam cronicile).

A fost lini¿te ¿i în timpul proiec¡iei
¿i dupå. Ceea ce înseamnå, înså,
cå n-a fost un succes.

Pe noi, actorii, care eram
departe de misterele campaniei din
preså, ne interesase ceea ce
fåcusem. Fusese o experien¡å.
Dovadå cå aståzi îmi aduc aminte
mai mult de scenele de lucru decât
de imaginile din film: scenele de
lucru la Constan¡a, la conacul d e
la Strunga, în Moldova, scenele de
lucru la Berlin, împreunå cu
Nicolae Bål¡å¡eanu, cu Hans
Stuwe - fiindcå eu am jucat ¿i în
versiunea germanå - cu Jeana

Popovici, cu Petre ¿i Alice Sturdza, cu Dumitru
Sireteanu. Påcat cå filmul s-a pierdut ...''

{Valerian Sava, art.cit., pg. 37}
Påcat, desigur. Dupå cum este påcat cå o

actri¡å care avea toate datele fizice ¿i
profesionale pentru a ajunge o mare valoare a
cinematografiei europene nu ¿i-a fåcut carierå
din film.

Ion Cepoi

Zoe în “O scrisoare pierdutå”, 1939

ei se-ntoarse-n trecut, la tinere¡ea pe care o tråise
mai mult singurå. Bårbatul care-i fusese drag o
luase de nevastå ¿i-o låsase cu socrii…, el
plecase departe, la muncå, ¿i venise rar pe-acaså.
Frumuse¡ea ei se ofilise crescând copiii ¿i ducând
greul gospodåriei, lângå ni¿te båtrâni ve¿nic
nemul¡umi¡i. Ochii, înså, îi råmåseserå alba¿tri
¿i frumo¿i. Polina î¿i plângea tinere¡ea netråitå
¿i apa asta, unde o via¡å spålase rufele, o îmbia
parcå, så plece cu ea la vale…

Doda Ana î¿i terminase de numit cele
patruzeci ¿i patru de ulcele ¿i ea se trezi din
reverie, amintindu-¿i cå venise la râu s-o ajute.
Fixå iute douå lumânåri sub formå de cruce,
într-un troc, apoi luå måtura ¿i începu så måture
apa  de-a lungul malului, urmatå de Nicoli¡a  cu
ciobul cu cårbuni, pe care sfârâiau alte boabe de
tåmâie. În urma lor, doda Ana luå trocul, aprinse
lumânårile ¿i-i dådu drumul pe apå, în josul râului,
urmårindu-l cu privirea. L-am urmårit ¿i eu, nu
numai cu privirea, captivatå de aceastå solie spre
necunoscut care aluneca misterios, pierzându-
se în cea¡å .

Mi-a venit în minte o imagine veche,
påstratå prin puterea ei de sugestie. Îmi råmåsese
dintr-un film despre drama unei europence, în
Japonia  - o mul¡ime de felinare multicolore ,
alunecând u¿or pe apå, cu luminile lor, în
cålåtoria spre cei pleca¡i ….

Momentul  mi-a facilitat revela¡ia
universalului în acel spa¡iu arhaic în care må
aflam. Venisem la râu, în diminea¡a aceea, din
curiozitate pentru ritualul pe care aveau så-l
desfå¿oare femeile, fårå så må gândesc cå må
voi implica emo¡ional, ¿i-acum råmåsesem
singurå lângå apå, bâjbâind prin cea¡a care nu se
mai ridica. Sim¡eam cå o parte din  mine  plecase
dupå trocul cu luminå,  spre cea care-¿i ascunsese
necuprinsa durere sub zåpezile altei ierni ...

Mariana  AL-SALEH
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Printre problemele de istorie a religiilor -
domeniu care tot mai mult intereseazå un public
din ce în ce mai larg - este ¿i problema persisten¡ei
unor tradi¡ii pågâne în cre¿tinism, a preluårii de
cåtre cre¿tinism a unor credin¡e, idei, ritualuri
necre¿tine. Fiind esen¡ialmente o
problemå de istorie a culturii, ea nu
trebuie abordatå neapårat ¿i
exclusiv de pe pozi¡iile interpretårii
teologice, ci de pe cele obiective
ale faptelor istorice.

Cre¿tinismul este, dupå cum se
¿tie, o religie universalistå, adicå
suprana¡ionalå; o religie care a
manifestat de la început tendin¡a de
a se propaga independent ¿i
dincolo de grani¡ele oricåror
comunitå¡i etnice sau politice. Ceea
ce nu se poate spune despre
religiile greacå, romanå, is-lamicå,
sau chiar ebraicå; religii care î¿i
påstreazå un anumit caracter
na¡ional, religii care se adreseazå
¿i se limiteazå la o anumitå etnie,
la un anumit popor (sau la popoare apropiate,
înrudite). Or, la fel ca în toate reb’giile universaliste
(cum este, de pildå, ¿i buddhismul), ¿i în cre¿tinism
supravie¡uiesc - atât în doctrinå cât ¿i în ritual -
numeroase tradi¡ii pågâne, sau elemente care sunt
comune ¿i altor religii.

Cele mai vechi tradi¡ii religioase comune,
vechi de milenii, s-au permanentizat începând încå
din epoca neoliticå (dacå nu chiar din paleoliticul
superior). De exemplu, credin¡a într-o lume
transcedentå ¿i într-o for¡å supranaturalå; sau,
clasificarea agen¡ilor acelei lumi supranaturale în
douå categorii, în spirite rele ¿i spirite
binefåcåtoare; sau, organizarea unor ritualuri
religioase, ca adora¡ia divinitå¡ii, magia, sacrificiile
rituale; sau diverse rituri - funerare, de ini¡iere, de
purificare etc; rituri prin care întotdeauna omul î¿i
manifesta frica, sau î¿i exprima sentimentul de
gratitudine, ori solicita ajutorul puterilor
supranaturale.

În forme mai evoluate, acest fond de idei ¿i
de credin¡e s-a påstrat în toate religiile. Încå de la
originile sale cre¿tinismul a preluat din iudaism
cosmologia, cosmogonia ¿i cronologia iudaicå;
cronologie care dateazå evenimentele istorice “de
la facerea lumii”, ¿i care în multe ¡åri s-a men¡inut
pânå în secolul al XVIII-lea. Mai departe:
stråvechiul zeu tribal al evreilor, Yahweh, a devenit
la cre¿tini Dumnezeu; al cårui pretins fiu - Mesia,
pe care evreii continuå ¿i azi så-1 a¿tepte, - la
cre¿tini a ¿i venit pe lume ca o salvare, în persoana
lui Iisus Hristos. Apoi: ascetismul primilor cre¿tini
- ca ¿i al pustnicilor, al siha¿trilor de azi, - derivå
din practicile unor culte sau secte ebraice, ca cea
a esenienilor, din care fåcea parte, se pare, ¿i Ioan
Botezåtorul. Cår¡ile sacre ale evreilor (¿i nu numai
Vechiul Testament, ci - într-o oarecare måsurå -
chiar ¿i Talmudul sau Cabala - au avut o influen¡å
profundå asupra religiei cre¿tine. La fel ca ¿i
folclorul ebraic - de exemplu legenda crea¡iei lumii
¿i a omului, sau cea a potopului ¿.a.

Elementele religioase cre¿tine esen¡iale provin
¿i de la greci. Filosofii greci au împrumutat
cre¿tinismului doctrina stoicå a austeritå¡ii, precum
¿i elemente de gândire neoplatonicå. O parte a
ritualului cre¿tin î¿i are originea în misterele
grece¿ti. Ritul cel mai sacru al cre¿tinilor, ritul
euharistiei, taina cuminecåturii cu pâine ¿i vin
simbolizând trupul ¿i sângele lui Hristos, este un
rit fundat de apostolul Pavel dupå modelul
misterelor eleusine. A¿a dupå cum taina botezului,
precum ¿i liturghia cre¿tinå, atât de pompoaså, de
spectaculoaså, au apårut mai întâi în perioada ¿i
în lumea elenistå.

Din Persia, se pare cå, provine un element

religios care a avut cea mai mare influen¡å asupra
credin¡ei cre¿tine, ¿i anume: credin¡a într-o lume
de dincolo, ca loc de råsplatå (sau de pedeapså)
pentru faptele omului pe lumea aceasta; o lume,
cea påmânteanå, care nu este altceva decât un teren

al luptei dintre principiile Binelui
¿i Råului. Scrie un cunoscut istoric
al religiilor: “Pentru prima datå în
istoria omenirii, (la persani) via¡a
viitoare devine obiectul unui interes
ce captiveazå aten¡ia. Înainte de a
fi fost influen¡a¡i de persani, grecii
¿i romanii credeau într-un fel de
plicticoaså ¿i indiferentå via¡å de
dincolo, în care oamenii n-ar fi nici
ferici¡i, nici neferici¡i, de¿i unii
påcåto¿i ar fi trebuit så-¿i primeascå
pedeapsa cuvenitå. Escatologia
persanå (adicå “totalitatea
concep¡iilor religioase referitoare la
soarta finalå a lumii ¿i a omului”) a
fåcut din lumea de dincolo un
avertisment pentru conduita omului
în aceastå lume. De acum încolo,

indiferen¡a omului pentru soarta care-l a¿teaptå în
lumea de dincolo, nu mai era cu putin¡å”. Ideea
cre¿tinå despre nemurirea sufletului este, prin
urmare, originarå din Persia.

Prin mithraismul persan, prin aceastå religie
a adorårii lui Mithra, zeul luminii cere¿ti, al
puritå¡ii ¿i al adevårului, a intrat în cre¿tinism
simbolul luminii ¿i al întunericului, asociate cu
Binele ¿i, respectiv, cu Råul. Din aceea¿i surså
persanå derivå ¿i stabilirea datei na¿terii lui Hristos
la 25 decembrie, zi în care se sårbåtorea zeul
Mithra. (Cât prive¿te anul na¿terii lui Iisus, deci
cronologia cre¿tinå, aceasta a fost introduså în
secolul VI de eruditul cålugår Dionisie cel Smerit,
originar din Dobrogea de azi, dar cu o eroare de 6
ani: la data na¿terii sale, stabilitå de Dionisie,
Hristos avea deja 6 ani!). ªi instituirea duminicii
ca zi de sårbåtoare derivå tot din religia persanå.
De asemenea, ¿i unele rituri cre¿tine sunt de
origine mithraicå, persanå, - de exemplu, ritul
aprinderii solemne a lumânårilor, sau obiceiul
tragerii clopotelor. În fine, ¿i alte reguli din religia
maniheistå persanå, cum este renun¡area de a
consuma carne tot timpul anului, a persistat mult
timp la sectele cre¿tine a catarilor din Italia, a
albigenzilor din sudul Fran¡ei, a bogomililor
bulgari; iar azi, la siha¿tri. Succesul imediat ¿i atât
de rapida råspândire a cre¿tinismului s-a datorat
acestui sincretism, acestui aport de elemente atât
de eterogene, provenind din doctrine filosofice ¿i
religioase atât de diverse.

Numeroase ¿i variate credin¡e ¿i supersti¡ii
pågâne au supravie¡uit ori s-au infiltrat pe
parcursul timpului în doctrina coerent constituitå
a Bisericii cre¿tine.

Iatå: unul din elementele cele mai
interesante - ¿i totodatå un exemplu ilustrativ
pentru anumite similitudini cu alte religii -
este doctrina “imaculatei concep¡iuni” a lui
Hristos. Nåscut de o fecioarå neprihånitå,
deci nefiind conceput în mod natural, ca to¡i
oamenii, înseamnå cå asupra lui Iisus nu
mai apåsa povara blestemului lui Dumnezeu
asupra lui Adam ¿i Evei pentru gre¿ala,
pentru “påcatul originar” pentru care a fost
condamnat apoi întregul neam omenesc. (Så
mai amintim aici cå nu cunoa¿tem cu
certitudine nici prenumele Fecioarei, a
mamei lui Iisus. Mamele mai multor zei
antici, sau ai unor eroi semidivini, poartå
prenume care nu sunt decât variante locale
ale prenumelui Maria. Astfel: mama lui
Adonis se numea Myrrha, a lui Hermes -
Maia, a lui Buddha -Myriam, a lui Kri¿na -
Maritala etc. Încât, se presupune cå

prenumele mamei lui Iisus a fost uitat; ¿i i s-a
substituit un nume simbolic, amintind prenumele
mamelor atâtor al¡i zei sau eroi). Legenda lui Iisus
zåmislit, nu în mod obi¿nuit, ca to¡i oamenii, ci de
cåtre Sfântul Duh, a început så circule abia la 60
de ani dupå crucificarea lui Iisus. Primul docu-
ment cre¿tin în care apare aceastå legendå este
Evanghelia lui Luca, - cea mai veche dintre
evanghelii, datând din jurul anului 100.

Marele succes de care s-a bucurat aceastå
legendå (care a dat na¿tere unor îndelungate dis-
pute între teologii catolici, cuvântul definitiv fiind
pronun¡at de papa Pius IX, care declarå aceastå
doctrinå ca o dogmå a Bisericii Catolice abia în
1854) este perfect explicabil. Cåci mitologiile
greacå, egipteanå, chinezå, persanå, precum ¿i
multe tradi¡ii populare relateazå numeroase cazuri
de na¿teri miraculoase ale unor zei, eroi semi-
divini, ¿i chiar ale unor pesonaje istorice; na¿teri
datorate adeseori unirii unui zeu cu o muritoare,
de obicei cu o fecioarå. Acesta este cazul lui Attis,
Ra, Apis, sau a reginei Hatshepsut, ori a faraonului
Amenofis al III-lea; acesta este cazul lui Perseu,
Zoroastru, Lao-tzî, Cirus, - ¿i chiar al lui Iuliu Cae-
sar ¿i Octavian August! În Antichitate, se credea,
se admitea în mod absolut cå este cu putin¡å ca o
femeie så råmânå însårcinatå prin simpla apropiere
de ea a unui zeu; fapt pe care îl admite ¿i îl
men¡ioneazå ¿i Plutarh, - care mai precizeazå cå o
asemenea concep¡iune, fecundare, are loc... prin
urechea unei fecioare! Într-adevår: în unele picturi
medievale cre¿tine este reprezentatå o razå de
luminå påtrunzând în urechea Fecioarei Maria.
Însu¿i marele teolog cre¿tin Tertulian, unul din
fondatorii patristicii, stabile¿te explicit cå Iisus a
fost conceput de o razå de soare cåzutå asupra
Mariei! În cazul lui Iisus, legenda na¿terii sale
miraculoase a fost predicatå timp de secole într-
un mod foarte vag ¿i fårå så i se dea o aten¡ie sau
o considera¡ie deosebitå; cåci via¡a divinå, via¡a
dumnezeiascå a lui Hristos a început, nu din
momentul biologic al concep¡iunii ¿i na¿terii, ci
din momentul spiritual ¿i simbolic al botezului.
Motiv de îndelungate specula¡ii teologice - în
cadrul Bisericii Catolice. Nu ¿i în al Bisericii
Ortodoxe - pentru care “imaculata concep¡iune”
nu este o dogmå.

Analogiile, influen¡ele, reminiscen¡ele pågâne
în cre¿tinism nu se opresc aici. De pildå, locul în
care s-a nåscut Iisus, într-un staul, a fost
reprezentat mai târziu ca o pe¿terå, întrucât
obiceiul pågân era ca idolii så fie plasa¡i în grote.
Hermes ¿i Mithra s-au nåscut chiar în grote. Apoi,
cunoscutul episod din via¡a lui Hristos, acela al
retragerii timp de 40 de zile în pustie (de fapt, mult
mai mult), era un rit obi¿nuit, de obligatorie
medita¡ie ini¡iaticå, practicatå ¿i în lumea
greceascå, ¿i de secta iudaicå a esenienilor, ¿i de
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balsam pentru îngeri

Din fluturii prin¿i în clepsidrå
Se scurge doar un puf auriu.
Nimic din ce-a fost, nimic nu råmâne:
Nici urmå de zbor, nici lichid sângeriu.

Deasupra mormântului golul se frânge,
Dedesubt, doar balsam pentru îngeri…
Nu-l atinge, iubito, nu râde, nu plânge –
Înmul¡itu-s-au spinii în cer ¿i-ai så sângeri!

rondel de searå
Poetului Floriac Saioc

Pe o scarå fårå cuie
ªi proptitå doar de cea¡å
Doamna-n galben iarå¿i suie
În balconul cu verdea¡å.

Ca-ntr-un joc de-a „uite-o nu e”,
Pentru cå îmi face grea¡å,
Pe o scarå fårå cuie
ªi proptitå doar de cea¡å.

Eu îmi smulg ca pe-o gutuie
Inima mea de paia¡å
ªi, tiptil, prin ferestruie,
Plec scârbit spre altå via¡å

Pe o scarå fårå cuie.

nebuni de lunå plinå

Doar o noapte, în mai, când e lunå plinå,
Eu ¿i fratele meu devenim noctabuli:
Petrecem în crâ¿me pânå ce se luminå
ªi pe umeri ne cresc pene de uli.

Mi se pare cå ¿tie ¿i curva de lunå
Ce mult ne încântå jocul acesta diliu
ªi ce pre¡ greu plåtim så fim împreunå,
Câtå vreme din noi unul singur e viu…

Poezii
VIOREL GÂRBACIU

elegia vechii zåpezi

Amintirii lui Nicolae Diaconu
Må cau¡i, prietene, în ¡ara din tei
Flacoanele mici, cu arome de zei?

Mai afli pe-ascuns, în råstimp de Florii,
Culori cum såmân¡a din mor¡i timpurii?

Mai cau¡i în noapte, pe-acela¿i oboi,
Un cântec de-adus nemurirea în noi?

De versuri de-acelea, frumoase, ehei,
Mai scrii, tot mai scrii pe-o cafea ¿i trei lei?

…Avem, prietene, coli. Avem vin. ªi cafea.
Dar mâna-i de ghea¡å. Hârtia ¿i ea…

cu solzii pe ochi

Într-acolo plutim, înspre blânda luminå.
Sub aripa aceasta stråvezie de înger,
Doar o zbatere rece mai simt sub retinå
ªi, ca prin minune, nici nu mai sânger.

Într-al patrulea cer – unul vag violet -,
Când plutirea nu urcå ¿i nici nu coboarå,
Din înalturi se-aude un arpegiu discret –
Domnul Bacovia cântå iar la vioarå.

Pun repede solzii, så råmân tot în vis:
Dedesupt este cerul. Deasupra – abis.
casa båtrânå

Sufletul meu e o caså båtrânå,
Cu ferestre ¿i u¿i descleiate,
În care nimeni nu vine la cinå
ªi-n care doar moliile au drept de cetate.

Ron¡åitul lor må ucide încet,
Ca ¿i lini¿tea asta, mult prea vâscoaså.
Disperat, iau atunci trenciul meu desuet
ªi o ¿terg decunoapte ¿i tiptil de acaså,

Spre refugiul meu ultim – vechiul turn crenelat,
De un alb nefiresc ¿i umbrit de verdea¡å -,
Cei din insula Crytos, de unde-am plecat
De câtåva vreme spre noua mea via¡å.

recurs

Låsa¡i-i poetului nop¡ile-negre:
El construie¿te baraje de crini
În calea nåmolului ce vine så-nchege
Aripile voastre de heruvimi.

Låsa¡i-l, vå rog – fierbinte mi-e ruga! –
Så-¿i bea gra¡ios cafeaua cu lapte.
El doar noaptea e zeu. Diminea¡a då fuga
Så semneze la slujbå înainte de 7!

treizeci ¿i cinci

ªi toate se petrec la fel
ªi totul curge precum apa,
Doar clovnul plânge sub rimel
Sim¡ind rânjind pe-aproape groapa…

Mai fi-vor zile pentru azi?
Mai întârzie mult stråinul?
Doi fra¡i oricum mi-au mai råmas:
Singuråtatea mea ¿i vinul.

Passim I

Råmânem prizonieri în vechea stare,
De orbi purta¡i mereu prin alte sfere
ªi nu-i de vinå vara, cum se pare,
De zilele acestea austere.

Vag, timpul ne presarå scrum în vene
ªi-aproape to¡i încep så picoteascå,
Iar mårul multfrumos, påtruns de vierme
Îmbie-n strai desfåtåtor de iascå.

Dar, vai, prea des e muzichia spartå
De gurile omizilor regale,
Prea timpuriu în mine se de¿artå
Fiorduri noi cu ¡årmuri inegale!
passim II

Murmùrul cuvioaselor omizi
Mai clocote¿te-n sindrofii prospere,
Dar, sorå, care poartå s-o deschizi
Când mâzga-mbracå gust sfin¡it de miere?…
passim III

Aproape de buze – atât så aparå
Cântarea aceasta, mierie-cuminte,
Numai bunå så umple bobul de linte
Cu care hråni-vom ulii de-afarå!
fapt divers

În muzeul cu o mie de Mona Lise
Noaptea trecutå s-a låsat cu belele:
La parterul cu u¿ile bine închise,
Exponatele-au råmas toate grele.

Cercetåri s-au fåcut, fire¿te, discret.
De¿i nu s-au gåsit amprente defel,
A fost suspectat båtrânul poet,
Care zilnic venea så scrie-un rondel.

Mai târziu lucrurile-au fost låmurite:
Un fluture zålud juisase blajin
Pe mia de pânze cu rame-aurite,
Dupå ce sårutase o floare de crin…
mo¿tenire

Nimic pe lume nu-i mai sfânt,
Nimic mai dulce, fåtul meu,
Cum este mierea din cuvânt,
Din limba-n care Dumnezeu

A hotårât ca så te na¿ti.
Tu, så veghezi ca så-¡i råmânå,
Curatå ca o zi de Pa¿ti,
În veci de veci, Limba Românå!

Iar când va fi så nu mai fii,
S-o la¿i avere la copii!

Viorel GÂRBACIU
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Ca o dragoste târzie,

Poezia

Ca o dragoste târzie, Poezia
î¡i a¿terne la picioare

vålul de borangic palid al speran¡ei.

Lumina ei te îmbrå¡i¿eazå
în dupå-amiaza blândå de septembrie
¿i trimite sufletului îmbujorare.

Raze – ca de soare – î¿i deschid
calea întoarcerii

¿i vezi
sâmburele ce-¿i doarme somnul

neînceput,
ochii mari de copil întrebând

de unde vin stelele ¿i cuvintele,
inimå ce a¿teaptå dimine¡ile…

Cu o iubire târzie vine ea cåtre tine,
a¿terne peste tot ¿i peste toate

vraja bucuriei …
Ca într-o dragoste târzie te la¿i

cople¿it;
Înve¡i cuvintele så tråiascå.

Frunze moarte sub pa¿ii tåi devin
uitare;

dar tu începi så crezi în mâine,
în puterea metaforei,
în mângâiere,
în praful de stele.

Apuci Pegasul de cåpåstru ¿i îl oferi Iubirii;
amândoi prind aripi ¿i te duc pe negândite

departe, departe,
dincolo de nori,
adicå acolo unde
niciodatå nu te întrebi:
„La ce bun Poezia
La vremuri sårace?”

O plimbare cu

Tinere¡ea

Am luat Tinere¡ea la bra¡
¿i-am invitat-o într-o zi la plimbare.

Mergeam tåcute, pe drumuri ¿tiute.
Dupå o vreme i-am ¿optit

cu glas pustiit:
Hai, ia-o-nainte!

Mergi înainte, suflete-al meu,
¿i-apoi a¿teaptå-må cuminte

la col¡ul cu prieteni.

Po¡i trece ¿i mai departe
chiar ¿i de zidul ce ne desparte…
Pe urmå… nu mai a¿tepta!
Dar dacå vrei … po¡i så prive¿ti

   din când în când
în urma ta…

În pelerinaj

ªi precum întâia fire din cuvinte se fåcu
ascult acum rostirea ¿i cercul îl måresc.

În adâncu-mi chemarea arde ca flacåra.
Îmi limpezesc privirea cu albastrul celest
îmi adåp sufletul la izvoarele Lumii
deschid poarta Poeziei
¿i plec în pelerinaj cåtre mine însåmi.

Cuvântul – ca o fåpturå

Vreau så våd cuvântul,
vreau  så-i simt sudoarea
¿i mai vreau cu-ncetul
så-i aud chemarea …

Nu-mi place cuvântul
când stå rece-n cea¡å

¿i chiar de iubire u¿or må dezva¡å;
Nu-mi place cuvântul care nu miroase
¿i nu po¡i så-l cau¡i nici … cu sim¡ul ¿ase!

Vreau så våd cuvântul så-i ¿tiu mu¿chi ¿i oase
Într-o lume-n care atât mai råmase,
cåci din ziua-n care el fu început
doar cu el påmântul putu fi fåcut.

MIHAELA ALBU - New York
ªi-atunci ce-mi råmâne?
Så-l iau cu råbdare,
Så-l învå¡ så-i placå ¿i un strop de sare
sau så-l chem aproape, så-l privesc în fa¡å
¿i apoi, smeritå, så-i ascult pova¡å.

Am chemat cuvintele …

Am chemat cu un gând la mine
Toate cuvintele:

Roz ¿i negre, violete ¿i portocalii…
Le-am învåluit apoi pe toate
În arome de alint.
Cum aburii unei cafele ne-ncepute
ele toate må mint…

De la un timp,
De mult timp
Caut în spatele oamenilor
Cuvântul

Om.
Nu-l mai gåsesc …

Toate cuvintele fug de la mine;
Dar eu ¿tiu cå ele încå tråiesc
În graiul celor ce le rostesc.

Defini¡ii

Clapele pianului:
petale sårutate de fluturi în zbor
în dansul ame¡itor
al iubirii încå nenuntite.
Lacrimile:
suflet transformat în mårgåritar.
Luna:
candela nop¡ii
luminând neîn¡elesurile vie¡ii.
Iubirea:
speran¡a deplinå
trecând peste pod de luminå.
Durerea:
cântec de alåutå
peste nådejdea pierdutå.
O via¡å:
Binecuvântarea Domnului
peste numele omului.

Remember

Am deschis fereastra în casa aducerii aminte
¿i-am a¿teptat cu råbdare så intre lumina.

Auzi¡i lini¿tea ce plute¿te pe razele ei
ca aripi de vultur deschise lin în înål¡ime?
Nici o mi¿care;
numai gândurile mele
rostogolindu-se

neståvilite -;
cascade de gânduri uitate

intrând pe calea deschiså;
Din întuneric, una câte una
vin fåpturi
întrupate de sufletul meu înfrå¡it cu påmântul:
Începutul,
Sfâr¿itul,
Întâmplarea,
Dorin¡a,
Iubirea,
Speran¡a,
¿i încå multe, multe altele
pe care le-am uitat acum.

Cu dinadins, vântul deznådejdii
mi-a închis fereastra.

Mister

Lumina
sorbitå cu sete de såmân¡å-ngropatå

dezlegare a tainei
¿i-n¡eles
ale neîn¡elesului lumii este

când, din izvorul ei, fåptura-ntrupatå
vine cåtre noi din timp de poveste.
În påmânt, cu încet se de¿teaptå
a vie¡ii-ndråznealå;
întuneric tåcut, început ¿i speran¡å
cu lacrimi din ceruri, se spalå.

Puterea luminii încape-ntr-un bob
ce ¡ine de-a pururi misterului zålog.

Odå Påmântului-frate

Hranå-mi sunt semin¡ele tale
ªi ¿tiu cå må auzi.
De aceea må îndrept spre tine
Dintru început cåtre asfin¡it.

Fruntea-mi neteze¿te
cu petala trandafirului înmiresmat;
gându-mi întinere¿te
cu o ramurå de mår înflorit!
Sufletu-mi råcore¿te
Cu o bucatå albastrå de cer!

Apoi prime¿te-mi, Påmântule,
Frate,
ªi lacrimile ce curg
Când genunchiul lumii
În amurg
Se pleacå smerit
Întru cåldura ta.

Psalm de iubire

Cu cât te-ndepårtez, mi-e¿ti mai aproape
cåci drumul dintre noi e ca un ¿arpe.
Sunt zile-n care Te a¿tept ¿i zile
în care parcå nu mai vreau så ¿tiu de tine.

În scurtul drum al zilei cåtre noapte
eu våd doar întunericul ce ne desparte;
¿i totu¿i, când lumina noaptea-ncet o simte
Icoana Ta îmi iese înainte.

Te-a¿tept ¿i fug, Te chem ¿i må închid,
ca un Manole – eu tot ridic un zid
ce cade iar sub gând de necredin¡å,
dar prinde via¡å a doua zi precum o fiin¡å
când vine din påcat ¿i trece prin iubire
ca så ajungå iar în moarte ¿i nefire.

Cu cât te-ndepårtez, mi-e¿ti mai aproape.
Eu ¿tiu cå-n întuneric ¿i luminå-ncape
så taie-n douå credin¡a de tågadå
så-mi lase ochi ¿i suflet så Te vadå.

Vasul
Numai pe tine te am,trecåtorul meu trup.

(Lucian Blaga)

Tu, vasule, ce stå så se revolte
când ¿erpii îndoielii încol¡esc
ori soarele råsare dupå munte,
iar eu cu tine muntele-l privesc!

Då så se spargå coaja când lumina
mângâie întunericul de gând
¿i varså ca o lavå toatå vraja
ce o aduce mersul pe Påmânt.

De mult prea plin – el, vasul, se revarså…

De e furtunå ori e cer senin,
minunea asta ce-mi påtrunse-n oase
¿i se nume¿te via¡å sau destin –
se scurge-ncet cu gând la ce råmase…

Precum un clopot vasu-acesta-mi pare
cåci prinde-n el ¿i soare ¿i cuvânt,
¿i råtåcirea gândului pe mare,
¿i locul ce-l va ¡ine … nu ¿tiu când …

Pars pro toto

Mi-a cåzut din cer, în palmå,
o panå u¿oarå
¿i eu am våzut
– în zborul ei îndråzne¡ Pasårea.

Purtatå sub pa¿ii mei de vânt, o filå ruptå,
Îmi aduce cu ea bucurie ¿i trudå: Cartea!

Tot a¿a cum
dogoarea razei care må atinge
vine spre mine purtând cu ea
focul ¿i bucuria din Soare.

Punct ¿i de la capåt

Så începi visând…
Så visezi cå porne¿ti la drum
tu, cel vechi, pe o cale nouå;
În fa¡a ta – o patå luminoaså,
în spate – culorile atât de familiare;
cu ochii închi¿i, ghice¿ti strålucirea;
ochiul dinlåuntrul pare orbit;

prima razå taie în douå întunericul;
lumina tope¿te ghea¡a neîncrederii.

Mister ¿i credin¡å cu-ncetul primesc
¿i spiritu-mi cheamå un sol îngeresc

¿i-nva¡å-a vedea.

Flori
(Poetului frate, Grigore Vieru)

Inima ta nu ¡ine seamå de anotimp
ca så înfloreascå;

soarele credin¡ei tale ajutå verbul
så creascå viguros.

Lacrimile deznådejdii
¿i cele ale visului împlinit
î¡i jilåvesc sufletul

¿i îl fac så rodeascå în cuvânt
Eu îl ascult în limba ta mereu:
¿i când ¡i-e dor de mama,
¿i când ¡i-e dor de moarte;

chiar când tu taci în limba ta,
eu te în¡eleg

¿i culeg de pe câmpul roditor
una câte una

fiecare vorbå, fiecare vers, fiecare gând.

Cåci ¿tiu cå rost avu
Cel ce a dat un grai la Om
si nu la floare sau la pom

Cu bra¡ul încårcat de flori
vin apoi cåtre tine

¿i a¿tept cu încredere
ca sufletul tåu însorit

så-mi aducå ¿i mie
Lumina Cuvântului.

Ca o poveste
(Pictori¡ei Leti¡ia Bucur)

În vis, fata cu pårul de aur
locuia într-o scoicå;

pielea ei – roz-albåstruie
reflecta cu uimire

strålucirea pere¡ilor de sidef;
nisipul împår¡ea ¿i el, generos

a soarelui cåldurå
cu gazda ce primise diafana fåpturå.

Lini¿te deplinå se a¿ternuse
peste ¡inutul de basm ¿i luminå.

Cuprinså de amintiri,
aproape lene¿å, întinså
ca pe o canapea,

prin¡esa din povestea de varå visa:

visa cå picteazå o caså de sidef
lângå valul de mare
care (nu-i a¿a)

aduce råcoare;
¿i totodatå parcå mângâie
pere¡ii de scoicå stråvezie;
¿i mai visa apoi cå

nisip, apå ¿i soare
în lini¿tea curatå, ca de sårbåtoare
o transformaserå pe fatå
într-o perlå de sidef adevåratå.
………………………………….

E mult de-atunci …
dar – ca în orice poveste –
de aici încolo mult nu mai este;

ar mai fi doar o zi în care
îmi plimbam ¿i eu visele pe plaja pustie;
¿i am întâlnit în cale scoica stråvezie;
era goalå acum ¿i parcå nefiresc de curatå.

Cine ¿tie
de mai påstra amintire de perlå sau de fatå?
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ªi totu¿i,
Låudat fie Muntele ¿i în¡elept!
Aici totul se petrece în lentori
Geologice
ªi stele magmatice ies mereu la
numår
Pe cer ¿i în ape,
Acelea¿i - zålude ¿i reci.
Acela¿i plâns de zeu împietrit
Limpeze¿te izvoare
ªi vremea î¿i cerne fåina
Pe acelea¿i cåråri de bazalt.

O veche poveste rotindu-¿i
Cercurile
Prin genera¡ii de arbori
Ajunge pânå la noi
Cu tåmâiosul alai de miresme,
De iz scor¡os stihial devålma¿
ªi reavån popas…

SCHITUL DIN BRAZI

Nu e urcarea Muntelui mai aprigå
Decât o amintire cu iz påduratic…
La Masa Jidovilor
În sanctuarul chipe¿elor stânci
Dormind în picioare veacuri
ªi zåri uitate,
Acolo gândul se înfå¿oarå
În sufletul unei pove¿ti înrourate,
Sticlind aråmiu ca siliciul
Din malul potecii…

O pasåre iscodea
Ducåu¿å
ªi-n bra¡e de rådåcini
Hieratice se mistuia taina
Schitului din afunduri…
Drumul se a¿ternea
Îngustindu-se
ªi se vålurea
Prelungindu-se, desmårginindu-se,
Înfå¿urând cu ardoare
Grumazul verdelui munte –
Piramide de vie¡i
Nebiruite.

Amiaza båtea în icoanele
A trei popasuri –
Avanposturi dormitând sub geana de
¿i¡å.
ªi ca o scamå ducåu¿å de nor
Ne pierdeam ¿erpuind în desime
ªi rari¿ti,
Când deodatå o surdå
Båtaie de toacå
Mårun¡i valea
În dumica¡i de inimå albastrå!
Schitul din brazi se ivi
De dupå ocoli¿ul coborâtor
ªi îngust
ªi ne trimise în cale
Priviri vremuinde din ziduri…

Doamne care ai råsucit cu¡itul
În creierii muntelui
ªi limbi de clopot în vecuinde vâltori,
bie fumul candelei – nouå
Vålåtucitele zåri înzeite
De slava amnarului –
Amin!

RÅDÅCINI

Sub stâncå izvorul
Sporovåind amintiri din vremi uitate
Adie o nåframå de cer stråveziu
ªi ne limpeze¿te de colb ¿i zåduf…
Pretutindeni horbote împietrite
ªi o horå de înål¡imi påduratice,
Ai zice cå marele clocot
Al påmântului a dat aici
Peste margini purificând totul,
Bazalt ¿i izvoare, stele ¿i cer…

ªi totu¿i
Din maluri abrupte
Ciudate rådåcini ter¡iare
Picotind, clipind, aiurând
În calea drume¡ului…

DE PROFUNDIS

Susurul sålciu al izvorului
poveste¿te, deopotrivå,
despre tåria ¿i întunecimea
din afunduri de cremene –
Duhul muntelui se roste¿te
Înlåcrimat în umbroasa ofrandå
Sau un hohot de zeu captiv
În bazalt –
Rugåciune fårå sfâr¿it –
Î¿i revarså dorul de soare,
De lume ¿i zåri…

UN DOR NESTINS

Vezi tu adâncul acesta de mu¿chi
ªi fragi påduratici
Cum vine cu dulce alai de miresme
ªi clipocinde fo¿niri
În zmeuroasa amiazå?

Pe aici trecut-au uria¿i
Ter¡iari ¿i dezlån¡uiri geologice.
E destul så tragi pu¡in cortina
A ceea ce ¡i se pare cå vezi
ªi o panoramå de purificåri
ªi funingini,
De clocot stihial ¿i vaet
Se întrevede –
Totodatå un dor nestins de soare
ªi cer,
De învåpåieri ¿i lumini,
De ape…

O FLOARE DE NEAJUNS

Numai acolo våzduhul e pur
ªi sufletul dezmårginit,
Unde pe stânca aerianå
Vegheazå floarea de neajuns
A trecerii tale…

Lumea e dor mårun¡it
Ca nisipul mi¿cat de vålurelele apei
Pe care toamna porne¿te
Convoaie de nave sclipind
Afund dintre stânci
Jalnica solitudine a crengilor
Împânzind muntele…

Anatol Brilinski

Olåne¿ti 2007

Anatol Brilinski
cåtre Zoroastru sau Buddha.

ªi minunile care i se atribuie lui Iisus î¿i gåsesc numeroase antecedente
în tradi¡iile pågâne.

În aceste tradi¡ii, chiar ¿i eroii semi-divini (¿i cu atât mai mult zeii)
såvâr¿iserå minuni mai multe ¿i mai spectaculoase decât, de pildå, învierea
lui Lazår, sau vindecarea fiului våduvei, - care sunt fapte explicabile ¿tiin¡ific,
de vindecare sau de moarte aparentå. Dionysos fåcuse aceea¿i minune ca
Iisus la nunta din Cana Galileei, de a preschimba apa în vin. Despre Plotin ¿i
despre un alt filosof neoplatonician, Apollonios din Tyane, se spune - la fel
ca ¿i despre unii dintre primii sfin¡i cre¿tini - cå såvâr¿iserå mai multe minuni.
Minunea înmul¡irii pâinilor o fåcuse ¿i un alt personaj biblic (vezi Cartea II a
Regilor, VI, 42-44). Iar vindecarea - despre care vorbesc evangheli¿tii Luca
¿i Ioan - de diferite boli (de friguri, de orbire, epilepsie, neurastenie sau
alienare mintalå) este un fenomen care nu contrazice legile naturale. Nu
trebuie uitate nici efectele posibile ale sugestiei (individuale sau de maså),
autosugestiei, hipnozei sau ale bioenergiei.

Un alt aspect, foarte important, al sincretismului, al preluårii de cåtre
cre¿tinism a unor elemente din alte doctrine filosofice sau religioase
necre¿tine, este cel care se referå la misterul Trinitå¡ii, la taina Sf. Treimi.
Aceastå tainå, devenitå mai târziu dogmå - ¿i care afirmå cå Dumnezeu este
o singurå naturå în care subsistå trei persoane distincte, Tatål, Fiul, ¿i Sf.
Duh, împreunå alcåtuind o unicå substan¡å divinå, - o asemenea distinc¡ie de
termeni care definesc dumnezeirea, nu este în mod clar afirmatå în Vechiul
Testament. Nici Iisus nu vorbe¿te niciodatå în mod explicit despre Sf. Treime.
Ideea Trinitå¡ii, deci a celor trei persoane puse pe acela¿i plan, n-a fost însu¿itå
de Bisericå decât în secolul al IV-lea, la Conciliul din Niceea, când s-a adoptat
o pozi¡ie net delimitatå ¿i împotriva arianismului.

Doctrina Trinitå¡ii este legatå de mistica cifrei 3, -despre care Aristotel
spunea cå “ea este totul ¿i închide în sine toate dimensiunile posibile”. O
adoptaserå ¿i pitagoricienii, afirmând cå întregul Univers ¿i toate elementele
care îl compun sunt determinate de aceastå cifrå. Egiptenii î¿i clasau divinitå¡ile
în grupuri de câte trei; iar în teologia indianå trona trinitatea Brahma -Vi¿nu-
ªiva. în ce prive¿te conceptul atât de vag, de nedefinit, de Sfântul Duh, acest
concept se regåse¿te - cu sensul de “suflu al vie¡ii”, “pneuma”, - la unii filosofi
greci, îndeosebi la gnostici. De asemenea ¿i la evrei, în Vechiul Testament
unde acest duh, suflare, “ruah” în ebraicå, este imaginat asemenea unui
vânt, unei adieri care då via¡å Universului ¿i primului om, lui Adam. De
men¡ionat cå în aceea¿i accep¡ie, de principiu vital al oricårui organism, se
întâlne¿te ¿i în alte religii antice, precum ¿i la unii filosofi greci (Heraclit,
Democrit, Anaxagora).

Istoria culturii înregistreazå ¿i alte credin¡e sau ritualuri cre¿tine care au
fost împrumutate din tradi¡ii pågâne. Astfel este credin¡a despre moartea ¿i
reînvierea lui Hristos. Se ¿tie cå “în multe religii antice zeii care se întrupaserå,
pe påmânt, ca oameni, trebuiau så ¿i moarå, pentru a putea reînvia apoi, în
mijlocul bucuriei generale” (A. Weigall) Misterele egiptene ¿i grece¿ti oferå
câteva semnificative exemple în acest sens. Nici credin¡a mesianicå adoptatå
de cre¿tinism - credin¡å care îl considerå pe Hristos trimis de Dumnezeu pe
påmânt ca så-i mântuiascå pe oameni - nu era un lucru nou. În afarå de
prezen¡a, din timpurile cele mai vechi, a acestei credin¡e în sânul societå¡ii
ebraice, unde dureazå pânå azi, ideea venirii pe lume a unui mântuitor se
regåse¿te ¿i în alte religii orientale. Zeul babilonian Marduk, de pildå, era
a¿teptat så vinå ca un salvator al omenirii. Religia mazdeanå vorbea despre
un mântuitor care trebuia så punå capåt domniei lui Satan. În India, în acela¿i
scop se reîncarnase ¿i Kri¿na; iar în Egipt, încå din jurul anului 2200 î.e.n.,
dateazå consemnatå o profe¡ie care anun¡a venirea pe påmânt a unui salvator.

În ce prive¿te riturile religioase, cre¿tinismul a preluat de asemenea unele
tradi¡ii pågâne. Astfel, pentru a înlocui vråjile, incanta¡iile magice pågâne -
reminiscen¡e care, mult prea adânc înrådåcinate încå din timpuri imemoriale,
nu puteau fi nicicum suprimate din mentalitatea popularå, - clerul cre¿tin a
compus noi rugåciuni, binecuvântåri, exorcisme, asemenea celor stråvechi,
ale pågânilor, dar cårora le-a dat o formulare diferitå ¿i un sens cre¿tin. În
felul acesta preotul putea continua, ¿i într-adevår continuå multi-milenarele
procedee magice: binecuvânta la maså pâinea, vinul, bucatele, cum procedau
de milenii ¿i alte popoare antice; binecuvânta apoi uneltele de muncå, holdele,
viile, casa, vitele, chiar ¿i patul nup¡ial. Sau, compunea ¿i recita rugåciuni, -
al cåror text era, în fond, o variantå în termeni cre¿tini a vråjilor, a incanta¡iilor
magice pågâne; recita rugåciuni ¿i conducea procesiuni la ogoare în timp de
secetå pentru a invoca ploaia, sau pentru ob¡inerea unor recolte bogate, sau
pentru apårarea contra grindinei ¿i a ravagiilor dåunåtorilor; sau, rugåciuni
invocând sånåtatea ¿i înmul¡irea animalelor din gospodårie, pentru alungarea
unei boli, pentru cei afla¡i în cålåtorie ¿.a.m.d. Tot atâtea rituri care sunt
practicate ¿i azi în formele lor originare în societå¡ile cele mai neevoluate.

Dar ¿i în ¡årile cele mai civilizate, unde - credin¡e oficial recunoscute sau
simple supersti¡ii - religia cre¿tinå le-a transfigurat în sensul doctrinei proprii,
indiferent de îndepårtatele lor origini pågâne, transformându-le astfel într-un
aliment spiritual indispensabil majoritå¡ii oamenilor.

Ovidiu DRIMBA

continuare din pag.41
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meditaºii asupra liricii universale

Friedrich Nietzsche se aflå la
råscrucea unei cotituri radicale în istoria
spiritualitå¡i europene: apusul zeilor (¿i
Eminescu profe¡ise în Memento mori: ,,E
apus de zeitate ¿i-asfin¡ire de idei”),
demonetizarea valorilor tradi¡ionale,
decåderea omului. Este con¿tiin¡a cea mai
lucidå ¿i neiertåtoare a acestui moment
muta¡ional, dar, în acela¿i timp, då ¿i
solu¡iile pentru profunda crizå a spiritului:
în locul lui Dumnezeu, care ,,a murit”
(pentru cå noi ,,l-am asasinat”), Nietzsche-
Zarathustra predicå Supraomul; în locul
cerului, care s-a dovedit mut ¿i gol, -
adorarea påmântului; în locul unei
existen¡e viitoare iluzorii, - glorificarea
dionisiacå a vie¡ii, unica veritabilå
realitate care trebuie înve¿nicitå.

Nietzsche ¿i-a ales drept pseudonim
al viziunii sale pe iranianul Zarathustra
pentru cå acesta “a fost cel dintâi care a
conceput istoria în mare ¿i în ansamblu”.
Înrudiri multiple i-au fost propuse de
comentatori profetului persan din
viziunea gânditorului german: Pitagora,
Empedocle, Prometeu, Iisus, Sarastro din
opera lui Mozart, Flautul fermecat, Wotan
din operele wagneriene, Zarastro de
origine masonicå. Aceste diverse personaje
au avut darul så poten¡eze figura lui
Zarathustra nietzscheean, dar acesta
påstreazå tråsåturi profund originale. Din
legenda profetului oriental recunoa¿tem
în personajul omonim al lui Nietzsche
cultul Focului înål¡imilor ¿i al Divinei
Puritå¡i.

 Cele douå concepte fundamentale
care consteleazå viziunea lui Nietzsche
sunt “Supraomul” ¿i “Eterna Întoarcere”.
Ele sunt dezvoltate cu înaripat elan
profetic ¿i mistic în opera sa capitalå, A¿a
vorbit-a Zarathustra, vast poem în prozå,
în care filozoful î¿i arogå rolul mesianic
de a salva omul din decåderea sa spiritualå.

“Supraomul” antidot al umanitå¡ii
degradate, este fiin¡a umanå care se
depå¿e¿te pe sine, care se aflå mereu în
drum deasupra sa însu¿i. Adresându-se
cerului, Nietzsche afirmå: “Împreunå noi
am învå¡at så ne ridicåm deasupra noastrå
la noi în¿ine”. Supraomul este cel sub care
se aflå omul, via¡a comunå, moartea.
Aceasta este datoria ta: “så fii pur”; ¿i
aceasta î¡i este menirea: så te înal¡i
neîncetat pânå devii astral, pânå ce o stea
ar putea dansa în tine; ¿i, mai ales, creazå
din nou totul la modul poetic: “Cum am
putea suporta så fii om, dacå omul nu ar
putea fi poet?”, se întreabå Nietzsche, idee
în ecou a afirma¡iei lui Hölderlin: “Numai
poetic omul meritå så tråiascå pe påmânt”.

Celålalt concept fundamental al
filozofiei lui Nietzsche, “Eterna
Întoarcere”, inspirat dintr-o întreagå
tradi¡ie orientalå ¿i elenå, - gânditorii
presocratici, pitagoricienii, Platon,
filozofia hinduså ¿i budistå privind
Marele An al Fiin¡årii ¿i Roata
Rena¿terilor (Samsãra), - apare astfel în

viziunea lui Nietzsche: “Totul se
pråbu¿e¿te, totul se reface: etern se
construie¿te aceea¿i Caså a Existen¡ei…
Toate lucrurile vor reveni pururi, ¿i noi
odatå cu ele; ¿i noi am existat deja de o
infinitate de ori, ¿i toate lucrurile cu noi…
Existå un mare An al Devenirii… ca un
ceas de nisip care se råstoarnå mereu…
astfel cå to¡i ace¿ti Ani sunt identici, în
cele mai mici lucruri ca ¿i în cele mai
mari… În fiece clipå începe existen¡a, în
jurul fiecårui aici se desfå¿oarå sfera lumii.
Centrul este pretutindeni.” Viziunea
revenirii ve¿nice este dezvoltatå mai cu
seamå în cartea a treia ¿i cântatå în deosebi
în poemul Cele ¿apte pece¡i (Cântecul lui
Da ¿i a lui Amin) din A¿a vorbit-a
Zarathustra:

Dacå sunt profet, ¿i plin de acest spirit
profetic care råtåce¿te pe înaltul pisc între
douå måri, mergând ¿i venind, asemenea
unui nour greu, între trecut ¿i viitor,

Du¿man al tuturor fundåturilor
sufocante ¿i al tuturor fiin¡elor extenuate
care nu ¿tiu nici tråi nici muri, nour mereu
gata så elibereze din profunzimea inimii
sale întunecatul fulger, tråsnetul eliberator,
tråsnetul care spune da, al cårui râs spune
da, fulgerul profetic,

O! cum a¿ putea så nu må mistui de
dorul eternitå¡ii, de dorul inelului inelelor,
inelul de nuntå al Întoarcerii!

Niciodatå nu am întâlnit încå femeia
de la care a¿ fi voit så am copii, în afarå de
aceastå femeie pe care o iubesc: cåci te
iubesc, o, Eternitate!

… Dacå vreodatå am sim¡it suflul
spiritului creator ¿i al acelei necesitå¡i
cere¿ti care obligå în¿i¿i hazardurile så
danseze în hore astrale…

… dacå vreodatå am jucat zaruri cu
zeii, la masa divinå a påmântului, astfel
încât påmântul se cutremura, se despica ¿i
arunca torente de flåcåri, cåci påmântul
este masa zeilor ¿i ea se cutremurå când
råsunå cuvintele înnoitoare ¿i creatoare ¿i
pe care zeii aruncå zarurile;

O, cum nu m-a¿ mistui, de dorul
eternitå¡ii, de dorul inelului inelelor,
inelul de nuntå al Întoarcerii!

… Cåci te iubesc, o, Eternitate!
… Dacå virtutea mea este o virtute

de dansator ¿i dacå m-am aruncat deseori
în inima extazului de aur ¿i smarald;

… ¿i dacå alfa ¿i omega al
în¡elepciunii mele, este cå tot ceea ce este
greu trebuie så devinå plutitor, orice trup
så devinå dansator, orice spirit pasåre – o,
în adevår acestea sunt alfa ¿i omega ale
în¡elepciunii mele-

O, cum nu m-a¿ mistui de dorul
inelului inelelor, inelul de nuntå al
Întoarcerii!

… Cåci te iubesc, o, Eternitate!
Dacå vreodatå am desfå¿urat

deasupra capului ceruri lini¿tite, ¿i dacå
purtat de propriile-mi aripi mi-am luat
zborul cåtre propriile mele ceruri, dacå am
înotat jucându-må în nemårginiri de
luminå ¿i dacå libertatea mea a cucerit
în¡elepciunea pasårilor, iar în¡elepciunea
unei påsåri este cea care spune: “Iatå, nu
existå nici sus nici jos! Avântå-te în toate
sensurile, înainte, înapoi, creaturå u¿oarå!
Cântå, ¿i nu vorbi!”

… O, cum nu m-a¿ mistui de dorul
eternitå¡ii, de dorul inelului inelelor,
inelul de nuntå al Întoarcerii!

… Cåci te iubesc, o, Eternitate!
 În concep¡ia lui Nietzsche

eternitatea nu este o duratå cu derulare
orizontalå, linearå fårå capåt, ci are douå
alte în¡elesuri care se regåsesc în Cântul
celor ¿apte pece¡i. Pe de o parte, eterna
revenire ciclicå a aceluia¿i model

ontologic, astfel cå existen¡a nu moare
niciodatå, ci se reînnoie¿te perpetuu;
“Curb este drumul Eternitå¡ii”, afirmå
Nietzsche (de aceastå idee a curburii î¿i
va fi amintit ¿i fizicianul Albert Einstein
concepând universul curb, precum ¿i
matematicianul - poet, Ion Barbu, scriind
în Margini de searå: “Un gând adus, de
raze ¿i curburå/ Extrema cåmårilor de burå/
Mirat le începea, în Dumnezeu.”). Procesul
circular depå¿e¿te fiin¡a divinå precum ¿i
neantul. Mitul Eternei Întoarceri este
considerat de Nietzsche cea mai înaltå
religie pentru cå depå¿e¿te toate religiile
care dispre¡uiesc ¿i calomniazå via¡a:
“Eterna Întoarcere trebuie så fie religia
sufletelor celor mai libere, mai pline de
voio¿ie, mai elevate”. Pentru cel care crede
în revenirea necurmatå, fiece moment este
ve¿nic. Da-ul fiecårui moment devine Da
al ve¿niciei întoarceri.

Ideea ciclurilor succesive repetate la
infinit îl înrude¿te pe Nietzsche cu marii
mistici din toate timpuile: gânditorii
hindu¿i, Boehme, Novalis. Pentru
Nietzsche ideea Eternei Întoarceri nu este
doar un concept filozofic distant,
mecanicist, ci o experien¡å a fiin¡årii. El
a tråit frecvent, în “coup de foudre”, în
iluminare aceastå revela¡ie pe care o
considera suprema sa originalitate.

Al doilea sens constå în eternitatea
vie¡ii, a clipei; eternitatea verticalå a
intensitå¡ii, a arderii dionisiace care
creeazå un prezent absolut ¿i inefabil. În
acord cu Buddha care afirma: “Ceea ce
existå nu poate så înceteze a exista”,
Nietzsche proclamå la rândul såu: “Ceea
ce existå odatå este etern… Din ve¿nicie
s-a hotårât ca eu så fiu ve¿nic. Ceea ce fac
eu acum este înså¿i fiin¡a mea eternå”.

Apologia cårei vie¡ii este exaltatå în
toatå opera lui Nietzsche, ¿i mai ales în
A¿a vorbit-a Zarathustra? Via¡a creatoare.
Omul nu existå, el devine, se autocreeazå

fåcând.
Ve¿nicia se aflå în fiecare clipå când

iubirea – ca afirmare a vie¡ii cosmice – ne
poartå mai sus prin bucuria tråirii
creatoare. Liberatea omului constå în
sui¿ul såu spre creste. Suntem predestina¡i
cåilor astrale. Absolutul cunoa¿terii nu ne
este accesibil, spre deosebire de absolutul
fiin¡årii, chiar dacå numai în interiorul
unei clipe.

“Nici o negare så nu întineze eternal
afirmare a fiin¡ei. Etern eu voi fi afirma¡ia
ta… afirma¡ia ne¡årmuritå care spune la
toate Da ¿i Amin”. Numai via¡a pe care o
consideråm cå meritå så fie tråitå etern se
va repeta: “Numai cel care cå via¡a sa este
capabilå så se repete etern va råmâne…
Cel care nu crede în acest lucru, acela nu
are decât con¿tiin¡a unei vie¡i fugitive”.
Så gravåm ve¿nicie pe via¡a noastrå ¿i a
tuturor lucrurilor. Iubitå, tråitå elevat, în
ardoare – clipa devine nepieritoare.

Orice bucurie vrea eternitatea tuturor
lucrurilor. Dacå omul tråie¿te o clipå în
a¿a fel cå ar voi så o retråiascå din nou,
acel om este mântuit prin acea unicå clipå.
În fragmentul din poemul evocat mai sus
reliefåm douå elemente care au importan¡å
majorå pentru Nietzsche în atingerea
fiin¡årii umane superioare: dansul ¿i
muzica, ambele purtându-se, cu osebire
printre arte, - extatic – în inefabil.

“Nu cred decât într-un Dumnezeu
care ¿tie så danseze. Cåci dansul te înal¡å
deasuprea ta, deasupra cerurilor”. Numai
prin dans se pot exprima simbolic lucrurile
supreme. Dansul, ca ¿i vinul, este o be¡ie
dionisiacå în care devenim “munte ¿i Phoe-
nix” ¿i prin care ne luåm zborul dincolo
de noi. Dansul este totodatå Devenire
ritmicå ¿i Ve¿nicie imuabilå, imanen¡å ¿i
transcenden¡å. El este zbor “unitiv” cu
Unul Originar.

 Rolul mistic al muzicii a fost relevat

în repetate rânduri de Nietzsche. Ca ¿i
pentru Beethoven, Wagner, Rilke, muzica
este suprema dezrobitoare a omului.
“Muzica absolutå ¿i misticismul absolut
se dezvoltå împreunå”. Principiul muzicii
se aflå dincolo de orice individua¡ie,
abole¿te eul empiric, pe care Nietzsche, în
acord cu filosofia hinduså, îl socote¿te fals,
iluzoriu. Nietzsche distinge în muzicå trei
atribute: ritm, dinamicå ¿i armonie. Ritmul
este cel care organizeazå, ordoneazå
formele, elementele, spa¡iul, timpul –
toate componentele universului;
dinamica  reproduce, este mulajul
devenirii universale; iar armonia este
energia cosmicå unificând, sintetizând ¿i
modulând ritmul ¿i devenirea; dar o
devenire superioarå care anuleazå eul,
individua¡ia, conducând la uitarea de sine
¿i pierderea în Unul Primordial: “Muzica
este un ecou de ståri ale cåror expresie
conceptualå era misticismul: un sentiment
de transfigurare, de iluminare… na¿terea
unei a treia realitå¡i”, afirmå Nietzsche în
Voin¡a spre Putere.

În scurte clipe privilegiate devenim
în mod real Fiin¡a Primå înså¿i, ¿i ne
confundåm cu imensa bucurie primordialå
a Existen¡ei. Acest lucru are loc prin
dizolvarea în inefabilul artei, mai ales al
muzicii. Confundându-se în muzicå,
sufletul devine solitar ¿i nemårginit.
Eleva¡ia, starea de negråit creatå de muzicå
este religia Omului Superior. În repetate
rânduri Nietzsche accentueazå faptul cå
reala noastrå identitate este inefabilul.
Subiectul nu este decât o fic¡iune ¿i o
încåtu¿are: “Så depå¿im pe eu ¿i tu ¿i så
cåpåtåm sensul cosmic”. Numai a¿a putem
intra în Fiin¡a Universalå. În aceste
aser¡inui råzbat ecouri din filozofia lui
Schopenhauer (inspiratå la rândul ei din
gândirea indianå) ¿i din opera wagnerianå
Tristan ¿i Isolda, în al cårei final are loc
absorb¡ia Isoldei în valurile melodice ale
Sufletului Lumii, atingând astfel starea
“fårå de nume, cea mai înaltå voluptate!”

A¿a vorbit-a Zarathustra este un
poem de o tensiune misticå profundå,
mistuitoare, glorificând via¡a realå
spiritualizatå, eterizatå la ultime piscuri.
Emo¡ia religioaså este izvorul întregii
filozofii nietzscheene. Ca ¿i Spinoza,
gânditor în deosebi pre¡uit de Nietzsche,
acesta considerå principiul divin prezent
în toatå existen¡a ¿i astfel ¿i în el însu¿i.
Identificarea cu Dumnezeu nu este numai
consubstan¡ialå, ci ¿i extaticå: Dumnezeu
în¡eles ca altitudine supremå a oricårei
ierarhii valorice imaginabile a Fiin¡ei. Iar
acest Dumnezeu este toatå fiin¡a suitå la
con¿tiin¡a ve¿niciei sale ¿i vie¡uind în
negråita beatitudine a acestei con¿tiin¡e.

Amintim douå crea¡ii muzicale care
au utlizat motive din filozofia
nietzscheeanå. Este vorba în primul rând
de poemul simfonic al lui Richard Strauss,
A¿a vorbit-a Zarathustra , unde
compozitorul dezvoltå ideea muzicalå a
evolu¡iei omului din începuturile sale ¿i
pânå la supraomul lui Nietzsche. Poemul,
omagiu adus filozofului, se desfå¿oarå pe
tensiunea dintre douå tonalitå¡i (do ¿i si),
simbolizând, respectiv, natura ¿i omul,
pentru ca finalmente cele douå sfere så se
confunde în jubilare dionisiacå. În
Simfonia a III-a , Gustav Mahler
interpreteazå melodic versurile imnice
nietscheene adresate voluptå¡ii ca voin¡å
de ve¿nicie, în contrast cu suferin¡a care
poartå spre dispari¡ie:

Voluptatea, Voluptatea mai adâncå decât
suferin¡a inimii

Durerea spune: Dispari!
Durerea spune: Dispari!
Dar orice bucurie vrea Eternitatea
Vrea adânca, adânca Eternitate!

George POPA
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Cunoscutul rege al Prusiei Frederic al II-lea, mort în
1786, este un personaj ciudat, insolit, foarte
contradictoriu; un adevårat om de culturå, dar un caracter
nu totdeauna simpatic, mai ales prin actele sale politice.
Un personaj istoric controversat - ¿i pe bunå dreptate;
dar ca muzician, este singurul cap încoronat care a råmas
definitiv ¿i într-un fel foarte onorabil în istoria universala
a muzicii

Bunicul såu, primul rege ai Prusiei, un autentic
Hohenzollern, suferea de manta grandorii, cåutând så
imite prin fastul nebun aî cur¡ii sale de la Berlin pe
contemporanul såu Ludovic al XIV-lea al Fran¡ei.
Dimpotrivå, fiul såu Frederic-Wilhelm, poreclit “regele
sergent”, era încarnarea spiritului prusac în în¡elesul cel
mai dur al cuvântului. Obsesia lui era så creeze o armatå
care så facå din ¡åri¿oara lui, de numai douå milioane de
locuitori, o mare putere europeanå: ceea ce el ¿i fiul såu
au ¿i fåcut Vulgar, cazon, odios de brutal, Frederic-
Wilhelm era tatål tiran; dintre cei 14 copii pe care i-i
dåruise docila lui so¡ie, pe micul Fritz - personajul nostru
- îl teroriza cu o volup-tate de-a dreptul sadicå. Îi fåcea
un program de o via¡å de cazarmå, ii dirija singur studiile,
iar când a împlinit vârsta de 6 ani i-a dat comanda unei
companii!

Copilul, cu firea lui tåcutå, fragilå, melancolicå
¿i bolnåvicioaså, suferea resemnat despotismul tatålui
La vârsta de opt ani compune în limba francezå o
scriere despre felul cum trebuie så tråiascå, så
gândeascå ¿i så se comporte un prin¡ mo¿tenitor,
Prime¿te o educa¡ie umanistå, clasicå, literarå, artisticå,
- dar numai atât cât i-o puteau strecura pe ascuns
preceptorii såi francezi. Singura bucurie pe care ¿i-o
putea îngådui micul Fritz - måcar în lipsa tatålui - era
când putea så cânte la flaut, acompaniat la clavecin
de sora sa Wilhelmina, unica fiin¡å cu care se în¡elegea.
Frederic-Wilhelm nu între¡inea ia curtea sa -cum fåceau
ceilal¡i principi germani - muzican¡i, cântåre¡i, o micå
orchestrå, un teatru; adicå o curte - cum visa prin¡ul
mo¿tenitor - ca cea de ia Versailles; sau, måcar ca cea
din Dresda a lui August al II-lea: care, de altfel, era
curtea cea mai fastuoaså din toatå Germania timpului.
La aceastå curte elegantå ¿i cultivatå avusese ¿i el
ocazia o datå så se între¡inå în conversa¡ii inteligente,
ia limba francezå, pe care o ståpânea perfect, (în schimb
vorbea prost germana), ¿i så fie viu aplaudat când a cântat
un concert de flaut, acompaniat de orchestra cur¡ii.

Acaså. - aceea¿i via¡å cazonå, cenu¿ie, insipidå.
Sin-gurul refugiu al prin¡ului erau muzica ¿i cår¡ile. La
18 ani reu¿ise så-¿i facå o bibliotecå de vreo 3.800 de
volume, cår¡i alese, mai ales de filosofie. Dar ¿i la vârsta
aceasta tatål î¿i båtea des fiul, încât cei doi ajunseserå så
se urascå de moarte. Singura scåpare pentru prin¡ era så
fugå din ¡arå. Planul fu pus în aplicare cu ajutorul unor
prieteni devota¡i, de vârsta lui. Printre ei - locotenentul
Katte, cul-tivat, excelent flautist ¿i clavecinist. Dar,
prin¡ul fugar e prins ia grani¡å, arestat, ¡inut în închisoare
la un regim foarte sever. Regele îi sechestreazå ¿i îi vinde
toate cår¡ile, vrea så-1 determine så renun¡e la succesiunea
la tron, se gânde¿te chiar så-1 suprime! Cur¡ile europene,
a Angliei, a ºårilor de Jos, a Suediei, a Rusiei, a
împåiatului german, intervin in favoarea prin¡ului. Dar
regele-sergent e neînduplecat: convoacå un consiliu de
råzboi så-1 judece pe prin¡ ¿i pe complicii såi pentru
dezertare, complot, crimå de înaltå trådare, - ¿i însu¿i
regele hotåre¿te ca locotenen-tul Katte så fie decapitat,
tn curtea închisorii, chiar sub ochii prin¡ului...

Dupå un an, Frederic este eliberat ¿i pus så jure sol-
emn, in fa¡a unui consiliu de 7 generali, ascultare ¿i
supunere absolutå regelui, - care-l trimite într-un post
ad-ministrativ, interzicându-i så posede sau så citeascå
vreo carte în afarå de Biblie, sau så aibå invita¡i, så asculte
muzicå, sau så discute politicå. Dar, mai târziu, retras în
orå¿elul de provincie în care se ocupa de administra¡ia
ar-matei, Frederic î¿i va putea construi cu timpul, dupå
gustul lui, o micå dar eleganta re¿edin¡å care så-i
aminteascå de Versailles, sau måcar de Micul Trianon:
cu o micå curte ce vorbea numai fran¡uze¿te, cu mul¡i
servitori, cu o orchestrå proprie, zilnic având 20-25 de
invita¡i la. maså, persoane de calitate, cultivate, iubitoare
de muzicå. La aceastå curte l-a adus tânårul prin¡
mo¿tenitor ¿i pe renumitul compozitor al vremii Johann
Gottlieb Graun, fost elev al lui Tarini autor a peste o sutå
de simfonii, a peste 200 de sonate ¿i a 25 de concerte ¿i
uverturi, ¿i cu care Frederic se perfec¡iona în compozi¡ie.

Dar viata lui Frederic nu s-a putut rezuma numai la.
muzicå ¿i ia preocupåri intelectuale; mai ales dupå ce
vârsta de 28 de ani, dupå moartea regelui-sergent,
urmându-i pe tronul Prusiei preluând toate problemele
greutå¡ile conducerii statului ¿i, totodatå, ambi¡iile
politice ale Prusiei, de mare puteri::; militarå europeanå;

Un rege muzician:

Frederic al II-lea
luând parte la råzboaiele de succesiune la tronul Austriei
¿i la tronul Bavariei, precum la Råzboiul de ¿apte ani;
anexând apoi Silezia ¿i participând ia prima împår¡ire a
Poloniei, -  slåbind astfel influen¡a Habsburgilor în statele
germane ¿i reu¿ind så consolideze pozi¡ia interna¡ionalå
a Prusiei, timpul nu i-a mai dat rågaz atât de mult pentru artå.

 Totu¿i, pe lângå o mie de probleme administrative,
economice, militare, politice, Frederic se ocupå cu toatå
seriozitatea ¿i de via¡a culturalå. Îl trimite pe Graun în
Italia så-i formeze ¿i så-i aducå o trupå de operå. De ia
Paris î¿i recruteazå o întreagå trupa de teatru; organizeazå
observatorul astronomic; reorganizeazå Academia din
Ber-lin (al cårui ilustru membru fusese ¿i Dimitrie
Cantemir). Gåsea ¿i timp så citeascå foarte mult: ia fiecare
din palatele sau castelele sale avea ¿i câte o micå, dar
valoroaså bibliotecå. Îndeosebi se ocupå personal de
Opera din Berlin, pe care o fondase chiar în primul såu an
domnie ¿i unde adusese cele mai frumoase voci din Europa
(printre care ¿i pe frumoasa Barberina Campannini: un
episod galant din via¡a intimå a tânårului rege, - pe care,
în schimb, via¡a sa de familie nu 1-a interesat aproape de loc).

Cel mai mult îl interesa så aibå la curte muzican¡i ¿i
cântåre¡i stråluci¡i. Compozitorul ¿i prietenul såu Gottlieb

Graun 1-a dus la curte ¿i pe fratele såu Karl Graun,
prin-cipalul reprezentant în Germania al “operei serioase”
italiene, autor a numeroase mese, cantate, oratorii, motete,
precum ¿i a 34 de opere (unele compuse pe librete scrise
de însu¿i Frederic al II-lea); dintre care, cea intitulatå Cezar
¿i Cleopatra a inaugurat opera din Berlin. În serviciul lui
Frederic al II-lea a fost, timp de ¿apte ani, ¿i un mare
compozitor ¿i virtuoz al epocii, violonistul Antonin Benda,
care a compus, printre altele, ¿i vreo 30 de simfonii, câteva
opere ¿i peste o sutå de cantate. Mai presus de to¡i, înså, în
pre¡uirea ¿i afec¡iunea regelui era Joachim Quantz, cel
mai mare virtuoz al flautului din câ¡i existaserå pânå
atunci. Talent cu totul excep¡ional, Quantz cânta la toate
, avusese succese råsunåtoare la Paris ¿i Londra, studiase
în Italia; la Vene¡ia îi cunoscuse personal pe Vivaldi, pe
Albinoni ¿i pe Benedetto Marcello; iar la Napoli, mai
mul¡i compozitori ilu¿tri - printre care ¿i Ales-sandro
Scarlatti - compuseserå pentru el câteva partituri pentru
flaut. Timp de 32 de ani cât a stat - pânå la sfâr¿itul vie¡ii
- la curtea lui Frederic al II-lea, Quantz a fost consilierul ¿i
prietenul såu intim, în acela¿i timp, con-tinuând så fie ¿i
profesorul lui de flaut. Adeseori cântau împreunå concerte
pentru douå flaute, compuse de Quantz, - care a fost ¿i un
compozitor prodigios: a compus nu mai pu¡in de 296 de
concerte pentru flaut ¿i orchestrå ¿i peste 200 de sonate
pentru flaut ¿i clavicembalo (ca så nu mai vorbim de triouri
sau de cuartete cu flaut).

Curtea Prusiei lui Frederic al II-lea devenise un im-
portant centru muzical al Germaniei, cu orchestra sa
proprie, al cårei director ¿i dirijor fusese dintru început
Karl Graun. Dar, faptul muzical cel mai senza¡ional era cå
în 1747 regele 1-a avut un timp ca oaspete pe J. S. Bach;
cu care ocazie, Frederic al II-lea i-a dictat lui Bach ¿i tema
celebrei sale Ofrande muzicale.

Dar cel mai celebru dintre oaspe¡ii såi, ¿i care a
petrecut câ¡iva ani la curtea sa, a fost Voltaire, - pentru
care regele avea cea mai mare admira¡ie. Au purtat
coresponden¡å timp de 42 de ani, schimbând peste 550
de scrisori, adeseori scrisori în versuri (anoste, fire¿te),
flatându-se reciproc, în termeni bombastici, în cei mai
ridicol stil rococo. Voltaire îl admira, - pentru cå “este un
prin¡ filosof care dispre¡uie¿te tronul ¿i plåcerile, ¿i nu
iube¿te decât ¿tiin¡a ¿i virtutea”, scria el. Ceea ce nu era
întru totul adevårat. Dar ¿i al¡i renumi¡i filosofi “en-
ciclopedi¿ti” îl tåmâiau în acest fel; pentru cå, în definitiv,
regele era un om cult, citea multå filosofie, era contra

in-toleran¡ei Bisericii ¿i a obscuratismului religios. Pe de
altå parte, ace¿ti filosofi falsificau adevårul când afirmau
cå Frederic al II-lea ar fi fost pur ¿i simplu “încarnarea”
politicå a gândirii libere. Voltaire a råmas la curtea sa
timp de trei ani; îi corecta versurile, îi ¡inea adevårate
prelegeri de filosofie, îi revedea ¿i îi corecta lucrårile în
care regele aborda domenii diferite, poate îl asculta
cântând la flaut, -dar suferind (se pare cå Voltaire era cam
afon...). Pânå la urmå, din cauza purtårii lipsite de elegan¡å
a lui Voltaire (care, ca om, n-avea de loc un caracter
frumos), au ajuns la conflict ¿i s-au despår¡it. Frederic 1-
a tratat brutal; Vol-taire a continuat totu¿i så-l aduleze
pânå la moarte.

De altfel, pe la vârsta de 40 de ani ¿i Frederic ¿i-a
schimbat caracterul. Dupå ce marele pictor la modå
Boucher a refuzat invita¡ia de a veni la curtea lui, regele
a scos de pe pere¡i ¿i tablourile lui Watteau, pe care înainte
îl adorase. În schimb, se låuda cå a cumpårat peste o sutå
de tablouri de mari mae¿tri italieni ¿i flamanzi, -Rafael,
Tizian, Coreggio, Veronese, Tintoretto, unsprezece
tablouri de Van Dyck, douåsprezece de Rubens... Totu¿i,
nici pictura, nici filosofia, nici chiar muzica nu izbuteau
så îi mai îndulceascå temperamentul ¿i caracterul.

Devenea din ce în ce mai coleric, mai violent în
raporturile cu oamenii; în societate era sarcastic ¿i
adeseori chiar trivial; îi trata dur, foarte dur chiar ¿i
pe membrii orchestrei, pe cântåre¡ii operei ¿i pe actorii
teatrului såu din Berlin. Încât, nu e de mirare cå ace¿tia
au început så-l påråseascå, så dezerteze, så fugå, unul
câte unul. Nu-l mai puteau suporta nici cei mai
apropia¡i ai såi - ¿i, rând pe rând, sub diferite pretexte,
îl påråsesc ¿i prietenii. Grijile administra¡iei ¿i ale
armatei, politica, råzboaiele în care se angajase, l-au
abrutizat complet. E greu de în¡eles cå dintr-un
asemenea suflet råvå¿it a mai putut råsåri totu¿i
floarea muzicii sonatelor sale, în care se percepe, dacå
nu triste¡ea iremediabilå, måcar o u¿oarå melancolie...
Se sim¡ea singur, påråsit. “Mi-am pierdut aproape to¡i
prietenii” - îi scria lui Maupertuis, marele
matematician francez ¿i pre¿edintele Academiei din
Berlin, - “¿i nu aflu mângâiere decât în studiu ¿i în
muncå. Trebuie så înve¡i så te mul¡ume¿ti cu tine
însu¡i. E teribil!” Iar într-o altå scrisoare vorbe¿te de
“aceste råni care de multå vreme îmi sângereazå inima;

råni pe care filosofia le mai alinå, dar pe care nu le poate
vindeca”.

Gåsea totu¿i o mângâiere în studiu, un refugiu în
lec-turå ¿i o alinare în muzicå. Chiar ¿i în compunerea de
ver-suri în limba francezå; versuri într-un stil afectat, plat,
fårå nici o valoare literarå; totu¿i, Frederic al II-lea a
continuat så scrie versuri toatå via¡a. Recitea mereu
clasicii francezi ai secolului XVII-lea, ¿tia pe de rost scene
întregi din tragediile lui Racine; ¿i mai avea ¿i curiozitatea
(¿i mai ales råbdarea!) så citeascå, de pildå, “Istoria
universalå” a lui De Thou în 16 volume, - ¿i chiar Istoria
ecleziasticå a lui Fleury, în 36 de volume! Întreaga sa
lecturå era numai în francezå; pentru cå limba germanå o
dispre¡uia, iar de con-temporanii såi Lessing sau Goethe
nici nu voia så audå! ªi nici de Shakespeare. Apoi, scria
foarte mult; scria lucråri de istorie, de politicå, de filosofic,
chiar ¿i de economie. În edi¡ia Preus, scrierile lui Frederic
al II-lea ocupå nu mai pu¡in de 30 de volume. La care se
adaugå alte 50 de volume de coresponden¡å, în cea mai
mare parte politicå.

Conducea direct treburile statului, trågea sforile
politicii europene, citea foarte mult, scria enorm, - ¿i pe
deasupra continua så cânte la flaut. ªi, gåsea timp så mai
¿i compunå!

La muzicå n-a renun¡at toatå via¡å. (S-a stins la 74
de ani, în 1786). In fiecare diminea¡å cânta o orå-douå,
sau compunea cu pasiune. Era refugiul såu, era oaza sa de
lini¿te. Gustul såu muzical era, fire¿te, limitat la estetica
rococoului german. (În schimb - o ciudå¡enie: muzica lui
Gluck ¿i Haydn îi erau insuportabile!). Dar, oricum: când
ne gândim la copilåria lui atât de chinuitå, la tinere¡ea lui
atât de tristå, mai târziu la via¡a lui atât de agitatå, de
activå ¿i de dispersatå în atâtea domenii, cel mai mare
elogiu pe care nu putem så nu-1 aducem unui personaj
politic atât de notoriu, totodatå remarcabil ¿i în cultura
epocii sale. este så amintim cå Frederic al II-lea al Prusiei
a scris ¿i câteva librete de operå, ¿i a compus mai multe
arii; a compus apoi trei cantate profane, patru concerte
pentru flaut ¿i orchestrå de coarde, patru simfonii ¿i nu
mai pu¡in de 121 de sonate pentru flaut ¿i clavicembalo.
ªi toate aceste crea¡ii sunt de o valoare artisticå suficient
de înaltå pentru a-i asigura augustului compozitor un loc
onorabil în istoria, muzicii.

Ovidiu DRIMBA
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Poezia persanå este una din cele mai prestigioase din lirica lumii, cu numeroase nume de
primå mårime. Între acestea, Omar Khayyãm ocupã un loc aparte. Dacå Hafiz este cel mai iubit
poet în ¡ara sa, Khayyam este cel mai tradus ¿i mai citit poet pe plan universal. El a  devenit o
adevåratå legendå, pe de o parte, prin modelul absolut de poet-gânditor, iar  pe de altå parte,
datoritå complexitå¡ii personalitå¡ii sale de homo universalis .

Se cunosc pu¡ine amånunte din via¡a poetului. Nåscut cåtre anul 1050 în ora¿ul Neishabur
din provincia Khorasan, aflatå în nordul Iranuluil numele såu adevårat era Omar (Umar, dupå
transcrieiri recente) Ghiyath al-Din Abu l-Fath Ibn Ibrahim al-Khayyåm, “Khayyami” fiind un
pseudonim  - “fabricant de corturi”- , pe care poetul îl adoptå în amintirea tatålui såu care avea
aceastå îndeletnicire.

Omar Khayyãm a fost directorul Observatorului din Merv ¿i a prezidat grupul celor opt
astronomi care în anul 1074, sub domnia sultanului Malik Shah, a efectuat reforma calendarului
persan. Moare la Neishabur  în jurul anului 1131.

Medic ¿i astronom oficial al cur¡ii regale, Omar Khayyãm a fost renumit de-a lungul Evului
Mediu pentru studiile sale în domeniile matematicii ¿i fizicii. Din 14 tratate ce i-au fost atribuite,
lucrarea  cea mai importantå care ne-a råmas este un tratat de algebrå, Al-Djabra-val Mogha-bela,
tradus în limbile europene încå din secolul trecut. Celelalte scrieri din domeniul ¿tiin¡elor sau  de
filozofie s-au pierdut. In afarå de Robaiyate, ni s-a mai transmis o operå beletristicå foarte pre¡uitå
în Iran, Nawruz-Nameh (Cartea Anului Nou), un adevårat monument al prozei persane, consacrat
tradi¡iilor legate de sårbåtorirea Anului Nou la musulmani.

Spirit encicloped, Omar Khayyãm a fost unul din marii umani¿ti ai vremii, cunoscând nu
numai ceea ce se ¿tia pânå în acel moment în domeniul fizicii, matematicii, astronomiei, dar posedând
¿i întinse cuno¿tin¡e de filozofie, mai ales din gândirea Greciei antice. Aceastå vastå erudi¡ie este
subtil utilizatå în Robaiyate, exege¡ii încercând så deslu¿eascå aluziile filozofice sau ¿tiin¡ifice
ascunse în opera sa poeticå. Men¡ionåm cå în ceea ce prive¿te numårul robaiyatelor råmase de la
Khayyãm, problema este deosebit de controversatå. Diversele manuscrise cuprind între 50-60 ¿i
800-1200 catrene, fapt care face foarte dificilå stabilirea originalului. Manuscrisele supranumerice
con¡in piese apocrife adåugate ulterior de diver¿i entuzia¿ti.

Pânå la mijlocul veacului trecut Omar Khayyãm a fost cunoscut numai ca filozof ¿i
matematician. Poezia sa a tråit în cercul restrâns al câtorva entuzia¿ti. Dar, odatå cu prima traducere
europeanå a Robaiyatelor, fåcutå de scriitorul Edward FitzGerald în 1859, poetul pune în umbrå pe
savant. Carierea ulterioarå a Robaiyatelor a fost extraordinarå, patrusprezece edi¡ii ale traducerii
engleze succedându-se în urmåtoarele patru decenii. Cårui fapt se datoreazå prestigiosul destin al
liricii khayyamice ?

În primul rând, Robaiyatele sale nu sunt opera unui creator care så fi fost exclusiv poet,
astfel cå,  în acest caz, ar fi putut privi via¡a pur contemplativ sau cu o nuan¡å de gratuitate ori
cochetårie literarå, ci sunt crea¡ia unui om de ¿tiin¡å, a unui cercetåtor pasionat ¿i avizat al universului.
Faptul acesta conferå o gravitate particularå medita¡iilor sale poetice. În discrepan¡å cu pletora
metaforicå din crea¡iile celorlal¡i poe¡i persani, sau cu dantelåriile stilistice ale poeziei orientale în
general, Omar Khayyam a scris laconic ¿i pu¡in. În acest scop, el ¿i-a ales ca modalitate de exprimare
robaiyatul, denumirea catrenului persan. Catrenul i-a permis poetului så concentreze în versurile
sale - fascinante prin subtilitatea metaforelor ¿i parfumul oriental - reflec¡iile cele mai adânci asupra
condi¡iei umane, melancolia cea mai dureroaså ¿i o påtima¿å sete de via¡å.

(G.P.)

AUTOPORTRET

Nu mi-am fåcut vreodatå din rug ¿irag de perle
Ca så-mi ascund noianul påcatelor cu ele.
Nu ¿tiu dacå existå o Milå sau Dreptate.
Dar totu¿i nu mi-e teamå : curat am fost în toate.

*
Un om prin lume trece. El nu e musulman,
Nici infidel nu este. Nu crede-n legi ¿i zei.
Nu neagå, nu afirmå. Dar vezi în ochii såi
Cå nimenea nu este mai trist ¿i mai uman.

*
Må dojeni¡i cå ve¿nic sunt beat. Ei, bine, sunt.
Necredincios må face¡i. ªi ce dacå-i a¿a ?
Pute¡i orice så spune¡i pe socoteala mea.
Îmi apar¡in, pricepe¡i ? ªi sunt ceea ce sunt.

*
Cu-o mânå ¡in Coranul ¿i cupa cu cealaltå.
Sunt când de partea legii, când mu¿c din fruct oprit.
A¿a må ¿tie zilnic cupola cea înaltå :
Nici infidel cu totul, nici musulma smerit.

*
Virtu¡ile så-mi numeri doar una câte una,
Påcatele îmi iartå cu sutele, cu mia.
Nici vântul nu-¡i a¡â¡e, nici aerul mânia .
Tu ¿tii : curat ¿i sincer am fost întotdeauna.

*
Atât iubit-am viersul, cå-l rog pe Domnul Mare
Ca într-o altå via¡å så fiu privighetoare.
Iar draga-n chip de rozå så-mbete iar påmântul,
ªi de alean cuprinså, så-mi parfumeze cântul.

*
Avui vesti¡i mae¿tri. Fåcusem mari progrese.
Când mi-amintesc savantul ce-am fost, azi îl compar
Cu apa ce ia forma impuså de pahar
ªi fumu-n care vântul nåluci ciudate ¡ese.

*
Cåtat-am horoscopul în a iubirii carte,
ªi-un în¡elept strigat-a : “A fericirii parte
Aceasta e : o fatå ca luna argintie
ªi-o noapte care ¡ine un an cât o vecie.”

*
Nu pot så fac deosebire între capcanå ¿i momealå.
Un sfat må-mpinge spre moscheie, iar altu-mi umple cupa goalå
ªi totu¿i, vinul ¿i cu mine ¿i draga-n ceasul de iubire,
Mai bine frip¡i într-o tavernå decât cruzi într-o månåstire.

*
Via¡a e-o amantå ce-n veci ne va tråda,
Dar n-o så må în¿ele vreodatå cupa mea.
Din inima-i, iubita oricând o så m-alunge,
Dar inima veciei cu versu-o voi stråpunge.

VANITAS VANITATUM

Miresme, cupe, harfe ¿i bucle aurii :
O, jucårii sfårmate de Vreme, jucårii!
Gând, faptå, renun¡are, virtu¡i, cåin¡i ¿i rugi :
Cenu¿i pe care Timpul le spulberå, - cenu¿i...

*
Ce-s oamenii ? Podoabe ce-atârnå din Tårie.
Sosesc, se duc ¿i al¡ii sosesc aici sub soare.
Din buzunarul humei ¿i-a cerului cutie
Mereu fåpturi s-or na¿te, cåci Dumnezu nu moare.

*
O, soartå, ce departe ¿i ce aproape-mi e¿ti !
Din mine ori din Roata Eternå te ive¿ti ?
Suntem unul ¿i-acela¿ sau doi stråini pe care
Îi învråjbe¿te-o For¡å din ne¿tiutå zare ?

*
Ce gusturi are Timpul, cå råu-i råsfå¡at.
ªi-n schimb cu chin ¿i lacrimi m-a înzestrat pe mine ?
E pentru cå-a mea minte distinge råu ¿i bine,
Iar Timpul se råzbunå cå-i ¿tiu vechiul påcat ?

*
Doamne, Tu e¿ti pretutindeni, înså oamenii sunt orbi.
Ci în fa¡a Ta cea sfântå gol ºi-apare fiecare.
Nu Te-aud, înså de Tine to¡i vorbesc cu exaltare.
ªi-or så piarå fårå urmå când în noapte ai så-i sorbi.

*
Spune¡i-mi, ce-mi aduse a lumii bogå¡ie ?
Nimic. În mânå timpul låsatu-mi-a doar vânt.
Un foc sunt. Când s-o stinge, nimicu-o så råmâie.
Am fost a lui Djèm¿id cupå ; dar spartå - nimic sunt.

*
Crearea ta ¿i-a lumii, destinul meu ¿i-al tåu
Sunt taine-aici ¿i taine vor fi în veci ¿i-n moarte.
Surâde-le ca unor pericole de¿arte,

Cåci pacea te a¿teaptå dincolo, -n negrul håu.
*

La temelia lumii iluzie-i ¿i vis.
Iluzia e-a Soartei, iar visul e al tåu.
Cu vis, cum vei convinge pe-Alah så schimbe firea,
Când ¿i-ale noastre visuri temei au amågirea ?

*
Pe când Sublima Roatå cu stelele petrece,
ªi tu cu vin ¿i-ospe¡e petrece-n desfåtare
Ne¿tiutor ca ele de orice întrebare.
Cåci în abis ca tine ¿i orice stea va trece.

*
Ståpâna noastrå, Vremea, din lume ne tot smulge
Cu fiecare clipå ¿i sårutare dulce.
Dar câtå vreme cupa în mâni o så-mi råmânå,
În glorie cu Domnul eu sta-voi mânå-n mânå.

*
Få¡arnice ! Minciuna - nelege ¡i-e ¿i fire ;
Calci legi, porunci eterne, e¿ti lacom ¿i hapsân.
O, tu, ce-ai vrea påmântul så-l ai în ståpânire,
Påmântul pân’la urmå va fi al tåu ståpân.

*
Cereasca boltå pare o magicå lanternå
ªi soarele e lampa. Iar lumea e-o cortinå
Pe care defileazå în hora lor eternå
Imaginile noastre - råni negre în luminå.

*
Bagdadul, Balkul, spune-mi, ce s-a ales din ele ?
Fatalå e ¿i-o brizå când floarea-i prea învoaltå.

Bea ! ªi evocå-n noapte, cu luna laolaltå.
Popoarele ¿i evii stin¿i rând pe rând sub stele.

*
A’ lui Bahram palate refugiu-s de gazele.
Unde cântau fecioare pândesc lei singuratici.
Bahram, neîntrecutul la prins mågari sålbatici,
Sub trei movile doarme. Mågarii pasc pe ele.

*
O, Roatå a Tåriei, de zile må despoi
ªi în eterna noapte la haine vechi le-arunci.
A torcåtoarei roatå, dacå ai fi, atunci
Mi-ai primeni via¡a mereu cu straie noi.

*
Dispare primåvara cu roze ca un vis,
Se-nchide-al tinere¡ii suavul manuscris.
Privighetoarea cântå. Dar cine ¿tie oare
Din ce tårâm sose¿te ? ªi zboarå spre ce zare ?

*
Acestei cupe-ntoarså, de oameni cer numitå,
Sub care via¡a noastrå spre moarte e târâtå,
Så nu-i cer ajutorul cu ruga ta, cåci ea
Se-nvârte fårå noimå deasupra ta ¿i-a mea.

*
Visam, când deodatå, în zori, luai aminte :
Un glas striga- tavernå: “Micu¡ilor, în mânå
Lua¡i pocalul, golul umple¡i-l înainte
Ca în pocalul vie¡ii doar golul så råmânå.”

OMAR  KHAYYAM – ROBAIYATE
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ªi celor ce pe aståzi pun cel mai mare pre¡,
ªi celor ce li-i grijå de ziua cea de mâni,
În beznå muezinul strigå din turn : “Nebuni,
Nici jos ¿i nici aiurea råsplatå n-o s-ave¡i.”

*
Cuprinse de-ame¡ealå ¡i-s mintea ¿i cuvântul
De câte ori cercat-ai så-¡i iei spre cer avântul.
C-ai vrut så zbori cules-ai renume, jos, ¿i falå,
Dar bolta drept råsplatå ¡i-a dat doar ame¡ealå.

VINUL  ELIBERAVINUL  ELIBERAVINUL  ELIBERAVINUL  ELIBERAVINUL  ELIBERATORTORTORTORTOR

O, vinul må inundå în marea lui luminå !
Se risipe¿te cea¡a ce-a fost ¿i ce-o så vinå.
Cad lan¡urile grele de rob întemni¡at
ªi într-un nimb de aur - renasc eliberat !

*
Acest vin în esen¡a-i sub zeci de  forme-apare :
Când pasåre, când  plantå, când stea, când nenufar.
Så nu crezi cå prin asta înseamnå cå el moare.
Esen¡a sa-i eternå. Doar formele dispar.

*
Tu spui cå-n Rai e miere ¿i limpede licoare,
Dansezi la rând cu hurii ¿i-o duci într-un gulai.
Deci, dacå beau alåturi cu tinere fecioare,
Învå¡ încå din via¡å cum så tråiesc în rai.

*
Când zorii-n cupå varså reflexe rubinii,
Tu vezi atunci cum cerul cu vinul se-nfrå¡å¡e¿te.
El vrea så se îmbete ca tine, påmânte¿te,
Iar vinul î¡i deschide o poartå spre Tårii.

*
Tu spui cå Iadul este o mare vâlvåtaie.
Când plin sunt de licoare, cum så ia vinul foc ?
Cred mai curând cå tocmai el este-al meu noroc :
Va stinge a Gheenei pârdalnicå våpaie.

*
Aparte este piatra ce-a plåmådit rubinul,
Aparte e ¿i scoica ce modeleazå perla.
Aparte este cântul din care na¿te mierla
ªi-aparte-s când de mine må libereaza vinul.

*
Când timpul ne ruineazå cu fiecare ceas,
De ce s-arunc în templu pu¡inul timp råmas ?
Decât ruinat de moarte, mai bine de licoare :
E-o moarte spre-nviere în magicå splendoare !

*
La început de lume destinul a aprins
Pe boltå vârful tor¡ii la fiecare stea
ªi-oricårui om i-nscrise pe-un astru soarta sa.
Atunci, - nu el må-mbie la cupå dinadins ?

*
Când beau, pentru o clipå dispare lumea toatå.
Cum de existå încå în cupå dizolvatå ?
Åst lucru-nvå¡ din cupå : cå pentru-a exista
De lume n-am nevoie. ªi nici de mine - ea.

*
Mai bine så trag chefuri decât så trag ponoase
Fiindcå am fost sincer ¿i-avui un suflet darnic.
Privighetoarea are versete mai frumoase
Decât få¡årnicia strigând spre cer amarnic.

*
La maså-n Rai cu Domnul atunci vei fi chemat
Când te vei rupe-n fine de lume ¿i de tine.
De sorbi de vinul tare al ruperii de sine,
De via¡å ¿i de moarte de-acum e¿ti liberat.

*
Contra urii ¿i-a trådårii cupa så n-o la¿i din mânå,
Decât vipera triste¡ii -  så te mu¿te-o dulce zânå.
Bea, ¿i vei afla cå vinul e mai în¡elept ca tine :
El te smulge din capcana luptei dintre råu ¿i bine.

*
Cu tine-o så te-mpace pocalul credincios.
Pe el nu-l mirå råul ¿i nici få¡arnic bine.
“Chiar mårul cel mai rumen în miez e viermånos.”
Licoarea ¿tie multe astfel de-nvå¡uri fine.

*
Cå beau, petrec în cântec ¿i zâne må råsfa¡å,
Aceste dulci påcate mi-s poruncite-n Carte.
Când vin, alinturi, harfe ai scris cå-s a mea parte,
De m-a¿ abate, Slova Ta sfântå-ar fi-n¿elatå.

*
Zile ¿i nop¡i via¡å î¡i dåruiesc un timp
ªi tot ele de via¡å te furå-n du¿månie.
Eu torn voios în ele licoare rubinie,
Voioase ve¿niciei så i le dau în schimb.

*
De-s beat, pierdutå-n cea¡å e lumea påmânteascå,
Iar dacå-s treaz adesea plåcerile-s amare.
Dar între-acestea douå se aflå-a treia stare :
E moartea sau e via¡a în forma ei cereascå ?

*
Un Vin fårå de nume se-mbracå-n mii tipare :
Om, påsåri, pomi ¿i fiare umplând pestri¡a lume,
Iar noi, copiii formei, când soarbem din pahare,
Al ¡årnei vin ne schimbå în duh fårå de nume.

Så dåm pe vin avutul ce n-a fost cheltuit.
“Nainte ca-n ¡årânå ¿i-n noapte så intråm.
Cåci ¡årnå în ¡årânå, prieteni, o så ståm,
Fårå de vin ¿i vise - ¿i fårå de sfâr¿it...

*
Acum din fericire doar numele persistå.
Iar cel mai vechi prieten tot vinul nou råmâne.
Mângâie cupa plinå. E singurul tåu bine
În ora asta goalå, în ora asta tristå.

*
De ai alåturea de tine douå måsuri de vin ¿i-o cupå,
Så bei în orice adunare, ¿i când e¿ti singur, iarå¿i bea !
Cåci Cel ce face ¿i reface tot ce-i în lume nu se-ocupå
Nici de muste¡i ca ale tale ¿i nici de bårbi cum e a mea.

*
Ni-i vinul ¿i prieten ¿i aur ¿i noroc.
De Cer nu ne e fricå, nu-i cerem îndurare.
Cåci suflete ¿i inimi, ¿i cupe ¿i ulcioare
N-au teamå de ¡årânå, de apå ¿i de foc.

*
Tråiesc iar anii tineri. Aprinsul tåmâios
În flåcåri så må ardå, cåci, iatå, vine cea¡a !
Vin ! Nu importå care ! Nu sunt preten¡ios.
Pe cel mai bun gåsi-l-voi la fel de-amar ca via¡a.

De-i dåm så bea, ¿i-un munte o så danseze-n soare.
Dispre¡uirea cupei e cea mai grea smintire.
Tu-ai vrea så schimbi paharul pe via¡a viitoare ?
Dar vinul e un suflet ce då desåvâr¿ire.

*
La margine de clipå mereu re-ncepe-abisul.
Dar peste prag cu-o cupå mai lesne-o så på¿im.
De-o så fim be¡i într-una, vom aburi tot Scrisul
ªi când vom trece pragul din urmå, n-o så ¿tim.

*
În vin stå chintesen¡a. El suie din påmânt,
În soare elementul lichid se primene¿te ;
Cu sacrul foc se-nal¡å ¿i mântuie cere¿te,
Via¡a preschimbând-o, eteric, într-un cânt.

*
Fiece strop din cupå ce cade din preaplinu-i,
Foc de nelini¿ti stinge în ochiul întristat.
În veci, mårire, Doamne ! Cåci e¿ti de-acord cå vinu-i
Balsam ce-n inimi multe dureri a vindecat.

*
În vin cel în¡elept gåse¿te extazul celora Ale¿i.
El ne redå ¿i tinere¡e ¿i ce-am pierdut ¿i ce ni-i dor.
În flåcåri aurii ne arde într-un ame¡itor vârtej,
Dar ¿i triste¡ea ne-o preschimbå într-un izvor råcoritor.

*
Imperiile toate pentru o cupå plinå !
Toatå ¿tiin¡a noastrå - pe parfumatul vin !
Cåntårile iubirii pe glasu-i cristalin
ªi slava lumii pentru curata sa lumina !

*
Îneacå-n vin ¿i teama ¿i umbrele triste¡ii !
N-ai så mai ¿ovåi între nenumårate secte.
Cåci vinu-i filtrul magic al lini¿tii perfecte.
E-un alchimist ce schimbå în aur plumbul vie¡ii.

*
Cei mårgini¡i la minte ¿i cei trufa¿i sus¡in
Cå între trup ¿i suflet ar fi deosebire.
Eu ¿tiu un singur lucru : tu vei afla în vin
Uitarea care-mpacå nemårginita fire.

*
Turna¡i-mi vin ! Så curgå prin vine-n val, de-a-notul !
Fårå rågaz så fiarbå în creieru-obosit !
Umple¡i-mi altå cupå ! Ah ! O minciunå-i totul !
Mai toarnå-mi, hai, mai iute ! Am ¿i îmbåtrânit !

Nu må certa¡i ! Låsa¡i-mi pe maså vinul bun !
Cåci, asculta¡i : atuncea când beau, aud ce spun
Narci¿ii, trandafirii ¿i blândele lalele.
Aud chiar ¿i cuvântul nespus al dragei mele.

*
O, vin fårå credin¡å ! De mult m-ai dezbråcat
De haina pietå¡ii. ªi, totu¿i, vrei så-mi spui :
Cum poate podgoreanul så-¿i vândå vinul lui ?
Ce po¡i så cumperi, oare, mai bun ¿i mai curat ?

*
Din lut ¿i foc ¿i apå ¿i vânt e¿ti plåmådit.
Sfårâmicios e lutul,  de apå-i risipit,
E mistuit de flåcåri ¿i spulberat de vânt.
Tu-mbatå-amarul ciclu cu vin ales ¿i cânt !

*
Veri, toamne, ierni ¿i Prieri în juru-¡i se rotesc
ªi-a vie¡ii tale carte pe rând o råsfoiesc.
Tu iernile amare cu vin så le-ndulce¿ti.
Cu griji suavul prier de ce så-l otråve¿ti ?

*
Mâhnire, câtå vreme vei da cu cenu¿iu
Pe trandafiri, pe buze, pe cerul de safir ?
Umple¡i-mi iarå¿i cupa, prieteni, cåci nu ¿tiu
De-am så expir parfumul pe care îl inspir.

*
Aud zicând cå vinul e unicul balsam.
Atunci, tot vinul lumii aduce¡i-l, cåci am
Atâtea råni ! Tot vinul din toate vrånile !
Iar inima påstreze-¿i deschise rånile !

*
Secretul, fericirii doar cupa ne înva¡å.
Cåci mintea clevete¿te ¿i deseori dezarmå.
De mai cârte¿te încå, o voi scuipa în fa¡å.
- Mai då-mi o-nghi¡iturå de vin... ca så adoarmå.

*
Cunosc la chip Fiin¡a ¿i ¿tiu ¿i Nefiin¡a.
Cunosc ¿i Dinlåuntrul a tot ce-i jos ¿i sus.
Ce ru¿inatå înså mi-ar råmânea ¿tiin¡a
De-a¿ pune-un singur lucru de cupå mai presus !

*
Pe buze de ulcioare alesu-ne-am altarul
ªi demni de a fi oameni, bând vinu-am devenit.
Sub bol¡ile tavernei sorbind din plin nectarul,
Am câ¿tigat iar timpul în temple irosit.

*
Din nou în iarbå, iatå, un nour låcrimeazå.
Ca så tråie¿ti, bea vinul cu magice culori !
Azi eu contemplu roua ce-n iarbå irizeazå,
Mâini, cine pe mormântu-mi o så contemple flori ?

*
Sub cerul îndåråtnic, bea vin, cåci locuie¿ti
O lume a durerii. De la Principiu pânå
La ultima zi -, ¡årnå e tot. Tu så tråie¿ti
Ca om care se aflå deasupra, - nu sub tinå.

*
O rozå, e¿ti asemeni c-un chip ceresc de zânå !
O, vin, rubin cu raze ce-n suflet se desfac !
Capricioaså soartå ! Îmi pari tot mai stråinå
În orice ceas, - ¿i totu¿i, parcå te-a¿ ¿ti din veac !

*
Beau vin precum bea apå o salcie din râu.
“Alah le ¿tie toate”, spui tu. Când m-a creat
ªtia c-are så-mi placå så beau. Dacå m-ab¡iu,
Eu i-a¿ ¿tirbi ¿tiin¡a ¿i-a¿ face un påcat.

*
Bea vin, cåci el då min¡ii supremå strålucire,
Credin¡elor luminå ¿i inimii uimire.
De-ar fi båut ¿i dracul un strop, s-ar fi-nchinat
Cu-o mie de måtånii la tot Adamul beat.

*
‘Nainte ca al mor¡ii pahar så te îmbete
ªi-a timpului rotire în neant så te alunge,
Tu soarbe vin din cupå cât pentr-un ev de sete.
Så nu ai mâna goalå în lut când vei ajunge.

*
De-un veac tot laud vinul. Mai sus de el nimic
Nu are pre¡. În cupå stå Firea ¿i Nefirea.
Tu crezi cå-n¡elepciunea te-nva¡å fericirea ?
Ci aflå : -acest maestru mi-e doar un ucenic.

*
Pe cei ce beau, se spune cå Ceru-o så-i condamne.
Cât adevår e-n asta, eu n-a¿ putea så ¿tiu.
Dar dacå båutorii ¿i-ndrågosti¡ii, Doamne,
Vor merge-n Iad, desigur cå Raiul e pustiu.

*
Puterii lui Kai-Kaus, prefer ulciorul plin.
Dau glorii ¿i dau aur pe cupa mea de vin.
Respect pe-ndrågostitul gemând de fericire,
Detest pe ipocritul scâncind în månåstire.

*
Bea vin ! Curând vei trece ¿i tu supremul prag.
ªi nu vei lua cu tine nimic din ce ¡i-i drag.
Aceasta-i marea tainå : laleaua scuturatå
Nu înflore¿te iarå¿i, o, Saki, niciodatå.
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Cât ¡ine-o zi ? Doar spa¡iul dintre inspir ¿i-expir.
Bea vin, ¿i intervalul så-l umpli-a¿a deplin.
Când Lumea te ruineazå ¿i-¡i frânge-al vie¡ii fir,
Imit-o zi ¿i noapte ruinându-te în vin.

*
Inimii mele Cerul în tainå i-a dat ¿tire :
“Înva¡å de la mine tot ce am poruncit.
Dar de-a¿ avea putere pe propria-mi rotire,
De ame¡ealå vinul de mult m-ar fi ferit.”

*
Coranul - cartea sfântå, citimu-l câteodatå,
Dar cine se desfatå cu el în orice ceas ?
Pe cupa plinå înså, o maximå-i gravatå
Pe care zi ¿i noapte o soarbem cu nesa¡.

POEZIA  ABSOLUTPOEZIA  ABSOLUTPOEZIA  ABSOLUTPOEZIA  ABSOLUTPOEZIA  ABSOLUTÅÅÅÅÅ

Când draga-nstrunå harfa ¿i sorb suavul vin,
Ce simplu-i så scriu versuri ! Cåci Tu-mi dictezi divin.
Sub ce licoare sfântå ai scris a lumii Carte
Cu stele, flori, ¿i cântec, cu dragoste ¿i moarte ?

*
De fiecare datå când vinul må råpe¿te
Mi-e spiritul foc sacru, cuvântul apå sfântå.
În juru-mi o minune în toate înflore¿te
Iar cei ale¿i de Domnul cu viersu-mi se încântå.

*
În juru-acestei roze plute¿te-o finå boare.
E-un nimb fragil de cea¡å ? Vrej de parfum e oare ?
Un rest din vålul nop¡ii e pårul tau de maur ?
Treze¿te-te, cåci zorii în cupe toarnå aur...

*
Surâs ¿i puritate ! O, råsårit divin !
În cupe scânteiazå câte-un imens rubin.
Få dintr-un ram de santal o harfå så vibreze
ªi arde altå creangå ca så ne parfumeze !

*
Din flori cere¿ti coboarå petale de luminå
ªi-alcåtuiesc corole de aur în grådinå.
În cupa cum e crinul  torn vin cu-braz de rozå.
În asfin¡it nori tineri mor în apoteozå.

*
În cupa-i roza-¿i poartå mireasma pân’ ce-apune.
ªi tu så ¡ii pocalul în mâini pân’ la plecare.
Parfumu-i pentru-o floare suavå rugåciune,
Iar vinu-ai apå sfântå pentru purificare.

*
Privighetoareo, cântå-mi ! Din somn treze¿te zorii !
Cåci îi a¿tept de-asearå ¿i i-a¿i voi eterni,
Alåturi de iubita zâmbind prin vis din perni
ªi vinul ce-nte¡e¿te aprinsul aurorii.

*
În astå searå vinul må-nva¡å-un sens mai pur :
Cu sânge cast, de roze, paharele ni-s pline,
Iar cupa-i modelatå din închegat azur
ªi noaptea-i pleoapa unei låuntrice lumine...

*
În zori stropi puri de rouå pun perle pe lalele.
Duios ¿i-nclinå fruntea timide viorele.
Iar mugurele rozei plåpânde ¿i sfioase
Î¿i strânge-n juru-i pudic tunica de måtase.

*
Blând privighetoarea-¿i cântå doru-n geana de luminå
Ca så vindece-o mâhnire care m-a rånit asearå.
Fermecatå,  î¿i aprinde roza purpuria parå
ªi-n suavul rug råzbunå o trådare ce-o så vinå.

*
Må fascineazå pururi un chip frumos de fatå
ªi mâna are ve¿nic magnet pentru pahar.
Cåci orice-atom din mine se bucurå de-un har,
Oricårei pår¡i din mine o bucurie-i datå.

*
Ieri dis-de-diminea¡å cu-o fatå ca o stea
Sorbeam parfumul nop¡ii ¿i vinul roz ¿i ora.
Ca perla-n scoicå vinul a¿a intens lucea,
Încât trezi deodatå din somnu-i aurora.

*
În temple ¿i biserici nevolnici vin så geamå,
Cer¿esc frico¿i edenul ¿i de infern li-i teamå.
Dar în cel ce påtruns e de taina cea divinå
Nu poate så-ncol¡eascå gând de påcat ¿i vinå.

*
Dacå-ai putea tot praful de pe-al tåu trup så-l ¿tergi,
În cerul cel albastru, duh pur tu vei pluti.
Låca¿ î¡i va fi Raiul. Dar ce ru¿ine-ar fi
Dacå tot om al ¡årnii în slavå ai så mergi.

*
Odatå ce-i plecatå, nu mai revine clipa.
Ne-nduplecata-i lege, uitarea e ¿i pripa.
Dar dacå-i dai så soarbå din vinul poeziei,
O smulgi din ghiara vremii ¿i-o împrumu¡i veciei.

*
Un imn închinå rozei din ram privighetoarea,
Mireasma ¿i-o-nte¡e¿te, de dor aprinså floarea.

Iubita mea la harfå un cânt suav mi-nchinå,
Mai viu ¿i-aprinde vinul în cupå-a sa luminå.

*
Un la¡ de raze-aruncå al zilei astru-n cer
ªi-apoi în cupa bol¡ii azvârle-un giuvaer.
Iar Crainicul Iubirii îndemnul : “Soarbe vin !”
Då Timpului în ceasul amiezii ¿i-n eter.

*
Din trupul cupei na¿te un suflet beat de soare,
Iar macul na¿te-o floare în purpuriu regal.
Våpaie curgåtoare se na¿te din pocal.
- Dacå må-n¿el, de vinå-i licoarea vråjitoare.

*
În fiecare lucru a¿teaptå o minune,
Iar versul meu încearcå la via¡å s-o trezeascå.
Din nou må na¿te draga din ale harfei strune
ªi vinul må treze¿te la via¡a îngereascå.

*
Întoarcerea eternå, de este-adevåratå,
A¿ vrea în chip de rozå så-mbåt din nou o fatå.
ªi-un spin s-o sângereze precum ¿i ea cândva
Mi-a sângerat cu visuri ¿i lacrimi inima.

*
Din cripta mea arome de vin au så emane,
Încât cei ce vor trece pleca-vor îmbåta¡i.
ªi-atât senin pluti-va în nimburi diafane,
Cå-ndrågosti¡ii sta-vor în loc transfigura¡i.

Un câmp de roze-i lumea. Privighetori le cântå,
Iar fluturii sunt oaspe¡i. Când nu-s privighetori,
Nici trandafiri, nici fluturi - am stele-n loc de flori,
Iar ¿oapta ta e harfa ce-mi face ora sfântå.

*
Când briza dimine¡ii dezbracå-a rozei hainå,
ªoptindu-i : “Topora¿ul s-a desfåcut în luncå”,
Demn så tråiascå-i numai cel ce contemplå-n tainå
Iubita care doarme, bea cupa ¿i-o aruncå.

*
Pu¡in mai mult vin ro¿u, pentru ca trandafirii
Pe-obrajii tåi, iubito, mai vii så se deschidå.
Khayyãm, pu¡in mai multå triste¡e fricirii,
Cåci în curând iubita va-ncepe så-¡i surâdå.

*
Noi suntem sensul unic al ve¿ncului Faur
ªi noi esen¡a primå din ochiul såu curat.
Al lumii cerc l-aseamån cu un inel de aur
În care omul este rubinul încrustat.

*
E-april. Plute¿te-n aer o vrajå de nespus.
Se nasc din nou speran¡e ¿i-ndemnuri de a fi.
Fiece floare albå e mâna lui Moisì
ªi-n fiecare brizå respirå blând Iisus.

*
Zefirul råcore¿te obrajii rozelor
ªi-n umbrå parfumatå ne mângâie extazul.
Atât de plin de vrajå ¿i de noroc e ceasul,
Cå tristul ieri dispare ca fulgul de u¿or.

*
To¡i idolii pe care atât i-am adorat
Mi-au sângerat credin¡a cu råni ce nu se vindec.

Mi-ai înecat triste¡ea în vinul parfumat
ªi mi-au vândut la urmå renumele pe-un cântec.

*
Cu trandafiri se umple azurul de cle¿tar.
În aer curge-n picuri viersul privighetorii.
- Când ¿tii cå-n clipa asta sminti¡i viseazå glorii !
Ce måtåsos ¡i-e pårul ¿i trupul cât de clar !

*
Când te-a secat de lacrimi via¡a care doare,
Gâde¿te-te la roua din geana unei flori.
ªi când ai vrea ca noaptea din urmå så coboare,
Gânde¿te la trezirea unui copil în zori.

*
Mai toarnå-mi vin în cupå ! Mi-e inima bolnavå.
Vin roz ca trandafirii. Vin vechi de tåmâioaså.
Vin, ca så-nec triste¡ea ! Iar mâna ta suavå
Så-nlåcrimeze harfa din strune de måtaså...

*
Când vioreau-n hainå de ametist apare,
Iar roza la suflarea zefirului se-nvoaltå,
Bea vin c-un trup alåturi, sculptat de-o finå daltå
ªi sparge apoi cupa cuprins de încântare !

*
Voi, fetelor frumoase, cu-obraji de catifea,
E mai. Vom face-un lucru oprit de Sfânta Carte:
O så vårsåm în iarbå vin roz pânå departe
ªi-o så schimbåm grådina în câmpuri de  lalea.

*
Treze¿te-te, cåci zorii în noapte-au aruncat
Cu pietre, ¿i toi a¿trii din cer i-a alungat.
ªi, iatå, vânåtorul din Est, c-un nimb de aur
L-a prins în la¡ pe Turret, vestitul rege maur.

*
Duh clar de vin e-n cupå, ¿i-n vasul de cle¿tar
Un suflet stråveziu e. Cel ce-i opac ¿i van
Nu-i demn så-mi stea la maså. Doar sfântul meu

pahar,
Cåci el este deodatå ¿i dens ¿i diafan.

*
Zefirul blând desface-a rozei finå hainå.
Divina-i frumuse¡e privighetoarea-ncântå.
Mergi ¿i te odihne¿te la umbra ei cea sfântå,
Cåci ¡årna-i då via¡å ¿i ea din nou o-ntainå.

*
Ce zi frumoaså-i aståzi ! ªi cât de blând zefirul !
În rouå-¿i spalå fa¡a aprinså trandafirul.
Privighetoarea-i cântå în grai stråvechi ¿i sfânt :
“Îmbatå-te tot timpul de-arome ¿i de cânt !”

*
Prive¿te cedrul mândru ! Atâtea bra¡e are.
Dar nu ca så cer¿eascå, ci ca s-adune soare.
ªi limbi nenumårate au nuferii ¿i crinii.
Vorbesc înså în limba tåcerii ¿i-a luminii.

*
Te îngroze¿te Moartea ? Neantul te-nspåimântå ?
Ci din Neant se-nvoaltå a Fiin¡årii floare.
Purifica¡i într-însul, un suflu ne avântå
Dintr-o Via¡å-Moarte, spre-o mai înaltå stare.

*
Fiin¡ei ce mi-i datå cum pot så-i spun Fiin¡å
Când chinuri o sfâ¿ìe ¿i pradå sunt a ce¡ii ?
Îndurå-te, må scoate din Nefiin¡a vie¡ii
ªi må preschimbå, Doamne, în ve¿nica-ºi Fiin¡å.

*
Când binele ¿i råul la zaruri m-au jucat,
În prima zi, niciunul n-a câ¿tigat. Ci-n lume
Ca martor fårå vinå am fost trimis anume
Dintr-un tårâm de tainå doar mie relevat.

*
La cei råi nu-mi voi spune, nici celor buni secretul.
A gândului esen¡å în verb sårac ar fi.
Eu våd un loc mirific, dar nimånui nu-ncredu-l,
O tainå am pe care n-o pot dezvålui.

*
Cu-obraz de fatå chipul duios eu mi-l îmbin
ªi mâna cu pocalul umplut cu sfânt nectar.
Din fiecare lucru primesc câte un dar
Ca într-o zi în Unul alåturi så le-nchin.

*
Zålog låsa-voi versul când am så plec din lume,
Ca så înduplec Cerul så-mi dea un nou popas.
ªi så reiau cântarea de unde am råmas,
Pe-o rozå ¿i pe-o cupå så vând al meu renume.

*
Aratå-mi calea, Doamne, cåci numai Tu o ¿tii,
Deschide-mi poarta, Doamne, spre Ultima Esen¡å.
Întinde-mi a Ta mânå, cåci dincolo de-a fi
ªi a nu fi se aflå Sublima Ta Prezen¡å.

      Versiune româneascå ¿i prezentare de

George POPA
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RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA:
GregueriasGregueriasGregueriasGregueriasGreguerias

· Chinezii scriu literele de sus în jos, - ca ¿i
cum ar vrea så adune apoi ceea ce au scris.
· Garoafele  au mâinile  reci.
· Imortalitatea trandafirului e faptul cå este
fratele geamån al trandafiriilor viitori.
· Råul  dorin¡ei   e  faptul  cå vine   fårå  så
ne  anun¡e.
· Violetele   ascunse  ¿i  prea  departe  ne
vorbesc la telefonul  parfumului lor.
· Când mânecile hainei  sunt prea largi,  ne
preschimbåm în chine zi.
· Divanul  e  un  pat  care n-are nici cap nici
coadå.
· Oamenii   såraci  sunt neferici¡i  pentru cå
nu pot  da pomanå  cer¿etorilor.
· Gânditorul lui Rodin e un ¿ahist cåruia  i
s-a luat tabla de ¿ah.
· Girafa  este o macara  care pa¿te.
· S-a descoperit  ca  Shakespeare  a  scris,
în secolul al XVI-lea cele mai bune scenarii de
film.
· Dar dacå luna e pustie pentru cå locuitorii
ei au avut un råzboi atomic?
· A   scrie   cu  creionul înseamnå  så
marchezi numai umbra cuvintelor.
· Când vedem un iepure  alergând,   parcå
un  papuc a luat-o la sånåtoasa.
· Harpa e  o lirå în rochie  de bal.
· Elefantul  e un  vagon de marfå  acoperit
cu o prelatå impermeabilizatå.
· Bomba atomicå  va  da peste   cap lumea,
încât  se  vor na¿te  furnici  cu  cap  de  om,   ¿i
oameni   cu  cap  de  furnicå.
· Cartea e colacul de salvare al singuratå¡ii.
· Tahicardia: inima începe så scrie
stenografiind.
· Rândunelele brodeazå pe cer cu zborul lor
mantia pe care se gândesc så o dåruiascå Fecioarei
Maria.
· Golful: joc pentru ¿oarecii care s-au
îmbogå¡it peste noapte.
· Electricianul se considerå cumnatul
electricitå¡ii.
· Litera q este litera p care se întoarce de la
plimbare.
· Când cade o lacrimå pe o carte, se usucå
în formå de violetå.
· Lebåda î¿i bagå capul sub apå ca så vadå
dacå nu cumva s-au ascuns ho¡i sub pat.
· Cartea  care preseazå o  floare  între  filele
ei,  o preschimbå în fluture.
· Ce mâini reci ar avea o påsårile iarna dacå
ar avea mâini!
· Arpegii:lacrimile harpei.
· Învå¡a¡i de la fluturi så face¡i vizite scurte.
· Alge multe pe plajå: în curând marea va
råmâne chealå.
· Chitara:   prima   ma¿inå  de   scris  a
istoriei.
· Portretul åsta parcå vorbe¿te.Nu-i lipse¿te
decât så tu¿eascå.
· Locul unde timpul  s-a împrietenit  cu
praful  e în biblioteci.
· Pescåru¿ul vâsle¿te  când zboarå.
· Vene¡ia este locul unde navigheazå viorile.
· Cometa  e o  stea care  î¿i  desplete¿te
cocul.
· Curcubeul e o panglicå pe care ¿i-o pune
Natura dupå ce s-a spålat pe cap
· Femeia aceea m-a privit ca pe un taxi liber.
· Florile farå miros sunt flori mute.
· Chinezii månânca båtând toba.
· Apa n-are memorie: de aceea e atat de
limpede.
· Gra¡ie picåturilor de rouå, floarea are ochi
pentru a vedea frumuse¡ea cerului.
· Lacrimile sunt atât de efemere încât nici

una n-a ajuns så fie diamant.
· Remini¿cen¡e: a rumega amintiri.
· Violetele sunt cearcånele gândirii.
· Fiecare mormânt are un ceas de¿teptåtor
potrivit la Judecata de Apoi.
· Orgolio¿ii spun: coloana vertebrala,
oamenii mode¿ti: ¿ira spinårii.
· Colec¡ionarul de timbre joacå cår¡i cu
trecutul.
· În o¡et e adunatå indispozi¡ia vinului.
· Dacå n-am fi muritori n+am putea plânge.
· Secunda e identicå cu secolele, un secol
in miniaturå.
· Perna e tot timpul în convale¿cen¡å.
· Curcubeul e fularul cerului.
· Måslinul e oglinda zorilor.
· Girafa e periscopul care prive¿te så vadå
orizonturile de¿ertului.
· Îmbra¡i¿area este un colier farå
închizåtoare.
· Musca se a¿eazå pe manuscrisul tåu, îl
cite¿te ¿i apoi zboarå, ca ¿i cum n-a apreciat ce a
citit. Este cel mai bun critic literar.
· o hârtie luatå de vânt e ca o pasåre rånitå
de moarte.

· Microfonul e urechea tuturor oamenilor.
· Din lacrima violetei cresc lacrimile
grådinii.
· Era atât de gråbit så ia taxiul încât deschise
ambele portiere ¿i intrå prin amândouå.
· A vorbi la telefon: a fuma cu pipa auzului.
· Låsându-¿i barbå a råmas chel, pentru cå
nu avea reyerve capilare ¿i pentru bårbie ¿i pentru
cap.
· Sunt insecte care se a¿eaza pe corola unei
flori ca pentru a-i coase un nasture.
· Creionul scrie doar umbre de cuvinte.
· Chelului, pieptenele îi serve¿te pentru a se
gâdila.
· Tipul åsta avea un tic, dar îi lipsea un tac,
de aceea nu era ceasornic.
· Termometrul este stiloul febrei.
· Dupå eclipså, luna î¿i spalå fa¡a de
funingine.
· Balansoarul e nåscut så fie doicå
· Iubirea este un monolog scris pentru douå
persoane.
· Dacå pirmidele ar fi de zahår, popoarele
le-ar fi mâncat demult!
· Femeia este o oglindå de buzunar în care

se privesc niste buze.
· Când sim¡im cå un picior e cald ¿i celålalt
rece, ne îndoim cå unul din ele este al nostru.
· Ghilotina este ma¿ina de tuns care a
inventat Revolu¡ia Francezå.
· Cactusul s-a umplut de spini ca så nu-l
månânce mågarii.
· Chitara e o femeie cu patru ¿olduri.
· Påunul e ca acei copii  care se îmbracå de
carnaval când nu e carnaval.
· Oratorul bun este cel care îi laså pe al¡ii så
vorbeascå în locul lui.
· Sunt so¡i care dorm cu spatele unul la
celålalt pentru ca niciunul så nu îi fure celuilalt
visele frumoase.
· Cei care coboarå din avion parcå ar ie¿i
din Arca lui Noe.
· Imi place barometrul pentru cå e un ceas
care nu bate. Pânå ¿i furtunile le anun¡å tåcând.
· Un automobil de culoare albå nu e un
automobil, ci un cear¿af de baie.
· Nimic nu ne înghea¡å mai mult mâinile
decât gândul cå ne-am uitat månu¿ile acaså.
· Floarea soarelui e o oglindå de buzunar a
soarelui.
· Ascensorul bate la toate u¿ile pe lângå care
trece, dar numai una îi deschide.
· Algele de pe plajå sunt firele de pår ale
Sirenelor dupå ce s-au pieptånat.
· Creierul este un pachet de idei zbârcite pe
care le ¡inem în cap.
· Umbrelele de ploaie sunt våduvele
îndoliate dupå umbrelele care au decedat.
· Sugarul are haz când cascå, pentru cå pare
un om plictisit de via¡å.
· Curcubeul este reclama unei vopsitorii.
· Statuia ecvestrå nu folose¿te la nimic dacå
nu îi trage o copitå oratorului care ¡ine un discurs
prea lung.
· Coastele scheletului sunt ca o colivie
stricatå din care pasårea a zburat.
· Oamenii burto¿i parcå se plimbå cu
colacul de salvare pe ei.
· Cei care nu vor så fumeze în compartiment
nu în¡eleg cå nici locomotiva nu s-ar mai putea
mi¿ca dacå nu ar scoate fum.
· Gåinile albe sunt dezbråcate.
· Bâlbåitul parcå vorbe¿te cu ma¿ina de
scris.
· De când mårul a auzit ce i-am spus Eva
lui Adam, toate merele s-au înro¿it de ru¿ine.
· Fluturele care se a¿eazå pe toate florile este
dactilograful grådinii.
· Fotoliile de råchitå sunt scheletele
fotoliilor tapisate.
· Bebelu¿ul cu suzeta în gurå se uitå la cel
care fumeazå cu pipa ca la un coleg de cårucior.
· Calul care pa¿te parcå ar citi peisajul – ca
un miop.
· Oaselor le vine prea mare pardesiul lor de
piele.
· Girafa este un cal care moare de
curiozitate.
· Pescåru¿ii s-au nåscut din batistele celor
de pe chei care î¿i iau råmas bun de la cei ce pleacå.
· Calea feratå cea mai scurtå din lume este
omida.
· Cel care ascute un cu¡it cu un alt cu¡it se
dueleazå cu el însu¿i.
· Scaunele profitå de întuneric pentru a pune
piedicå ståpânilor lor.
· Medicul care î¿i pune stetoscopul pe
pieptul unui bolnav, vrea så asculte , indiscret, ce
vorbe¿te un plåmân cu celålalt.
· Orbul î¿i mi¿cå bå¡ul såu alb ca ¿i cum ar
lua temperatura indiferen¡ei omene¿ti.

Traducere din spaniolå de
Ovidiu DRIMBA
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 (continuare în pag. 51)     Leonardo a încercat så påtrundå
mecanismul cre¿terii, al mersului, al respira¡iei, al vorbirii, al per-
cep¡iei. ªi, cu un secol ¿i jumåtate înaintea lui Harvey, a bånuit natura
diferitå a sângelui venos ¿i a celui arterial. A pregåtit ¿i un mic tratat
de foneticå, analizând mecanismul pronun¡årii vocalelor ¿i con-
soanelor, ¡inând seama de mi¿cårile buzelor ¿i ale limbii, de mo-
dificårile cavitå¡ii orofaringeene, de pozi¡ia vålului fa¡å de bolta
palatului -¿i, în fine, a înregistrat rela¡iile dintre respira¡ie, fona¡ie
¿i degluti¡ie.

Leonardo, inginer ¿i inventator

Orice lege cunoscutå - scria Leonardo - poate ¿i trebuie så
devinå un mijloc de ac¡iune. Asta înseamnå ¿tiin¡a vie! ªtiin¡a care
nu leagå, într-un fel sau altul, teoria de practicå, este searbådå ¿i
fårå via¡å! Dar este tot atât de adevårat cå cel ce se îndrågoste¿te
de practicå fårå så ¡inå seama ¿i de teorie, este ca navigatorul care
se urcå pe o corabie fårå cârmå sau busolå ¿i porne¿te fårå så ¿tie
încotro merge!”. Pentru Leonardo, a¿adar, “¿tiin¡å vie” înseamnå
studierea fenomenelor ¿i cunoa¿terea legilor naturii pentru a o
putea ståpâni ¿i pune în slujba omului. De aici, interesul såu pentru
¿tiin¡a aplicatå, pentru tehnicå.

Manuscrisele sale con¡in sute de însemnåri, explica¡ii,
desene, schi¡e de ma¿ini, de unelte, de instala¡ii, de canale ¿i diguri,
de arme ¿i fortifica¡ii; proiecte de o uimitoare ingeniozitate ¿i
precizie, înso¡ite de scheme ¿i de minu¡ioase descrieri ale modului
lor de func¡ionare. La Floren¡a sau mai târziu, în anii când se afla în
serviciul ducelui Milanului, a fost preocupat sau chiar a condus
lucråri de inginerie civilå ¿i militarå. în domeniul hidraulicii a realizat
studii de såpare a unor canale de naviga¡ie ¿i de perfec¡ionare a
ecluzelor. Inven¡iile, inova¡iile ¿i ameliorårile propuse în schi¡ele ¿i
descrierile lui sunt numeroase ¿i variate: mecanisme noi de
pompare, sau folosirea pendulului în procesul de ac¡ionare a pom-
pelor; o preså hidraulicå, ro¡i hidraulice cu diverse întrebuin¡åri
(printre care ¿i una de mari dimensiuni ac¡ionând un dispozitiv de
excava¡ie); o dragå montatå pe o barcå, o altå dragå portuarå; apoi,
diferite tipuri de bårci, - una puså în mi¿care cu ajutorul pedalelor,
alta submersibilå dublu carenatå, alta cu zbaturi, cu volant ¿i an-
grenaj ac¡ionat cu ajutorul unei manivele. Începuse så scrie ¿i un
tratat despre mori, schi¡ând complicate sisteme de angrenaje ¿i
ro¡i hidraulice.

O simplå enumerare a câtorva inova¡ii sau inven¡ii în do-
meniul tehnologiei militare este în måsurå så ateste uimitoarea sa
imagina¡ie (evident, sus¡inutå permanent ¿i de cuno¿tin¡e ¿tiin¡ifice
concrete). A conceput ¿i desenat tipuri de tunuri u¿or de transportat
¿i de manevrat: unul încårcat prin ¡eavå, nu prin chiulaså; un alt tun
u¿or de câmp cu trei ¡evi, montat pe douå ro¡i, u¿or deplasabil ¿i cu
un tir rapid; un mortier cu proiectile explozive cu o mare razå de
împrå¿tiere; un tun cu aburi ¿i cu tragere repetatå; un tun pe afet cu
33 de ¡evi (“dintre care unsprezece pot trage deodatå” - specificå
Leonardo); un bombardier cu recul complet amortizat. Apoi, un
aruncåtor de flåcåri; el a fost primul care a schi¡at o grenadå de
mânå, precum ¿i “carul acoperit” (cum îl nume¿te el), surprinzåtoare
anticipa¡ie a carului blindat modern. Apoi, poduri de campanie
demontabile, poduri militare suspendate prin vinciuri, o catapultå
manevratå cu ajutorul unei ro¡i din¡ate cu
clichet ¿i altele.

Nenumårate sunt proiectele sale pri-
vind ingineria civilå. “Senza¡ionale” sunt
cele apar¡inând domeniului avia¡iei (zborul
omului a fost obsesia vie¡ii lui Leonardo), -
diverse tipuri de ornitoptere, bazate pe
principiul zborului påsårilor, cu pilotul în dife-
rite pozi¡ii; helicoptere cu elice helicoidalå ¿i
cu propulsie automatå, mecanicå; apoi, un
inclinometru pentru un aparat de zbor ¿i un
model de para¿utå etc. Apoi, vehicole de
teren: o cåru¡å cu comandå de direc¡ie pro-
prie, un mecanism de direc¡ie articulat pen-
tru o cåru¡å cu patru ro¡i, o cåru¡å u¿oarå cu
trei ro¡i ¿i cu deplasare automatå, folosind
energia înmagazinatå într-un sistem de ar-
curi. O aten¡ie specialå a acordat utilajului
industriei textile. Foarte interesante sunt
desenele unei ma¿ini de depånat; sau a unei
ma¿ini de tuns cu cilindri; apoi, un dispozitiv
de confec¡ionat frânghii prin filarea ¿i råsu-
cirea simultanå a 15 fire; sau, tipuri diferite
de ma¿ini de filat, de o concep¡ie surprin-
zåtor de modernå.

“Mecanica este paradisul ¿tiin¡elor matematice” -noteazå
entuziasmat Leonardo. La un momet dat l-a atras, în mod deosebit,
mecanismul ro¡ilor din¡ate ¿i precizia angrenajelor. Astfel, a
inventat, printre altele, ¿i cel dintâi vehicol automat putând
transporta pasageri; vehicol care, propulsat printr-un sistem de
resorturi, putea parcurge 100 de metri. De o infinitå diversitate sunt
schi¡ele ¿i studiile de organe de ma¿ini - ¿i în primul rând diferite
tipuri de scripe¡i. Apoi, ma¿ini diferite: o rabotezå, o ma¿inå de
alezat, alta de gåurit verticalå, o alta orizontalå pentru

confec¡ionarea conductelor de lemn. Apoi, un strung cu pedalå, un
laminor pentru confec¡ionarea benzilor de cupru, o ma¿inå pentru
încercarea rezisten¡ei firelor metalice, un laminor ce pregåtea
panglici metalice de grosimea doritå, care puteau fi tåiate în forma
unor discuri mici, netede ¿i stan¡ate cu ajutorul unei dål¡i inventate
de el. (În felul acesta se putea asigura un sistem de batere a mone-
zilor cu o exactitate necunoscutå prin metodele precedente). În
aceea¿i ordine de preocupåri se înscriu ¿i originalele sugestii
privind filetarea mecanicå, sau såparea unui ¿an¡ elicoidal pe
suprafa¡a cilindrului metalic al ¿urubului (sau pe suprafa¡a
interioarå a piuli¡ei), - o altå inova¡ie care a influen¡at folosirea ¿i
difuzarea pe scarå largå a ¿uruburilor metalice.

Leonardo a proiectat tot felul de unelte - casmale, lope¡i,
ciocane, roabe, unelte noi, ingenioase, practice. A imaginat un fel
de ascensor pentru greutå¡i mari, apoi un fel de cu¡it circular uria¿
pentru scobitul trunchiurilor de lemn pentru confec¡ionarea
conductelor, apoi o lampå de sudat fier. într-o altå perioadå a vie¡ii
sale a proiectat un podometru, un higrometru, un inclinascop ¿i mai
multe tipuri de compase parabolice; apoi, un aparat de måsurat
for¡a vântului, o ma¿inå de fabricat ace în serie (putând confec¡iona,
asigurå Leonardo, 40.000 de ace într-o orå!). A schi¡at ¿i un aparat
“care (explicå el) måsurând greutatea aerului så poatå aråta
schimbarea vremii”. ªi aceasta, cu douå secole înaintea inven¡iei
barometrului de cåtre Torricelli!

Preocuparea permanentå, chiar obsedantå, a lui Leonardo
de a gåsi o nouå surså de energie 1-a dus la cåutarea  unor  metode
de  transformare  a  mi¿cårii rectilinii-alternative în mi¿care de
rota¡ie, ceea ce este necesitatea de bazå pentru orice tip de
macanism. În acest scop, el “a fåcut experien¡e cu mecanisme cu
cliche¡i, angrenaje, came, scripe¡i, vinciuri ¿i mecanisme cu
articula¡ii, angrenaje cu cremalierå ¿i roatå din¡atå; a valorificat for¡a
muscularå, for¡a vântului, a arcurilor ¿i a volan¡ilor, pentru
uniformizarea tura¡iilor” (B. Gilles). Mecanismele inventate de el
apar¡in diferitele domenii ale tehnicii: un dispozitiv de suspensie
cardanicå pentru busolele necesare naviga¡iei maritime în
condi¡iile ruliului ¿i tangajului navei, un egalizator al arcului de
ceasornic, un dispozitiv de transmisie cu vitezå variabilå, o turbinå
cu apå ¿i alta cu aer, un rotisor cu dispozitivul giratoriu ac¡ionat de
o elice, aparate diferite - pentru måsurarea for¡ei de expansiune a
aerului, a vitezei unei nave, a presiunii vântului ¿i apei... Iar în seria
organelor de ma¿ini, toate elementele motorului cu combustie
internå (cu excep¡ia niturilor) pot fi gåsite cu o sutå de ani înaintea
inventårii acestui motor - în lucrårile lui Leonardo. “Multe din
proiectele mecanismelor moderne pot fi gåsite în lucrårile unui om
care a tråit cu peste 250 de ani înaintea începutului primei revolu¡ii
industriale” (Ch. Gibbs-Smith).

Fecunditatea imagina¡iei inginerului ¿i inventatorului
Leonardo da Vinci a fost uimitoare. Dar fårå så råmânå deloc în
domeniul abstrac¡iei. Intui¡iile lui au fost - cel pu¡in în majoritatea
cazurilor - verificate de experien¡å. în “Muzeul ªtiin¡ei ¿i Tehnicii”
din Milano, ca ¿i în “Museo Vinciano” din localitatea Vinci (la 13 km
de Empoli, în Toscana), vizitatorului i se fac demonstra¡ii de perfectå
func¡ionare a 20-25 de ma¿ini ¿i ma¿inårii, realizate - în miniaturå
- de ingineri milanezi de azi, executate strict ¿i exclusiv  dupå   dese-

nele   ¿i   schi¡ele  respective din
manuscrisele acestui “uomo univer-
sale” - Leonardo da Vinci.
Soarta manuscriselor

lui Leonardo

Care a fost soarta celor
aproape zece mii de pagini
manuscrise ale lui Leonardo da
Vinci? Câte din acestea s-au påstrat
pânå azi? ªi unde anume?

Istoria acestora începe în
1518, când Leonardo, scriindu-¿i
testamentul (cu un an înaintea
mor¡ii), îl desemneazå pe cel mai
iubit discipol al såu Francesco Melzi
ca unic mo¿tenitor al tuturor manu-
scriselor, desenelor ¿i a foarte
pre¡ioaselor sale cår¡i; cår¡i al cåror
inventar complet, descoperit relativ
recent la Madrid (în urmå cu
douåzeci ¿i ceva de ani) este revela-
tor pentru cunoa¿terea surselor
livre¿ti ale gândirii lui Leonardo ¿i

pentru etapele forma¡iei sale culturale.
În 1519, când Leonardo se stinge (fusese invitat în Fran¡a de

regele Francisc I) într-un foi¿or al castelului din Amboise, Melzi se
întoarce în patrie aducând cu el ¿i aceastå pre¡ioaså mo¿tenire, pe
care o påstreazå cu devo¡iune timp de peste cincizeci de ani în vila
sa din Vaprio d’Adda, lângå Milano. La moartea lui Melzi (în 1570),
un preot, pe nume Gavardi, preceptor al nepo¡ilor lui Melzi, pune
ståpânire pe cele 13 volume groase de manuscrise ¿i le duce la
Floren¡a, så le vândå marelui duce al Toscanei. Afacerea proiectatå
nu reu¿e¿te. Un cålugår, Mazenta, îl convinge pe necinstitul preot

Gavardi så restituie manuscrisele furate; dar fiul pictorului Melzi,
Horazio, reac¡ioneazå surprinzåtor de ciudat: i le dåruie¿te
preotului!

Povestea ajunge la urechile sculptorului Pompeo Leoni, care
îl convinge pe Horazio Melzi så revinå, så revoce darul fåcut preotului
Gavardi. Dar acesta, din cele 13 volume de manuscrise nu poate
restitui decât 7; cåci 3 le dåruise ilustrului cardinal Federico
Borromeo, iar alte 3 trecuserå, nu se ¿tie de ce ¿i cum, în proprietatea
fra¡ilor cinstitului cålugår Mazenta. Sculptorul Leoni - care a tråit mult
timp în Spania, în serviciul lui Filip al II-lea -cumpårå cele 7 volume

de manuscrise ¿i le ia cu el în Spania, unde amestecå filele
manuscriselor, le separå, le adunå la loc în volume noi, în modul cel
mai arbitrar (ca så nu zicem haotic). Din aceastå pagina¡ie
dezastruoaså au luat na¿tere celebrul codice aflat azi în Biblioteca
Ambrosiana din Milano (Codex Atlanticus), codicele aflat în
Biblioteca Regalå din Windsor ¿i alte codice (dintre care, douå au
fost descoperite în 1967 în Biblioteca Na¡ionalå din Madrid;
descoperire care, evident, a produs o justificatå senza¡ie).

Dupå moartea sculptorului Leoni, toate cele 1 codice sunt
låsate mo¿tenire unui pictor, care în 1622 le duce la Milano ¿i le vinde
marchizului Galeazzo Arconati. Regele Angliei vrea så i le cumpere
oferindu-i o sumå fabuloaså, - dar marchizul refuzå ¿i, dupå cinci
ani, le dåruie¿te Bibliotecii Ambrosiana. Din nefericire, în 1796, în
timpul ocupa¡iei Milanului de cåtre trupele franceze, manuscrisele
¿i desenele lui Leonardo sunt considerate de Napoleon pradå de
råzboi ¿i duse la Paris: Codex Atlanticus la Bibliotheque Na¡ionale,
celelalate codice la Biblioteca In-stitutului Fran¡ei. Dupå Pacea de
la Viena din 1815, baronul Ottenfels, delegatul austriac pentru
recuperarea operelor de artå luate ca pradå de råzboi de cåtre
francezi în Italia, gåse¿te la Paris numai Codex Atlanticus, uitând de
cele intrate în Biblioteca Institutului Fran¡ei.

Så trecem acum la o rapidå descriere a celor zece (în total)
codice de manuscrise ¿i desene råmase de la Leonardo.

Primul ¿i cel mai celebru se nume¿te “atlanticus” pentru cå are
formatul (44 cm pe 65 cm) obi¿nuit al atlaselor geografice (“atlas” în
italianå se spune atlante). Este un volum legat în piele ro¿ie, con¡ine
804 pagini, în care sunt adunate circa 1.750 de texte, schi¡e ¿i
desene privind cele mai diferite domenii ale ¿tiin¡ei ¿i tehnicii. A fost
restaurat recent, dându-se materialului o organizare mai ra¡ionalå.
(Profesorul Augusto Marinoni a terminat -în urmå cu aproximativ
15 ani - o edi¡ie criticå a codicelui, cu totul excep¡ionalå, în 12 vol-
ume in-folio). Codicele Trivulzian, con¡inând 51 de file, se aflå în
Biblioteca Trivulziana de la Castello Sforzesco din Milano. Codicele
Despre zborul påsårilor, påstrat în Biblioteca Reale din Torino, are
16 file în total. Cele de la Biblioteca Regalå din Windsor - 132 de file,
cuprinzând desene de anatomie. Alte trei codice se aflå tot în Anglia,
- dintre care cel påstrat la “Victoria and Albert Museum “din Londra
totalizeazå 300 de file! La Biblioteca Laurenziana din Floren¡a se
aflå a¿a - numitul Tratat de arhitecturå civilå ¿i militarå; iar în Biblioteca
Vaticana, cel intitulat Tratatul despre picturå, compilat de Francesco
Melzi dintr-o cantitate de manuscrise cu acest subiect, din care trei
sferturi au dispårut! Apoi, manuscrisele råmase în Biblioteca
Institutului Fran¡ei adunate în 12 fascicole. Se mai aflå câte o singurå
filå în muzeele din Weimar, Munchen, Basel, Paris, Modena, Haga
¿i New York. În sfâr¿it, cele douå mari codice din Madrid, amintite
mai sus, cuprind aproape 700 de pagini de texte ¿i desene (rândurile
fiind scrise cum obi¿nuia så scrie Leonardo toate aceste manuscrise,
de la dreapta spre stânga, astfel încât nu pot fi citite decât printr-o
oglindå); ¿i reprezintå - numai aceste douå codice! - cam 20 la sutå
din totalul manuscriselor cunoscute, påstrate, ale lui Leonardo.

Povestea soartei pe care au avut-o manuscrisele lui Leonardo
da Vinci este o istorie tristå; cu atât mai tristå cu cât studio¿ii operei
lui Leonardo sunt de pårere cå totalul manuscriselor (cuprinzând,
evident, ¿i schi¡e, desene etc.) pe care le avem påstrate azi - deci
aproximativ 1.750 de file - reprezintå abia a cincea parte, cel mult a
cincea parte din ceea ce a låsat acest om - “asemenea cåruia Naturii
îi este cu neputin¡å så mai creeeze un altul”. Abia a cincea parte!
Restul - poate s-a pierdut pentru totdeauna; sau, poate, a råmas
ascuns... cine ¿tie unde? ªi, cine ¿tie pânå când?

(Va urma)
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Intui¡iile ¿tiin¡ifice ale lui Leonardo

Un om asemenea cåruia naturii îi este cu
neputin¡å så mai creeze un altul!” - astfel îl definea
pe Leonardo cel mai iubit discipol al såu, pictorul
Francesco Melzi. ªi, într-adevår, se poate spune
cå nici o altå minte omeneascå nu a
manifestat un interes atât de pasionat
pentru aproape toate domeniile
¿tiin¡ei, tehnicii ¿i artelor (inclusiv a
literaturii), studiind probleme,
propunând solu¡ii ¿i formulând atâtea
intui¡ii geniale, ca Leonardo da Vinci.
Miile de pagini manuscrise råmase
de la el con¡in sute ¿i mii de observa¡ii,
schi¡e, desene, calcule, privind cele
mai variate chestiuni imaginabile de
tehnicå, de ¿tiin¡e fizico-matematice,
biologice ¿i naturale, de arhitecturå,
sculpturå, picturå ¿.a.m.d.

În con¿tiin¡a tuturor, Leonardo
este autorul “Giocon dei” ¿i al “Cinei
de tainå”; celebrele sale picturi au
polarizat într-atâta interesul ¿i  admi-
ra¡ia lumii încât omul de ¿tiin¡å
Leonardo a råmas mult timp aproape
total necunoscut. In realitate, spirit
enciclopedic, el a fost toatå via¡a
fascinat de problemele pe care le
puneau toate ¿tiin¡ele, în care s-a
ini¡iat ca autodidact. îi plåcea så se
considere “fiul ¿i discipolul
experien¡ei” - dar con¿tient cå
trebuie så se ridice deasupra ex-
perien¡ei, pânå la în¡elegerea
cauzelor; cåci “în naturå nu existå nici
un efect fårå ra¡iune; cautå deci så în¡elegi
ra¡iunea ¿i nu te mårgini la experien¡å”. Teoria
trebuie, prin urmare, så fie ghidul sigur al
practicii. Inginerul trebuie så ¿tie a experimenta
¿i så-¿i supunå calculului matematic investiga¡iile
lui: “Mecanica este tul matematic” - afirmå el. “Nu
existå nici o certitudine acolo unde nu se poate
aplica una din ¿tiin¡ele matematice”.

Dar Leonardo n-a fost un “matematician de
profesie”, limitându-se doar la cercetåri de geo-
metrie pentru rezolvarea problemelor de pers-
pectivå ¿i de opticå; cercetåri pe care le numea
“jocuri” (ludi geometrici), probleme elementare
de geometrie planå pe care pictorii timpului le
rezolvau empiric. Manuscrisele sale consem-
neazå numeroase considera¡ii ¿i specula¡ii
privind astronomia; ¿tiin¡å în care n-a adus
contribu¡ii originale, - dar Leonardo a fost cel din-
tâi care a dat o explica¡ie corectå a luminii cenu¿ii
reflectatå de Påmânt pe discul lunar. În schimb,
în domeniul mecanicii contribu¡iile sale sunt de
prim ordin, descoperind legi fundamentale, - ca

legea ac¡iunii ¿i reac¡iunii, cunoscutå mai târziu
sub denumirea de “principiul lui Newton” (ac¡io-
nând asupra unui corp cu o anumitå for¡å, acel
corp va reac¡iona cu o for¡å egalå dar de sens

contrar). A fåcut - cel dintâi - experimente legate
de legile frecårii, de alunecare, servindu-se de
un banc de probå inventat de el, asemånåtor celui
folosit, cu unele perfec¡ionåri, cu trei secole mai
târziu de ilustrul fizician Ch. Aug. de Coulomb.
Leonardo ¿i-a pus problema influen¡ei pe care o
are mi¿carea de rota¡ie a Påmântului asupra
cåderii unui corp greu de la o mare înål¡ime,
intuind devia¡ia de la verticalå a corpului în cå-
dere, binecunoscuta devia¡ie spre est (fenomen
verificat teoretic în secolul al XVII-lea de Alfonso
Borelli ¿i observat, practic, din turnul din Pisa în
1640).

În domeniul opticii cercetårile lui Leonardo
sunt mai insistente ¿i mai aprofundate. Propune
folosirea oglinzilor concave cu o curburå foarte
micå, “pentru a putea vedea luna” - scrie el.
Studiazå func¡ionarea lentilelor de ochelari în
raport cu defectele de vedere. Descrie varia¡iile
de diametru ale pupilei în func¡ie de lumino-
zitatea ambian¡ei, - ¿i propune experien¡e de
fotometrie care le anticipeazå pe cele efectuate
abia la sfâr¿itul secolului al XVIII-lea. Cuno¿tea
camera obscurå, persisten¡a imaginilor pe retinå
¿i fenomenele de contrast. ªtia cå, folosind o
lentilå convergentå, se poate ob¡ine o imagine
råsturnatå ce poate fi îndreptatå privind-o printr-
o altå lentilå. Leonardo a studiat vederea bino-
cularå ¿i culorile, ¿i teoria umbrelor, ¿i condi¡iile
perspectivei; iar în teoria pe care a formulat-o
asupra albastrului cerului 1-a precedat pe fizi-
cianul englez Rayleigh (m. 1919). De asemenea,
a cercetat condi¡iile vederii în câmp obscur,
intuind tehnica de iluminare a probei, a obiectului
de studiat, tehnicå esen¡ialå în microscopie.

Pentru a se constitui ca ¿tiin¡å, paleonto-
logia va trebui så-l a¿tepte pe Cuvier; dar Leo-
nardo a studiat aproape cu trei secole mai de-
vreme natura scoicilor ¿i pe¿tilor pietrifica¡i. ªi în
timp ce pentru mul¡i oameni de ¿tiin¡å, chiar din
secolul al XVIII-lea, fosilele mai erau considerate
încå a fi rodul “suflului seminal” (aura seminalis)
care påtrunde în påmânt odatå cu apele ploii ¿i
“fecundeazå” stâncile, iatå cå Leonardo este
primul care îndråzne¿te så afirme cå înceata
pietrificare a resturilor organice este opera mâ-

lului depus pe fundul apelor ce acoperiå cu timpul
aceste resturi. În felul acesta el polemiza ¿i cu
învå¡a¡ii care, negând originea organicå a fosi-
lelor din rocile sedimentare, atribuiau prezen¡a

lor... Potopului!
Punând apoi bazele unei noi ¿tiin¡e, geolo-

gia, Leonardo ¿i-a notat cu precizie observa¡iile
- despre aluviunile ¿i abaterile cursului râurilor,
despre minereuri ¿i grohoti¿uri, despre influen¡a
fluxului ¿i refluxului asupra solului, despre ero-
ziunile cauzate mun¡ilor de apele ploilor, despre
greutatea specificå a pietrelor ¿.a. Iar pentru a
scrie un Tratat despre ape ¿i-a adunat un foarte
bogat material de observa¡ii, schi¡e, idei: despre
cåderile de apå ¿i inunda¡ii, despre valuri ¿i for-
marea valurilor, despre pânza freaticå ¿i vâltori ,
despre viteza valurilor ¿i for¡a activå a apei, des-
pre ac¡iunea erozivå ¿i for¡a de coroziune a apei,
despre mi¿cårile apei ¿i valurile concave sau
convexe, despre natura spumei, structura
molecularå a apei, - ¿i multe, multe asemenea
probleme de hidraulicå ¿i dinamica lichidelor.

Dintre ¿tiin¡ele naturii, botanica a fost cea
care i-a re¡inut mai mult aten¡ia. Leonardo a adu-
nat de-a lungul anilor ¿i ¿i-a consemnat sute de
observa¡ii în vederea unei lucråri ce urma så fie
intitulatå Despre formele ¿i via¡a vegetalelor, ¿i
care împreunå cu tratatul de anatomie ¿i cu alte
diverse tratate schi¡ate de el, urmau så constituie
o monumentalå enciclopedie a ¿tiin¡elor. Din
aceste însemnåri reiese cå Leonardo a fost pri-
mul care a observat cå frunzele sunt a¿ezate pe o
ramurå nu la întâmplare, ci dupå anumite legi ¿i
raporturi matematice; cå frunzele nu cresc una
de-asupra celeilalte ca så nu î¿i facå umbrå; cå
trunchiul arborilor este constituit din straturi
concentrice care permite så i se determine vârs-
ta; cå un curent de apå urcå de la rådåcini spre
vârf prin capilaritate, în timp ce un alt curent co-
boarå dispre frunze spre rådåcini. Apoi, Leo-
nardo a recunoscut solubilitatea clorofilei; a
anticipat metoda culturilor în mediu acvatic, (cul-
tivând el însu¿i o plantå de bostan, nu în påmânt,
ci în apå); a extras din plante uleiuri, esen¡e, cu-
lori, ¿i a experimentat ac¡iunea unor otråvuri pe
bazå de arsenic ¿i mercur asupra plantelor; a
întrezårit un sistem de clasificare a plantelor ¿i a
studiat influen¡a altitudinii asupra dezvoltårii
vegeta¡iei.  Aceste cercetåri, observa¡ii, idei,
înso¡ite de desene de o mare precizie, fac ca Leo-

nardo så fie considerat de tot mai mul¡i ca
fondator al botanicii moderne (titlu atribuit pânå
de curând lui Andrea Cesalpino, n.1603).

Un loc cu totul deosebit 1-a ocupat în cadrul
multiplelor sale preocupåri privind
studiul anatomiei ¿i fiziologiei
umane, studiu atestat de sutele de
observa¡ii, schi¡e, desene,
descrieri ¿i idei originale.

“Ca så dobândesc adevårata
¿i deplina cunoa¿tere a corpului
uman am disecat mai bine de zece
trupuri omene¿ti”, scria el. ªi dupå
ce a disecat pe rând fiecare regiune
a corpului, Leonardo a fost cel
dintâi care a desenat cu precizie
structura internå a corpului
omenesc. El a fost primul care a
reprezentat pozi¡ia exactå a bazi-
nului; primul care a descoperit
forma osului sfenoidal ¿i a celui
frontal; primul care a desenat corect
canalele lacrimale, curburile coloa-
nei vertebrale, înclina¡ia
sacrumului; primul care a studiat
legile statice ¿i dinamice care
determinå pozi¡ia verticalå a sche-
letului; primul care a observat ¿i
descris topografia, inser¡ia, atrofia
¿i modul de func¡ionare a mu¿chilor;
primul care a studiat sistemul
vaselor sangvine, nervii ¿i embrio-
nul uman în dezvoltarea lui.
Desenele lui, completând sau ilus-

trând descrierile, explica¡iile ori observa¡iile no-
tate alåturi, alcåtuiesc cel dintâi atlas anatomic
exact ¿i precis. Introducând pentru prima oarå
practica desenului anatomic, Leonardo a pus
bazele anatomiei descriptive. Pe de altå parte,
observa¡iile sale privind diferite mamifere
(îndeosebi anatomia calului 1-a preocupat insis-
tent), pe¿ti sau reptile, au fundamentat ¿i studiul
anatomiei comparate.

Apoi, de la structurå a trecut la func¡ie, de la
fenomen la cauza lui, de la anatomie la fiziologie.
Leonardo a studiat sistemul nervos central ¿i
îndeosebi encefalul, cu o tehnicå nouå care îi
permitea så reproducå forma ventricolilor
cerebrali prin metoda introducerii “cerei
pierdute” în cavitatea occipitalå. O aten¡ie spe-
cialå a acordat ochiului, folosind pentru disec¡ia
acestui organ metoda inovatoare a coagulårii
preliminare în albu¿ de ou fiert. A fost cel dintâi
care a afirmat cå “inima este un vas alcåtuit dintr-
un mu¿chi dens, pus în mi¿care ¿i hrånit de artere
¿i vene, la fel ca ceilal¡i mu¿chi”.

(continuare în pag. 51)


