
       Lucian Blaga – Constantin Brâncuşi
,,Pe-umărul Dochiei mândre cântă pasărea măiastră”

(Mihai Eminescu – Memento mori)

În tratatul de metafi zică asupra fi inţei, Constantin Noica 
îl numea, alături de Eminescu, pe Brâncuşi, drept artistul 
care, prin graiul universal al operei sale, reface paradigma 
meditaţiei profunde asupra lumii şi existenţei, – temă 
reluată exegetic recent de Alexandra Laignel-Lavastine în 
vol. Paradoxul Noica (traducerea românescă la Editura 
,,Humanitas”, l998).(1)

,,Rostirea românescă a lui Brâncuşi”, despre care scria şi 
Ionel Jianou în monografi a dedicată Titanului din Hobiţa 
Gorjului (2), dă naştere, în planul gândirii universale – 
graţie unui limbaj plastic de anvergură ideatică – unui pre-
lung ecou metafi zic, pornit dintr-o cultură capabilă de 
profunzimea mesajului fi losofi c şi de deschiderea rostirii 
specifi ce întru fi inţă. 

Hermeneutul noimelor fi losofi ce refl ectate de anumite 
cuvinte ale limbii române descoperise în Brâncuşi, ca şi 
exegetul brâncuşian de la Paris, un mod admirabil şi pro-
fund de a face fi losofi e, nu în planul discursiv al ideilor, ci 
în imanenta concentrare de simboluri şi sensuri a Operei. 
O operă cu simţul antropologicului, reverberând, engrama-
tic, esenţialitatea fi inţei, miturile preistorice şi atlantidice 
ale umanităţii, de care vorbea, bunăoară, Mircea Eliade.

(continuare în pagina 8)

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

tenitorului lor legal, Th eodor Nicol. Cu aceasta ocazie, ar-
hiva cunoscuta s-a completat cu bogata corespondenta a 
artistului si cu numeroase desene si scrieri olografe ale sale. 
Materialele selectate de catre Marielle Tabart si Doina 

Lemny au fost publicate in volumele „La dation 
Brancusi” (Paris, Centre Pompidou, 2003) si 

„Brancusi inedit” (Bucuresti, Humanitas, 
2004). 

Multumita „datiunii”, arhiva lasata de 
autorul conceptiei tehnice a Coloanei 

infi nite monumentale, inginerul Stefan 
Georgescu-Gorjan, s-a imbogatit la 
22 aprilie 2004 cu copii xerox ale 
scrisorilor trimise lui Brancusi de 
catre inginer in perioada realizarii 
Coloanei. In volumul „Brancusi in-
edit” se afl a si alte documente care 
confi rma legaturile dintre familia 
Gorjan si sculptor.

Astfel, la p. 213 din cartea citata 
se gaseste o referire la Ion Georgescu-

Gorjan, tatal inginerului si bun prieten 
al sculptorului, pe care l-a gazduit in ti-

nerete in locuinta sa din Craiova, in str. 
Rosetti nr. 14. Într-un mesaj nedatat, scris cu 

cerneala neagra pe o carte de vizita a lui Costica 
I. Grecescu – Roseti 15 Craiova, citim: „Dle Brancusi 

atata eu cat si Gorjeanu suntem suparati pe Dta caci nu ne scrii 
de mult, Ce mai faci, raspunde. Grecescu” (continuare în pagina 6)

SORANA GEORGESCU-GORJAN

In testamentul din 12 aprilie 1956 al lui Constantin 
Brancusi sta scris:

„Las mostenire statului francez pentru Muzeul national 
de arta moderna, absolut tot ceea ce se va afl a in ziua mortii 
mele in atelierele mele situate la Paris, Impasse Ronsin 
numarul 11, exceptie facand doar banii lichizi, ti-
tlurile sau valorile care s-ar putea gasi aici si 
care vor reveni legatarilor mei universali.” 

Dupa decesul sculptorului survenit la 16 
martie 1957, Muzeul national de arta mo-
derna din Paris a preluat din atelier sculp-
turile, mulajele, desenele, fotografi ile, 
uneltele de lucru, mobilierul, vioara si 
chitara, fondul fotografi c, biblioteca, 
discoteca si arhiva artistului. Brancusi 
pastrase cu grija hartii, facturi, plicuri 
sau chiar foi de carnet goale.

Arhiva, biblioteca si discoteca gasite 
in atelier au fost inventariate cu grija si 
prezentate publicului in 1997, in volu-
mul „L’Atelier Brancusi”. Cateva desene 
si documente de arhiva ale sculptorului, 
afl ate in pastrarea legatarilor sai universali, 
Alexandru Istrati si Natalia Dumitrescu, au 
fost incluse in volumul „Brancusi”, publicat de 
acestia impreuna cu Pontus Hulten in 1986 la 
Flammarion. O impresionanta cantitate de documente 
inedite, tinute de mostenitori, a putut insa intra in circuitul 
public abia dupa decesul acestora, prin actul de „datiune” 
catre statul francez, facut in noiembrie 2001 din partea mos-
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„Dinastia”

GORJANILOR
Ursita joacă nu numai renghiuri dar şi împleteşte une-

ori armonios soarta oamenilor. Iată în secolul trecut cum, 
nu departe de mănăstirea Tismana, în comuna Godineşti, 
se năştea în 1869 ION CIOBANU (alias Ion Georgescu-
Gorjan), iar şapte ani mai târziu, numai la câţiva kilometri 
distanţă, şi tot în judeţul „Gorjiului”, pe plaiul Vulcan, co-
muna Peştişani, în cătunul Hobiţa, vedea lumina soarelui 
Constantin Brâncuşi!

Atraşi de mirajul şi forfota oraşului, amândoi dornici 
„de procopseală”, vor porni per pedes, fi ecare de capul lui, 
spre Craiova, unde în 1893 îi găsim ucenicind pe aceeaşi 
stradă, Madona Dudu: Constantin la numărul 19, la un 
„Magazin de Mărfuri şi Coloniale”, iar Ion la numărul 23, 
la prăvălia cu „zefi re”, „preşuri” şi alte „lipscănii”, la „Steaua 
Colorată”. Aici, deasupra (la etaj), va poposi Brâncuşi în 
anul 1902, răstimp în care el va modela în ghips un admi-
rabil portret al gazdei sale, cel al prietenului Ion 
Georgescu-Gorjan.

Firul se leagă mai departe, după mai bine de 35 de ani, 
când fi ul lui Ion Georgescu-Gorjan (pe care Brâncuşi îl 
trata „cu multă omenie şi drag”) a colaborat cu fi delitate şi 
trăinicie la înfăptuirea Coloanei fără sfârşit, izbutind în 
1937 performanţa ca numai în patru (4) luni de zile, şi cu 
mijloacele domoale afl ate în Regatul României de atunci, 
să înalţe – după cum consemna un istoric de artă englez – 
„singura sculptură a timpurilor moderne care poate fi  ase-
muită cu marile monumente ale Egiptului, Greciei şi ale 
Renaşterii.”

Ştefan Georgescu-Gorjan, ca un paznic de far, a pur-
tat tot lungul vieţii sale grija Coloanei lui Brâncuşi, re-
metalizând-o pentru ultima dată în 1976…

De atunci paraginea, un nesfârşit şir de neajunsuri şi 
fărădelegi s-au abătut nu numai asupra Coloanei şi a 
arborilor ce o înconjurau (şi care au fost cu toţii rete-
zaţi), dar, rând pe rând, şi asupra celorlalte capodopere 
lăsate intacte… (continuare în pagina 20)

BARBU BREZIANU

Intâlniri esenţialeIntâlniri esenţiale:
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L-am cunoscut demult, pe vremea când bă-
team cu sfi ală la porţile Cenaclului ,,Columna’’, 
în încercarea de a fi  pe plac magistrului Titu 
Rădoi. Eram elev de liceu şi, din când în când, la 
şedinţe venea şi Nae Diaconu, student la Cluj şi 
membru al celebrului grup cultural al 
,,Echinoxului’’ ardelean. Sclipitor, inteligent peste 
măsură, rău în sensul bun al cuvântului în tot 
ceea ce ţinea de literarură, Nicolae îşi avea deja 
legenda lui printre membrii cenaclului. Era un 
,,furios’’ şi un ,,teribil’’, diferenţa dintre el şi alţii 
ce se manifestau la fel fi ind dată însă de o canti-
tate de informaţii culturale absolut impresionan-
tă. În fapt, furios şi terbil a rămas până în ultima 
clipă a vieţii.

Întâmplarea a făcut să-i urmăresc apoi destinul 
pentru că au existat momente în care acesta s-a în-
tretăiat cu al meu. Mai întâi întâmplarea a făcut ca 
să ne începem apostolatul ca dascăli în acelaşi judeţ, 
în Tulcea: Nae la Isaccea, eu la Sulina. El, fi re inca-
pabilă să accepte tutela cuiva, s-a răzvrătit mai re-
pede şi a revenit la Târgu-Jiu. Eu m-am întors abia 
prin ‘81. La vremea aceea, Nicolae era deja o per-
sonalitate a Târgului şi a zonei, opinia lui în materie 
de literatură şi artă plastică fi ind acceptată necon-
diţionat – chiar dacă uneori cu noduri – de toţi cei 
care se închinau acestor muze.

Mai târziu, prin ‘94, am devenit colegi la 
Inspectoratul pentru cultură. Atunci a iniţiat câteva 
proiecte pe care timpul şi cei care i-au urmat încă 
n-au reuşit să le distrugă în totalitate: sprijinirea 
activităţii editoriale locale, regândirea Festivalului 
,,Tudor Arghezi’’, instituirea Simpozionului Naţional 
,,Brâncuşi’’, editarea revistei ,,Brâncuşi’’ şi a colecţiei 
de exegeze ,,Brâncuşiana’’, înfi nţarea Centrului de 
Cultură şi Artă ,,C. Brâncuşi’’ etc. De altminteri, 
după ‘89, mai tot ce a avut legătură cu Brâncuşi a 
avut obligatoriu legătură cu Nicolae Diaconu. Pot 
spune cu mâna pe inimă că omul acesta a ridicat – 
prin revistă, colecţia de carte, polemici, iniţiative 
diverse – cel mai durabil monument închinat lui 
Brâncuşi în aceşti ultimi 15 ani şi în această ţară.

NICOLAE DIACONU

Cântec

Ochiul tău sub coroana
De raze. Ochiul meu
Sub coroana de frunze.

Ca o fereastră spre
Inimă. Ca o fereastră
Spre văzduh.

Pune, tu, iubito, coroana
Ta de raze peste
Coroana mea de frunze.

Deodată, aerul…

Intri în cameră
Ca într-o mină de cântece.
Deodată, aerul se umple
De versuri ca oasele
De fi er. Nu-ţi rămâne
Decât să le trădezi
Prezenţa. Nu-ţi rămâne
Decât să-ntinzi pe masă
Hârtia de scris,
S-o mişti puţin încoace
Şi-ncolo şi versurile
Se vor aşterne atunci
Ca nişte nori subţiri
Între polii magnetici
Ai poemului.

«TRANSILVANIA», Sibiu,
Anul VIII (LXXXV), serie nouă,

nr. 6/1979, p. 17.

A mai plecat un OM

Am crezut dintotdeauna şi cred şi acum că 
Nicolae ca poet, eseist, redactor al revistelor 
,,Literatorul’’ şi ,,Ramuri’’, făcător el însuşi de reviste 
şi cărţi de anvergură naţională a fost una dintre cele 
mai strălucitoare minţi pe care le-a avut Gorjul ulti-
melor decenii. Mai mult, a fost printre puţinii gorjeni 
rămaşi în Gorj a cărui personalitate avea dimensiuni 
naţionale.

Ştiu că vorbele par de circumstanţă acum, dar 
dacă îmi reproşez ceva în legătură cu Nae e că nu i-
am spus niciodată că îl preţuiesc şi îl admir cu 
sinceritate.

A fost – ce neomenesc este să foloseşti verbul 
acesta – de-a lungul vieţii sale mature un reper al 
simţului critic şi al dreptei evaluări în mica noas-
tră cultură provincială. Un cuvânt spus ori câteva 
rânduri scrise despre cineva însemnau de fi ecare 
dată un certifi cat de bună sau proastă purtare 
pentru cel care îl primea. Iar în ceea ce priveşte 
atât de uzitatul acum termen de ,,management 

În perioada septembrie 1996 – fe-
bruarie 2001 am avut bucuria de a lu-
cra împreună cu Nicolae Diaconu la 
Fundaţia Culturală „Constantin 
Brâncuşi” ca „director economic” (con-
tabil). A fost perioada cea mai prolifi că 
din activitatea Fundaţiei. S-au tipărit 
22 numere de revista „Brâncuşi” şi 
peste 50 de titluri de cărţi.

Nicolae Diaconu s-a dovedit a fi  
un profesionist desăvârşit în editarea 
de reviste şi cărţi. S-a zbătut la 
Ministerul Culturii pentru a obţine 
subvenţii pentru revista „Brâncuşi” 
şi anumite cărţi din colecţia 
„Brâncuşiana”.

A fost primul editor care a apre-
ciat munca autorilor, plătind drep-
turi de autor pentru colaboratorii 
revistei şi pentru autorii cărţilor.

A organizat lansarea celor două 
impresionante albume „BRÂNCUŞI” 
– ale lui Mircea Deac şi Barbu 
Brezianu, invitând autorii la Târgu-
Jiu. Lansarea documentarului-album 
„Brâncuşi în România” al lui Barbu 

NICOLAE DIACONU – o stea suitoare
Brezianu s-a organizat la Poarta 
Sărutului şi a rămas ca referinţă 
pentru ineditul întâlnirii şi calitatea 
actului de cultură.

Un editor scrupulos la realizarea 
copertelor de carte, la întocmirea 
devizelor de preţ, perfecţionist în 
sens mai general…Fundaţia şi 
Editura „C. Brâncuşi” funcţionau cu 
trei persoane pe statul de plată: Titu 
Rădoi – preşedinte, N. Diaconu – 
director şi subsemnata – gestiune 
contabilă (în acte: director econo-
mic). Noi desfăşuram această activi-
tate din dragoste de cultură, pentru 
presa scrisă şi carte. Am difuzat în 
acea perioadă sute de albume 
„Brâncuşi” – Editura a trăit ani buni 
din difuzarea acestor albume…

Nicolae Diaconu era un manager 
înnăscut. În scurta perioadă cât a 
fost şeful Culturii gorjene – un ade-
vărat profesionist – a încercat să 
schimbe ceva privind calitatea actu-
lui de cultură, în special în domeniul 
culturii scrise.

Avea o putere de muncă impresi-
onantă. Redacta, corecta, desfăcea 
revistele şi cărţile editate. Lua legătura 
cu bibliotecile judeţene din ţară, tri-
miteam colete cu cărţile tipărite şi cu 
revista „Brâncuşi”. În acest fel publi-
caţiile editate de Fundaţia Culturală 
„Constantin Brâncuşi” (inclusiv cărţile 
autorilor gorjeni!) au ajuns  în toată 
ţara şi în toate bibliotecile comunale 
din judeţul nostru (graţie d-nei direc-
toare Alexandra Andrei).

Prima întâlnire cu poetul Nicolae 
Diaconu s-a produs în toamna anu-
lui 1976, când am început să frec-
ventez cenaclul „Columna”, unde era 
secretar literar. Şi aici lua lucrurile 
în serios: păstra manuscrisele pre-
zentate în cenaclu, ţinea un registru 
cu şedinţele curente…

Avea vocaţia construcţiei şi a zidi-
rii. Şi-a construit o mansardă deasupra 
locuinţei (unde intenţiona sa înfi inţeze 
Institutul de cercetări „C. Brâncuşi”…), 
o casă la „muica” la Ţicleni şi s-a zidit 
pe sine în scrisul său, în colecţia de 

cărţi „Brâncuşiana” şi revista 
„Brâncuşi”. A fost omul de cultură care 
a dat cea mai mare importanţă culturii 
scrise în Gorj (alcătuise, cândva, în ca-
litate de consilier-şef, un amplu pro-
gram editorial, având în plan „scriitori 
gorjeni de ieri şi de azi”…

Când se organizau „Zilele culturii 
scrise” în Gorj, mergeam cu cărţile şi 
revistele editate, şi alte cărţi, încer-
când să ducem „lumina” lui Brâncuşi, 
Sorescu şi a autorilor gorjeni în dife-
rite locuri din judeţ. Cred că poate fi  
numit un „Badea Cârţan modern”… 
Titlurile de carte şi autorii editaţi ne 
arată că Nicolae Diaconu nu a făcut 
rabat de la calitate.

Un om direct, franc, fără mena-
jamente, difi cil pentru cine nu-l cu-
noştea. Rămâne un reper de cinste 
şi corectitudine…

Nicolae Diaconu a plecat într-o 
mai veche „călătorie spre ceilalţi” la 
fel de demn şi de discret cum a lo-
cuit printre noi.

Zoia Elena DEJU

cultural’’, Nicolae Diaconu a fost cel dintâi profe-
sionist adevărat din sistemul cultural al acestui 
judeţ.

Mare pierdere, Doamne. Mare pierdere!
Dumnezeu să-l ierte şi pe noi odată cu el. 

ION CEPOI 

In memoriam
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INTERVIU 
Cu scriitorul OVIDIU DRIMBA, despre:

Amintirea lui Lucian Blaga
1. Stimate Domnule Profesor, sunteţi, iată, azi, printre 

puţinii oameni de cultură, în viaţă, care mai puteţi să depuneţi 
mărturie despre omul, fi losoful şi scriitorul Lucian Blaga. Anul 
acesta (2005), la Sebeş, în cadrul Festivalului Internaţional de 
Poezie „Lucian Blaga”, ediţia a XXV-a, aţi stat alături de no-
nagenarul Gheorghe Pavelescu, un alt apropiat al sciitorului 
din epoca sibiană, care, la rândul său, ne-a împărtăşit câteva 
amintiri. Pentru cititorii revistei PORTAL MĂIASTRA, cu 
toate că aţi mai evocat acest fapt, vă rugăm să ne precizaţi 
împrejurarea în care l-aţi cunoscut pe Marele Blaga…

– Întrebării dumneavoastră (care mi s-a mai pus de 
multe ori) i-am răspuns într-un lung interviu publicat de 
I. Oprişan în cartea sa de dialoguri adnotate: „Lucian Blaga 
printre contemporani” (Editura Saeculum I.Q., 1987, 606 
pag.), – lucrare fundamentală şi indispensabilă pentru cu-
noaşterea acestei mari personalităţi. Reproduc ce spuneam 
în acel interviu:

Am început Facultatea de Litere în 1938. În octombrie 
a acelui an s-a anunţat prelegerea inaugurală a titularului 
noii catedre de Filosofi a Culturii – Lucian Blaga. Amfi teatrul 
Universităţii din Cluj era ticsit, multă lume şi pe coridor. 
Bineînţeles că nu puteam să lipsesc. Pentru noi, tinerii, 
Lucian Blaga era de mult un mit. Se născuse sub o zodie 
fericită: Premiul Academiei Române chiar de la primul său 
volum de versuri; ataşat, secretar, consilier de presă – timp 
de 14 ani – al ambasadelor noastre din Varşovia, Praga, 
Viena, Berna; la vârsta de 40 de ani ales membru al 
Academiei Române; locul pe care îl ocupa fusese creat spe-
cial pentru Blaga; iar răspunsul la discursul său de recepţie 
l-a citit chiar Regele. Apoi ministru plenipotenţiar în 
Portugalia, apoi o catedră universitară creată special pentru 
el… Distincţii pe măsura unei asemenea personalităţi!

Începusem să colaborez la cotidianul „Tribuna” (la pa-
gina culturală), care apărea la Cluj sub direcţia lui Ion 
Agârbiceanu. În primăvara lui 1939 (sau în iunie) primesc 
de la redacţie o înştiinţare că Blaga vrea să mă cunoască. Îl 
interesau tinerii scriitori, studenţi. – Un student în anul I, 
invitat acasă de Lucian Blaga! Vă închipuiţi cu ce emoţie 
m-am prezentat! Îmbrăcat într-un costum foarte închis 
(poate chiar negru, nu-mi amintesc): era doar momentul 
cel mai „solemn” din viaţa mea! Am sunat. A ieşit femeia 
de serviciu. I-am dat cartea de vizită (…un student ardelean 
fără carte de vizită, nu se putea!) să mă anunţe domnului 
profesor. A apărut Blaga, cu cartea mea de vizită în mână; 
mi-a întins-o, spunând: „Păstreaz-o, Ovidius, poate mai ai 
nevoie de ea. La mine poţi să vii fără etichetă!”. Vă puteţi 
închipui cât de prost m-am simţit în primul moment (chiar 
ofensat!). Am înţeles însă numaidecât că era doar un gest 
de familiaritate, – pe care, apoi, mi-a arătat-o totdeauna. 
Era, de altminteri, felul său obişnuit de a se comporta cu 
studenţii (nu mulţi, fi reşte) pe care îi aprecia.

Mergeam regulat la cursurile lui, bineînţeles. Apoi, în 
anii ce au urmat, mă invita, din când în când. Subiecte 
obişnuite de conversaţie: din literatura universală, scriitori 
care mă preocupau în acel moment. Specialitatea mea prin-
cipală era limba şi literatura franceză, secundară – italiana 
şi mă interesa felul în care vedea literatura franceză – pen-
tru care, adevărul este că nu manifesta o aderenţă structu-
rală, ca pentru poezia germană. Deci, acestea au fost pri-
mele relaţii cu Lucian Blaga.

2. Prin ordin al ministrului, aţi fost numit asistentul pro-
fesorului Blaga – care au fost raporturile asistentului cu 
Maestrul?

– Da, în martie (sau aprilie?) am fost numit de Minister, 
la propunerea Profesorului, asistent la catedra sa de Filosofi a 
Culturii; funcţie în care am rămas până la desfi inţarea ca-
tedrei. De la început, Profesorul, – care voia neapărat să 
ţină numai dânsul seminariile cu studenţii (la care bineîn-
ţeles că participam şi eu), convins fi ind că, mai mult chiar 
decât un curs, seminarul e cel care are rolul cel mai impor-
tant în stimularea, îndrumarea şi formarea intelectuală, 
culturală, ştiinţifi că, profesională a studentului, – mi-a lăsat 
mie ca atribuţii treburile administrative, custodia bibliotecii 
catedrei, consultaţii cu studenţii, să-i caut şi să-i aduc unele 
cărţi sau reviste de care avea nevoie ş.a.; totodată îndem-
nându-mă şi chiar dându-mi ca sarcină ca, în paralel cu 
pregătirea tezei de doctorat, să studiez metodic, organizat, 
intens – pentru a-i ajuta pe studenţi să se informeze cât mai 
amplu în acest domeniu – istoria universală a culturii şi 
civilizaţiei, creaţia culturală de-a lungul istoriei; prin ur-
mare, materia pe care cursul său de Filosofi a Culturii o 
preda, o sintetiza, o interpreta, teoretizând-o fi losofi c.

3. În „amintirile” şi „confesiunile” unor contemporani, apar 
ca „asistenţi” şi alţii – ce ne puteţi preciza în acest sens?

– Mitomania este o boală incurabilă. Iar mitomanul – 
aproape un alienat. Nu-i poţi scoate din cap fi xaţia, nu-l 
poţi convinge că fantazează (ca în cazul de care vorbiţi) nici 
chiar dacă îl trimiţi să verifi ce statele de salarii de atunci 
ale Facultăţii; nici dacă îl inviţi să îi întrebe pe foştii stu-
denţi (încă în viaţă) care au frecventat în acei ani cursurile 
lui Blaga; sau să citească scrisorile Profesorului, pe care i le 
pui în faţă! Atunci… ce mai poţi spune? Pe doi din aceşti 
mitomani i-am ştiut. Nu mai sunt. De mortuis…

4. S-a vorbit mult pe seama faptului că Blaga-profesorul 
nu avea „vocaţie catedratică” (Ştefan Aug. Doinaş) ori că 
pur şi simplu „nu-l interesau cursurile” (I.D. Sârbu), pe scurt 
zis, că nu avea darul oratoriei ex cathedra… Dacă lucrurile 
ar fi  stat aşa, ce altă profesiune (ocupaţie) i-ar fi  priit scrii-
torului? Ştim că profesoratul face casă bună cu vocaţia 
scriitoricească…

– Afi rmaţia aceasta este total falsă. Chestiunea, credeam 
că am tranşat-o defi nitiv, în comunicarea ţinută la ediţia a 
XVII (din 1998) a „Festivalului Internaţional Lucian Blaga” 
(şi pe care am inclus-o apoi şi în vol. „Literatură, cultură, 
civilizaţie”, ed. Saeculum I.O., 2004), în care i-am citat pe 
autorii mai cunoscuţi ai unor asemenea afi rmaţii (reprodu-
cându-le şi aberaţiile). – În esenţă spuneam atunci (dar am 
mai spus-o şi în alte ocazii, – în 1982, de pildă) că Profesorul 
respingea oratoria facilă, prezumţioasă şi superfi cială, la 
cursul său nu făcea nici o concesie de „efect” căutat; că ceea 
ce citea, cursul său adică, era sobru şi concentrat, era înde-
lung gândit şi cât se poate de îngrijit formulat, până la ul-
timele nuanţe ale expresiei; că despre cursul său se putea 
spune că era conceput şi scris ca spre a fi  trimis la tipar, nu 
rostit; că – repet – pe Profesor nu-l interesa (şi nu-l impre-
siona) talentul oratoric în sine, al cuiva. (Într-o scrisoare 
spunea: „Afl ă că eu, care totdeauna am avut o pronunţată 
aversiune faţă de oratorie, am declarat duşmănie neîmpăcată 
acestei arte găunoase. Acesta va fi  Războiul meu de Treizeci 
de Ani.”). Şi mie mi-a spus odată, textual: „Dintre toate ar-
tele, oratoria este arta cea mai găunoasă.” Pe Profesor îl in-
teresa, nu să delecteze publicul (în speţă, pe studenţii săi), 
ci să îi comunice, în termenii cei mai simpli, gândirea pro-
prie, ideile lui, respectându-le studenţilor curiozitatea in-
telectuală autentică, – convins fi ind că pe acest public stu-
denţesc pe care îl preţuia şi îl iubea (pentru că, desigur, îi 
întreţinea mereu proaspătă propria sa tinereţe spirituală) îl 
putea capta numai printr-un mod de expunere cu cât mai 
serioasă şi sobră, cu atât mai efi cientă.

E adevărat că (după cum nota şi Mircea Eliade) „Blaga 
vorbeşte rar, aproape silabisind fi ecare cuvânt”. E adevărat 
că nu improviza, ci întotdeauna îşi citea cursul: la fel făcea 
de altfel şi marele profesor al Universităţii din Königsberg 
– Immanuel Kant! (Spunea odată Blaga – făcând aluzie la 
unii colegi ai săi, profesori pe care noi studenţii îi ironizam 
pentru caracterul simplist al cursurilor lor: „Îmi citesc cur-
sul ca să nu spun prostii!”). – E adevărat că în cursurile lui 

(ca şi în lucrările lui, de altfel) evita orice turnură de stil 
intimist sau de oralitate. E adevărat că nu ţinea deloc să fi e 
un bun orator, un vorbitor de succes la public; că la catedră 
dispreţuia retorismul spectacular de tipul cursurilor lui 
Iorga sau G. Călinescu; şi că, în defi nitiv (observa un distins 
student al său, O. Cotruş), acest „deosebit respect faţă de 
cuvântul rostit îl întâlnim şi la Titu Maiorescu, şi la Pârvan, 
profesori care îşi învăţau cursul pe dinafară”. – Dar, din 
toate aceste motive, este oare permis să identifi căm talentul 
oratoric cu aptitudinile autentic profesorale? E admisibil să 
facem o astfel de confuzie? Să acceptăm această prejudeca-
tă? Şi, pe baza acestei confuzii nepermise, se poate să îi 
negăm, pur şi simplu, „vocaţia didactică”? Ba chiar să afi rmi 
(ca I.D.Sârbu) că pe Blaga „nu-l interesau cursurile” – pro-
priile lui cursuri?

Dumneavoastră, domnule profesor, mai adăugaţi aici şi 
o altă întrebare) privind – pentru Blaga – alternativa pro-
fesorat sau diplomaţie). La întrebarea asta s-ar putea răs-
punde, mai întâi, că în anii îndelungaţi (15 la număr) pe-
trecuţi în diplomaţie, Blaga a desfăşurat o activitate şi a 
demonstrat, efectiv, o foarte bine apreciată şi o benefi că 
vocaţie şi pentru această carieră. (Puţini ştiu că Blaga, ho-
tărându-se – încă de la 25 de ani – pentru o carieră diplo-
matică, s-a înscris la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Cluj, – unde a urmat cursurile timp de 3 ani). – În acest 
sens, aş aminti un amănunt. D.D. Roşca, profesorul clujean 
de Istoria Filosofiei, – bun prieten din adolescenţă al 
Profesorului, – mi-a relatat într-o ocazie că, întâlnindu-se 
odată în gara Cluj cu N. Titulescu în drum spre Geneva, 
acesta i-a spus că cele mai inteligente şi mai interesante ra-
poarte diplomatice le primea de la consilierul de legaţie de 
la Berna, Lucian Blaga. (Vezi: „Lucian Blaga; Din activitatea 
diplomatică”, 3 vol., 1995).

Cariera diplomatică, evident că „i-a priit” – cum spuneţi 
dumneavoastră – enorm. Îndeosebi pentru că i-a dat posi-
bilitatea de a-şi procura cărţile care îl interesau, eventual 
de a consulta biblioteci mari, de a lua contact direct cu ci-
vilizaţia şi cultura unor importante ţări occidentale şi cen-
tral-europene. Pentru creaţia sa, benefi ciul a fost, fără în-
doială, considerabil.

5. De ce oare, încă din 1938, Blaga a optat pentru catedra 
universitară şi nu s-a abandonat (total) diplomaţiei? Ce alţi 
membri ai familiei aţi cunoscut?

– E adevărat că Blaga a optat pentru o carieră universi-
tară în 1938, când avea 43 de ani; dar opţiunea şi-o expri-
mase încă din 1920, când împlinise abia 25 de ani! Încă 
de-atunci el îşi dorea o carieră universitară. O dorea, o visa, 
o spera, susţinut fi ind în această speranţă şi de Sextil 
Puşcariu, primul rector – după Marea Unire – al 
Universităţii clujene. Şi-a dorit o catedră, a sperat s-o aibă, 
a şi insistat – dar fără rezultat. – Trei ani mai târziu, în de-
cembrie 1923, se decide să se înscrie la concursul-examen 
de docenţă, pentru ocuparea catedrei de Estetică. Avea 28 
de ani. Dar – din nou eşec! Neacceptat din cauza adversi-
tăţii a 3 din cei 4 membri ai comisiei: Bogdan-Duică, M. 
Dragomirescu şi Fl. Ştefănescu-Goangă, profesorul de 
Psihologie care îşi pregătea pentru acest post pe unul din 
asistenţii săi, Liviu Rusu. (Care a şi fost promovat mai târ-
ziu, în 1926, conferenţiar şi, mult mai târziu, în 1937, pro-
fesor titular al acestei catedre).

Gândul carierei universitare şi speranţa nu l-au părăsit 
total. Şansele au apărut însă (deci şi speranţa) abia după 
moartea redutabilului său neprieten, Bogdan-Duică (în 
1934). – Între timp, în 1926 Blaga este numit în diplomaţie 
(la propunerea primului ministru, Octavian Goga). Dar nici 
acum nu renunţă la visul unei cariere universitare (după 
cum îi mărturiseşte vechiului său prieten D.D. Roşca, într-o 
scrisoare din 1929). Iar când Virgil Bărbat (titularul cate-
drei de Estetică, la care Blaga sperase) moare, în 1931, şi 
când catedra de Estetică i se dă în suplinire profesorului de 
Engleză al Facultăţii, Petre Grimm (care o va deţine astfel 
mulţi ani), Blaga se decide – în 1936 – să se prezinte la 
concursul pentru ocuparea acestei catedre. (Până atunci, 
orgoliul său considera „nedemn” pentru el să se prezinte ca 
un „candidat”, când el aştepta să fi e „chemat” la această 
catedră: procedura se aplica, în unele cazuri). – În diplo-
maţie, de asemenea: refuză să accepte să fi e transferat de la 
Legaţia noastră din Viena la cea din Rio de Janeiro. Distanţa 
geografi că, prea mare, l-ar fi  îndepărtat prea mult de posi-
bilităţile realizării acestui vis… didactic!

În 1937, Facultatea de Litere şi Filozofi e publică con-
cursul. La concurs se prezintă un singur contra-candidat: 
Liviu Rusu (pe care protectorul său, rectorul Universităţii, 
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Fl. Ştefănescu-Goangă, îl trimisese pentru 2 ani la Paris, 
unde îşi luase doctoratul în Estetică la Sorbona). Lupta era 
însă inegală: Lucian Blaga era prea cunoscut, avea prea 
multe lucrări publicate – şi mai era şi membru al Academiei 
Române! Dar… nu avea doctoratul în Estetică! Litigiul însă 
se rezolvă prin victoria lui Liviu Rusu, – în timp ce Lucian 
Blaga este numit „prin chemare” (prin Decret Regal emis 
la 9.IV.1938) ca titular al unei catedre nou înfi inţate, special 
pentru el: Filosofi a Culturii. – După lecţia inaugurală, din 
17 noiembrie, s-a întors pentru câteva luni la postul său din 
Lisabona. La 1 aprilie 1939 era la Cluj. În sfârşit, visul i se 
împlinise! (Într-una din piesele sale, un personaj vorbeşte 
– parcă în numele autorului: „Cât n-aş da să pot contribui 
la creşterea generaţiilor de mâine, ca o simplă pârghie în jo-
cul mare al energiilor anonime!”).

Diplomaţia, căreia Blaga până atunci nu i se dăruise 
„total” – cum spuneţi – ci doar pe jumătate: cealaltă jumă-
tate şi-a dăruit-o creaţiei, Profesorul a abandonat-o fără 
regrete şi fără nostalgii, dedicându-se de-acum încolo pro-
fesoratului. De ce? Pentru că profesoratul (cred eu) îi putea 
servi şi mai mult şi mai bine prestigiul şi succesul operei; 
îl putea ajuta şi mai mult şi mai efi cient la o cunoaştere mai 
corectă şi la o difuzare mai largă a operei sale fi losofi ce. Şi 
la un nivel intelectual superior: calea adică pe care i-o ofe-
rea Universitatea şi studenţii săi. (Datele de mai sus le-am 
luat, în cea mai mare parte, din excelenta carte a regretatu-
lui prof. dr. Mircea Cenuşă : „Lucian Blaga şi Universitatea 
din Cluj”, Alba Iulia, 1995).

La cealaltă întrebare a dumneavoastră n-am ce să vă 
răspund prea mult. În afară de Doamna Cornelia şi de 
Dorli, alţi membri ai familiei Blaga pe care i-am cunoscut 
au fost puţini: pe venerabila doamnă Veturia Goga (soţia 
poetului şi verişoara lui Blaga); pe nepoţii Profesorului, 
prof. Georgina Gheorghe; pe Basil Gruia – autorul atâtor 
lucrări despre Blaga de interes documentar – şi cam atât. 
Dintre prietenii mai apropiaţi: coregrafa Vera Proca şi soţul 
său compozitorul Tudor Ciortea; soţii prof. Avramescu şi 
„Marichen”, medic; apoi pe profesorii Bazil Munteanu 
(Paris), Ion Breazu şi Ion Chinezu (Cluj). – În fi ne, „mu-
zele” Poetului: Domniţa Gherghinescu-Vania, Eugenia 
Mureşanu (?) şi, în fi ne, dragostea caldă şi senină ca o fru-
moasă zi de toamnă târzie: Elena Daniello, „muza” care i-a 
inspirat creaţia poetică a ultimilor săi zece ani de viaţă.

Dar, cu permisiunea dumneavoastră, aş mai vrea să adaug 
ceva în legătură cu „muzele” lui Blaga, cu poveştile sale de 
iubire şi cu poezia sa de dragoste. – Lumea nu prea ştie – dar 
dumneavoastră vă mai amintiţi – că Lucian Blaga a scris pri-
ma sa poezie de dragoste abia la vârsta de 46 de ani? Că prima 
sa poezie de dragoste va apărea abia în 1943, în a şaptea sa 
culegere de poezii, în „Nebănuitele trepte”? Este binecunos-
cuta poezie pe care i-a inspirat-o Domniţa Gherghinescu-
Vania: „Domniţă din ţară bârsană, / lumină sunt, inimă, 
rană…”. – Pe urmă, l-a „invadat” această temă, – zece ani mai 
târziu, la vârsta de 55-56 de ani – când se petrece „o recru-
descenţă a capacităţii lui de iubire, la o vârstă când, de obicei, 
se stinge această capacitate” – aminteşte Şerban Cioculescu; 
care recunoaşte că „aceste poezii, într-adevăr tomnatice, nu 
ating nivelul celor anterioare. Poeziile lui de dragoste sunt 
foarte frumoase, – deşi densitatea artistică e inferioară în ul-
timele lui poezii de dragoste”. (Dar „în anii lui vârstnici îi 
plăceau fetele tinere” – nu poate să nu adauge vechiul său 
prieten, supranumit „Şerban cel Rău”…).

Citesc în ultima carte a fi icei Profesorului un fragment 
dintr-o scrisoare pe care i-a trimis-o Blaga în octombrie 
1951, – à propos de felul în care vedea el rolul acestor as-
pecte din viaţa sa sentimentală în procesul propriei creaţii 
artistice: „Numai dumineca îmi încălzesc muza în pat – 
pentru roduri lirice, într-adevăr tomnatice. Şi când reuşesc 
– mă consolez. Sunt încă tânăr. Un tânăr tomnatic. Tolerabil 
pentru câte un vers, dar de nesuferit altfel. Dar ceea ce ră-
mâne e versul, căci restul se duce sub pământ.”

6. Era autorul „Nebănuitelor trepte” (1943) un taciturn, 
„mut ca o lebădă”, sau spiritul său se plia în funcţie de îm-
prejurări, oameni, circumstanţe?

– Într-un capitol („Poetica tăcerii”) din excelenta carte 
pe care i-aţi dedicat-o lui Blaga, aţi arătat, implicit, ceea ce 
susţinusem (şi susţin) şi eu, că această sintagmă pe care o 
foloseşte Blaga autodefi nindu-se „mut ca o lebădă” nu are 
decât un sens fi gurat, metaforic, nu trebuie luată nicidecum 
„ad litteram”. Încât, e foarte bine că aţi adus-o în discuţie. 
– Într-un articol mai lung din 1991 (pe care l-am republicat 
apoi în „Literatură, cultură, civilizaţie”) am creionat o schi-
ţă de portret al lui Blaga (pe care n-am cum nici măcar să-l 
rezum acum). Reţin doar câteva puncte.

„Mut ca o lebădă”? Blaga nu era un taciturn, dar nici o 
fi re (prea) expansivă. Distinsa sa demnitate intelectuală, 
ponderaţia şi cumpătarea, echilibrul interior, conştiinţa 
propriei valori, un lucid şi pătrunzător simţ al observaţiei, 
un pronunţat sentiment al personalităţii, onestitatea desă-
vârşită, măsura şi sobrietatea (care îţi sugerau un perma-
nent autocontrol), – toate aceste calităţi nu îi permiteau să 
fi e propriu-zis un „expansiv”. Dar nici nu se pot nicidecum 
asocia cu taciturnitatea unui „mut ca o lebădă”. Dimpotrivă: 

era – cu măsură – comunicativ, sociabil, prietenos cu stu-
denţii săi – şi era curtenitor cu sexul frumos. Dar cu con-
descendenţă. („Blaga a fost unul dintre poeţii noştri cei mai 
iubiţi de femei; sau, în orice caz, care plăcea femeilor, deşi 
n-avea nici fason şi nici alură de Don Juan” – notează ami-
cul său Şerban Cioculescu). Bineînţeles că spiritul său – 
educat, rafi nat şi de experienţa vieţii de diplomat – se „plia” 
(ca să reiau termenii dumneavoastră) „în funcţie de împre-
jurări, de oameni, de circumstanţe”. Dar – atenţie! „Se plia” 
numai în măsura în care şi în limitele pe care i le permiteau 
(şi i le impuneau) înseşi trăsăturile sale de caracter pe care 
le-am menţionat mai înainte.

Era Blaga un expansiv? Sau era un taciturn – „mut ca o 
lebădă”? Nici una nici alta; sau – ceea ce e acelaşi lucru – şi 
una şi alta. Şerban Cioculescu îşi aminteşte: „Blaga avea o 
timiditate înnăscută… Era în fond un solitar, un singura-
tic… Eu cred că nimeni n-a fost în intimitatea lui Blaga. Se 
închidea în el… Era foarte sensibil la adulări, trebuia să fi e 
elogiat, trebuia să fi e admirat, să simtă o căldură de la cei-
lalţi ca să se dezgheţe… Aceasta era singura lui slăbiciune”. 
– dar într-un interviu, întrebată fi ind dacă părintele ei era 
într-adevăr un taciturn, Dorli replică imediat: „Nu-i ade-
vărat! Era foarte sociabil cu prietenii pe care îi agrea. Îi 
plăcea să-i vadă, să stea de vorbă. Într-o societate în care 
se simţea bine nu era un taciturn. Era chiar un causeur 
admirabil.”

În legătură cu „muţenia” poeţilor, dumneavoastră, dom-
nule profesor, observaţi cu deplină pertinenţă (în amintita 
carte dedicată lui Blaga) că aceasta este „o tăcere cu pro-
fund conţinut onto-gnoseologic”. Corelaţia pe care o stabi-
liţi între cele două noţiuni, la Blaga, mi se pare absolut co-
rectă – şi, totodată, revelatoare de sensuri reciproc-comple-
mentare. Drept care, dacă-mi îngăduiţi, m-aş opri un mo-
ment asupra acestor corelaţii, – care duce (cred) şi la o mai 
strânsă apropiere şi înţelegere atât a Omului Blaga, cât şi a 
operei sale. – Mai întâi: la observaţia dumneavoastră la care 
subscriu cu convingere (potrivit căreia la Blaga tăcerea are 
„un profund conţinut onto-gnoseologic”) aş vrea să citez 
un aforism – pe care autorul îl intitulează chiar „Tăcere” – 
care pentru Poet este chiar o emanaţie a tainei, un efl uviu 
al misterului, transferând-o prin urmare în câmpul gnose-
ologiei: „Cât de misterioase sunt totuşi toate lucrurile! Când 
le întâlnesc, le salut, dar ele nu-mi răspund”. – Mai des însă 
o transferă Blaga în sfera poeziei, a creaţiei: „În faţa unei 
poezii în stare născândă, poetul trebuie să devină, dintr-
odată, un om foarte tăcut”. – Şi din nou în sfera onticului: 
„Tăcerea trebuie să fi e pretutindeni prezentă în poezie, cum 
moartea e necurmat prezentă în viaţă”. – Şi iarăşi în sfera 
(aproape imperceptibil) gnoseologiei: „Tăcerea e umbra 
unui cuvânt”. Citez încă un aforism – unul din cele mai 
frumoase aforisme ale sale: „Ce este cuvântul, orice cuvânt? 
– Nimic decât o rană a tăcerii”. – Iar din poezia Psalm: „Dar 
numai rană a tăcerii / e cuvântul ce-l rostim”.– După care, 
geneza, sensul şi funcţia „tăcerii” se diversifi că, apropiindu-
se de sfera şi actul creaţiei. O mărturisire – explicită: 
„Tăcerea mea n-a fost decât o metodă a rodniciei, căci am 
folosit-o la cizelarea grijulie, îndelungată a mai multor po-
ezii şi alte lucruri pe care le-am scris în acest timp”.

La corelaţia dintre noţiuni, de care vorbeam înainte, 
pare a se referi Blaga când mărturiseşte din nou: „Cea mai 
importantă operă a mea este tăcerea pe care am pus-o şi 
am închis-o în toate operele mele poetice şi fi losofi ce”. Dar: 
„am pus-o” – în mod conştient sau deliberat? Sau, poate, 
tăcerea îi era o stare şi o trăsătură de caracter congenitală? 
Înclin spre primul termen al alternativei; pe care sunt tentat 
să îl leg şi de celelalte faţete de caracter ale sale: luciditatea 
acută, autocontrolul constant şi orgoliul omului conştient 
perfect de valoarea sa. Căci citesc mai departe, în continu-
area rândurilor de confesiune de mai sus: „La crearea unui 
mit sau a unor legende în jurul unui om (?), tăcerea aces-
tuia contribuie mai substanţial decât vorba”. – „În jurul” – 
cui? Să nu uităm că Lucian Blaga a fost şi sculptorul pro-
priei sale statui…

Poezia lui Blaga aproape că nu poate fi  concepută fără 
acest esenţial element al tăcerii. În primul meu amplu articol 
(sau „studiu”, sau „eseu”, cum vreţi să-i spuneţi) pe care i l-
am dedicat („Arhitectonica poeziei lui Blaga”, în „Revista 
Fundaţiilor Regale”, 1941) vorbeam despre „acel covârşitor 
efect obţinut de poezia lui Blaga care este tăcerea” şi formu-
lam asemenea consideraţii (care, desigur, manifestau tenta-
ţiile juvenile ale eseului: eram doar student în anul III!) – şi 
spuneam: „În Pan din Paşii Profetului poezia se disolvă în 
tăcere; dar e vorba de o disolvare mai «activă», aş spune, 
decât acea tăcere de resemnare, de melancolie, de renunţare 
sau de reverie, în care se disolvă fi nalul bucăţilor pentru 
pian ale lui Debussy”. Sau că, la Blaga, „tăcerea devine un 
element principal de sugestie: traducând, adică, o stare de 
aşteptare tensionată, sau de o contemplaţie liniştită şi senină, 
sau o incertitudine îngrijorată, sau o prezenţă copleşitoare 
a tainei. „Tăcerea este cea mai frumoasă concluzie” – spunea 
Shakespeare. La unii poeţi este duhul cuvântului; încât – nu 
tăcerea este un efl uviu al cuvântului, cuvântul este o con-
cretizare, o materializare a tăcerii; pentru că tăcerea este 
aceea care învăluie într-un zaimf de poezie sensul ultim al 
poemului”. Şi încheiam: „Poezia lui Blaga este poezia mari-
lor tăceri”. Cu alte cuvinte, voiam să spun că tăcerea este 
alambicul care distilează gândirea poetului, este creuzetul 
în care, la temperaturi foarte înalte, se topesc ideile gândi-
torului poet. – frumos spune Dimitrie Cantemir (parcă 
anunţându-l, cu veacuri înainte, pe marele Poet): „Cine tace 
mult, mult gândeşte”…

7. În ciuda spiritului „grav”, „meditativ”, „acut refl exiv”, 
era Blaga omul şi artistul lipsit de umor? Ne puteţi 
exemplifi ca?

Ştim că soţii Cornelia şi Lucian Blaga sunt naşii dum-
neavoastră de cununie, prilej cu care poetul a dedicat tine-
rilor soţi Adrienne şi Ovidiu(s) Drimba un „Sonet liber”, cu 
„cheie” şi un remarcabil „clou” umoristic, prilejuit de călăto-
ria făcută cu trenul-automotor, din decembrie 1946, de la 
Bucureşti la Cluj, în compania logodnicei dv. Adrienne (pen-
tru care „asistentul” său venise la gară şi nu după cum cre-
zuse Profesorul, că pentru el…).

– Dacă, aşa cum spuneam, Blaga nu era o fi re volubil-
expansivă, în schimb îi plăcea să facă glume. (Ceea ce con-
fi rmă şi Dorli, în cuvintele pe care i le-am reprodus înain-
te). Nu să repete glume auzite, glume făcute de alţii, ci să 
le inventeze el. Născocea calambururi – de care se amuza 
mai întâi el, râzând singur, cu poft ă, cu gura închisă, cu un 
râs înăbuşit. Erau calambururi care emanau inteligenţă, 
vervă, fantezie. (Într-o scurtă incursiune în subiect, publi-
cată în acelaşi volum „Literatură, cultură, civilizaţie”, am 
reprodus şi sonetul pe care ni l-a dedicat la cununie, cu 
poanta de un fi n umor). Chiar şi în aforismele sale – recitiţi 
„Elanul insulei” – se întâlnesc des astfel de suculente ca-
lambururi. Şi într-adevăr, avea haz, uneori erau uşor pican-
te – şi foarte adeseori erau glume „cu adresă”. Astfel: pe 
când lucra la traducerea lui „Faust”, spunea – referindu-se 
la vechea traducere a lui I. U. Soricu, pe care o considera 
mediocră – că „din Faust, Soricu a tradus şoricul’ ”! Cei 
care i-au fost mai apropiaţi ar putea chiar alcătui o mică 
antologie de savuroase calambururi blagiene…

Ceea ce însă nu mi s-ar părea deloc recomandabil. 
Pentru că ar însemna să descopere anumite dimensiuni 
umane minore, pur anecdotice, ale unei atât de mari perso-
nalităţi. (O statuie se toarnă în bronz, nu în fontă…). Ar 
însemna un lucru pe care, de altminteri, nici el însuşi nu 
cred că l-ar fi  acceptat. – Aşa încât, să trecem mai departe.

8. Aţi putea să detaliaţi câteva împrejurări în care l-aţi 
cunoscut ca Om? V-a determinat, în vreo împrejurare, să 
aveţi şi unele rezerve?

– Pentru dimensiunile care se pot acorda unui interviu 
într-un număr de revistă cred că am detaliat sufi cient (tri-
miţând şi la alte surse, de autoritate). – Mă întrebaţi dacă 
Blaga m-a „determinat” să am şi „unele rezerve”? Vă răs-
pund că, prin absurd – repet: prin absurd – chiar dacă aş 
avea rezerve, nu cred că ar fi  potrivit să le fac publice: toc-
mai eu care îi datorez imens, infi nit de mult? Şi care îi ve-
nerez amintirea – şi întreaga operă?

În schimb, rezerve, rezerve deschise, încărcate de indig-
nare, de revoltă şi de cea mai aspră condamnare, le avem 
cu toţii – trebuie să le avem – faţă de gloata de impostori 
care vor să „desacralizeze” istoria noastră naţională, să „de-
moleze” miturile noastre, istorice, culturale, naţionale. De 
mai mulţi ani, iată, Eminescu însuşi – „marele copac din 
care toţi ne tragem”, cum spunea Blaga, – continuă să fi e 
victima unor asemenea rataţi; care uită că asemenea mituri 
– în atât de mare măsură necesare şi educaţiei civice a ti-
neretului, azi în derivă – sunt şi stâlpi spirituali de susţinere 
ai conştiinţei, identităţii şi demnităţii noastre ca popor. (Un 
infatuat june istoric – senator în Parlamentul României! – 
vrea să ne convingă că şi Ştefan cel Mare este un mit care 
ar trebui demolat – „în timp ce noi ne încăpăţânăm să-l 
păstrăm în fresca de la Ateneu” – scrie domnia-sa…). – Din 
nefericire, nici Blaga n-a scăpat de furiile demente ale aces-
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tui fl agel de azi (vezi pagina infamă dintr-un cotidian bu-
cureştean, semnată de un „scriitor” saltimbanc – al cărui 
nume refuz să-l mai transcriu).

9. Care a fost ultima dumneavoastră întâlnire cu Blaga?

– În toamna anului 1959 (sau 1960?) l-am întâlnit pe 
stradă, în Bucureşti. Am stat de vorbă vreo zece minute. Nu 
mai era seninul Lucian Blaga de odinioară. Era trist, deza-
măgit, abătut. Din motive personale. (Nesfârşite supărări de 
tot felul şi nebănuite umilinţe la care – în mare parte – îl 
supusese acel neom, bun poet, dar execrabil ca om, numit 
Mihai Beniuc).Dar mai ales din motive de sănătate.

10. Ce părere aveţi despre posteritatea scriitorului – este 
loc şi de o mai dreaptă cinstire?

– Evident. De o cinstire dreaptă, cât mai dreaptă. Şi mai 
ales, de o cunoaştere cât mai întinsă, mai aprofundată, mai 
temeinică a întregii sale opere.

11. Ce studii şi exegeze credeţi că au „fotografi at” aproape 
exact spiritul şi personalitatea marelui nostru scriitor?

– Multe. (În defi nitiv, chiar el însuşi „s-a fotografi at” în 
„Hronicul şi cântecul vârstelor” şi în „Luntrea lui Caron”). 
Bibliografi a este atât de vastă încât ar fi  imposibil, bineîn-
ţeles, să încerc să o cuprind într-o măsură sufi cientă pentru 
a mă încumeta să fac o selecţie şi o ierarhizare. Primul 
exeget – care i-a rămas şi un foarte bun prieten – a fost 
Vasile Băncilă (în cartea „Lucian Blaga, energie româneas-
că”, 1938), căruia Blaga i-a dedicat o poezie, precum şi 
„Spaţiul mioritic”. Dar cei care i-au „fotografi at” aproape 
exact spiritul şi personalitatea sunt mulţi. Din familie, evi-
dent: Dorli (recent a apărut „Tatăl meu, Lucian Blaga” – în 
editura clujeană „Apostrof ”); apoi Bazil Gruia, cu impor-
tante contribuţii bibliografi ce şi biografi ce; apoi celălalt 
nepot, Corneliu Blaga, diplomat (şi fost şef de cabinet al lui 
Blaga, când acesta era subsecretar de stat în centrala 
Ministerului de Externe: „Lucian Blaga, necunoscut”, Alba 
Iulia, 1995). Dintre devotaţii organizatori ai „Festivalului 
Internaţional Lucian Blaga”, din Sebeş-Lancrăm-Alba Iulia, 
ajuns la a XXV-a ediţie, trebuie să-l numesc mai întâi pe 
poetul Ion Mărgineanu, autor şi a multor frumoase pagini 
închinate lui Blaga. (Iar dintre studioşii locali – pe regreta-
tul profesor dr. Mircea Cenuşă, pentru interesantele sale 
contribuţii bio-bibliografi ce).

Pe linie strict ştiinţifi că, rolul principal (consider eu) îl 
deţine criticul literar de autoritate şi excelentul editor al 
operei lui Blaga, prof. George Gană. Cu acelaşi grad de au-
toritate ştiinţifi că trebuie citat eruditul bibliograf al lui 
Blaga – prof. D. Vatamaniuc. – Cu emoţionantă atenţie ci-
tate se impun cele 27 de volume-albume mari, depuse la 
Biblioteca Universitară din Cluj, în care doamna Cornelia 
a adunat zeci de mii de aprecieri (decupate din reviste, pu-
blicaţii diverse etc.) dedicate, de-a lungul întregii vieţi, per-
sonalităţii şi operei soţului ei. (Recent a apărut cartea lui 
Dorli: „Tatăl meu Lucian Blaga”, ed. Apostrof, Cluj, 2004, 
– documentar bio-bibliografi c de perfectă autenticitate şi 
credibilitate). Cartea lui Ion Bălu: „Viaţa lui Lucian Blaga”, 
4 volume, este cunoscută şi apreciată. Şi contribuţiile.

Dar cea mai amplă „fotografi e” (luată din toate unghiu-
rile), cea mai diversă, mai vie, mai colorată şi mai sugestivă, 
este (sunt convins) cartea de „dialoguri adnotate” în inter-
viuri cu 24 de personalităţi care l-au cunoscut: „Lucian 
Blaga printre contemporani”, de I. Oprişan (Editurile 
Saeculum I.O.-Vestala, 1987; ed. II. augmentată şi necen-
zurată – 1995, 606 pag.).

12. Ce părere aveţi despre eventuala propunere a lui 
Lucian Blaga la Premiul Nobel?

– Mai întâi, să vă spun ce părere am eu despre Premiul 
Nobel. Şi ce este în realitate Premiul Nobel. De obicei acest 
premiu este considerat că ar fi  o „certifi care a genialităţii”, o 
consacrare „sigură şi defi nitivă” a celui premiat, o promo-
vare de mare autoritate în Panteonul cultural al omenirii! 
Ceea ce, în realitate, este cel puţin relativ, dacă nu chiar (în 
multe cazuri) fals. Şi iată de ce: Când marele industriaş 
Alfred Nobel a instituit prin testament premiul şi renta sub-
stanţială de împărţit în părţi egale premiaţilor celor cinci 
domenii specifi cate: chimia, medicina, fi zica, literatura şi 
Premiul pentru Pace, – premiul destinat creaţiei literare nu 
prevedea, în mod expres, ca tocmai valoarea artistică să fi e 
principala condiţie pe care ar trebui să o îndeplinească scri-
itorul premiat şi opera sa. Repet criteriul: nu valoarea lite-
rară urma să fi e în primul rând avută în vedere. Condiţia 
primă, obligatorie, clar şi precis formulată, prevăzută în mod 
expres de către testatar era caracterul umanitar şi preemi-
nenţa intenţiilor morale ale autorului şi operei sale. – În fe-
lul acesta, garanţia „genialităţii, posterităţii şi universalităţii” 
operei şi premiatului a rămas, implicit, compromisă.

Pe lista completă, la zi (pe care am dat-o în „Scriitori, 
cărţi, personaje”, Ed. Saeculum I.O., 2002) a laureaţilor 
Premiului Nobel pentru literatură, remarcăm faptul că, 
până în 1967 (aproximativ), condiţia valorii literare, a va-
lorii strict estetice a operei premiatului a coincis (cu mici 
excepţii) cu condiţia de natură etică a promovării umani-
tarismului. (Să observaţi – în legătură cu acest aspect – că 
în sistemul fi losofi c blagian este neglijată tocmai ramura 
Moralei, este omisă tocmai disciplina Eticii). – Dar, chiar 
cu mult înaintea acestei date 1967, nu îi găsim printre lau-
reaţii Premiului Nobel, de pildă, pe Lev Tolstoi, pe Anton 
Cehov, pe Marcel Proust, pe Henrik Ibsen, pe Auhust 
Strindberg, pe Unamuno… Şi nici pe Ëmile Zola, pe Maxim 
Gorki, pe Esenin, pe Rainer Maria Rilke, pe Eugène 
Ionesco… Þi totuþi, aceþti mari scriitori omiþi de Academia 
Suedeză, au rămas în eternitate şi fără paşaport Nobel! – În 
schimb, vedem că apar în această listă din ultimii 38-40 de 
ani nişte nume despre care – cine a auzit vorbindu-se? Cine 
i-a citit (în afara ţării lor, bineînţeles)? Cine sunt aceşti 
scriitori „consacraţi definitiv” de prestigiosul Premiu 
Nobel? Iată-i: Eyrind Johnson, Czeslaw Milosz, Wole 
Soynka, Natjib Mahfuz, Kenzaburo Oe, Seamus Heaney, 
Wislawa Szymborska, Gao Kingjian, sau V. S. Naipaul din 
Trinidad-Tobago… Scriitori extra-tereştri, în compania 
cărora nici Lucian Blaga, nici Liviu Rebreanu, nici Tudor 
Arghezi (scriitori care de asemenea ne-au dezamăgit că nu 
au primit Premiul Nobel!) nu cred că s-ar fi  simţit prea 
onoraţi… (Şi o altă ciudăţenie: ce caută printre laureaţii 
Premiului Nobel pentru literatură, – repet: pentru literatu-
ră! – personalităţi ca: Th . Mommsen, Rudolf Eucken, Henri 
Bergson, Bertrand Russell, Winston Churchill… care în 
viaţa lor numai literatură nu au scris!!!). – Şi atunci? Asigură 
Premiul Nobel o notorietate mondială respectivului scrii-
tor? Promovează difuzarea planetară a operei lui? Concluzia 
– de fapt un truism: nu premiul contează (orice premiu), 
ci opera. Numai opera consacră – nu premiul. 

(O scurtă paranteză: ştiţi că singurul poet român, sin-
gurul a cărui operă poetică este integral tradusă – o tradu-
cere cu totul remarcabilă – într-o limbă de circulaţie mon-
dială este Lucian Blaga? Eu consider că pentru a-i asigura 
cunoaşterea, aprecierea şi notorietatea mondială, mai im-
portantă ca orice premiu este această „Complete Poetical 
Works of Lucian Blaga. Translated from Romanian by Brenda 
Walker with Stelian Apostolescu. – Th e Center for Romanian 
Studies. UNESCO. Iaşi, Oxford, Portland, 2001).

Revin la întrebarea dumneavoastră – „despre eventuala 
propunere a lui Lucian Blaga la Premiul Nobel”. Fiindcă 
dumneavoastră spuneţi „eventuala…”, daţi-mi voie să repro-
duc mai întâi un fragment din interviul dat de Şerban 
Cioculescu lui I. Oprişan (inclus în importanta sa carte men-
ţionată mai înainte): (I.O.): „Vreau să vă fac o mărturisire 
asupra unui lucru, pe care nu l-am mai comunicat nimănui. 
Eu am scris Academiei Suedeze şi am rugat să mi se trimită 
în còpii eventualele documente afl ate la dosarul Blaga pentru 
premiul Nobel. Mi s-a răspuns că nu există nici un dosar 
Blaga în arhiva Premiilor Nobel”. (Ş.C.): „Deci nu-i adevărat. 
Da”. (I.O.): „Am impresia că e o legendă creată. S-a zis că ar 
fi  fost propus de prietenii lui de peste hotare”. (Ş.C.): „Nu. Eu 
te cred pe dumneata, pentru că dumneata ştii cât pun eu preţ 
pe document şi pe probe palpabile. N-am nici o probă pal-
pabilă. Dar, fi reşte, că merita acest lucru”. – Din 1987 (data 
interviului) au trecut 18 ani. Poate că de atunci au apărut şi 
„probele palpabile” pe care le dorea rigurosul critic. Poate. 
Nu ştiu. Încât, nu pot decât să trimit la declaraţiile (repetate) 
ale lui Dorli; şi la afi rmaţiile lui Bălu, biograful care a rezer-
vat 7 pagini chestiunii (în vol. IV). Eu cred în cele spuse de 
aceştia – că s-ar fi  făcut din Occident o asemenea propunere. 
Dar Ş. Cioculescu „pune preţ pe document” – iar Academia 
Suedeză răspunde că nu există nici un dosar Blaga în arhiva 
Premiilor Nobel”. Se poate. Dar asta nu înseamnă că o astfel 
de propunere nu s-ar fi  înaintat Academiei Suedeze – pentru 
ca „un dosar Blaga” doar să constituie o probă, singura „pro-
bă palpabilă”. În orice caz: după câte ştiu, o asemenea pro-
punere este luată în considerare de Comitetul pentru acor-
darea Premiului numai dacă – o condiţie „sine qua non” –, 
numai dacă statul căruia îi aparţine respectivul candidat îl 
propune, în mod ofi cial. Ceea ce, se ştie, statul nostru comu-
nist n-a făcut-o. Dimpotrivă: „Premiul Nobel a iritat grozav 
şi nu a avut asentimentul ofi cialităţilor comuniste” – scrie 
Dorli. Dimpotrivă: s-a opus categoric acestei idei, acestei 
propuneri. Privându-ne, în felul acesta, de o mare şi legitimă 
satisfacţie. 

13. În ceea ce Vă priveşte, care sunt lucrările în care aţi 
evocat/abordat opera lui L. Blaga (volume şi colaborări la di-
ferite periodice). Ne-aţi putea schiţa o bibliografi e de referinţă, 
deşi contribuţia Dv. este binecunoscută de cercetători…

– Contribuţia mea de devotat discipol şi fervent admirator 
e puţină şi simplă. În principal, prin „Filosofi a lui Blaga” (1944), 
acea primă şi – timp de 55 de ani – singura exegeză purtând, 
cum am mai spus, girul de autenticitate şi de exactitate al ma-
relui fi losof. Apoi, prin acel interviu (de 30 p.) din cartea men-
ţionată a lui I. Oprişan. La care s-ar mai adăuga cele zece texte 
(studii, articole, comunicări), republicate în „Literatură, cultu-
ră, civilizaţie” (2004). Şi cam atât. (Deocamdată).

14. Conform aprecierii lui C. Noica, rămâne Blaga spi-
ritul tutelar al secolului al XX-lea, precum Eminescu pentru 
secolul precedent?

– Semantic, în română ca în toate cele mai importante 
limbi europene, „tutelă”, „a tutela” înseamnă a ocroti, a 
proteja, a păzi, a apăra. Ceea ce întreaga operă a lui Lucian 
Blaga şi face, în cel mai înalt grad: impunând Valoarea şi 
apărând-o de Non-Valoare în cultura şi spiritualitatea 
noastră. În secolul al XIX-lea, spiritul tutelar al lui 
Eminescu şi al creaţiei sale a vegheat la ocrotirea şi impu-
nerea celor mai înalte expresii şi valori ale geniului popo-
rului nostru. 

În absolut, „spiritul tutelar” este funcţia prin excelenţă 
a geniului creator. Pentru secolul XX, „spiritul tutelar” a 
fost Lucian Blaga.

A consemnat:
Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

15 iulie – 3 august 2005

Cornelia şi Lucian BlagaCornelia şi Lucian Blaga
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(continuare din pagina 1)
In Arhivele Statului din Craiova, Epitropia bisericii 

Madona Dudu se pastreaza de altfel procuri date de 
Brancusi atat lui Costica I. Grecescu in 1899 (dos.12, f.6), 
cat si lui Ion Georgescu-Gorjan in 1902 (dos.16, f.2). 
Facsimilele acestor procuri se pot vedea in lucrarea lui 
Barbu Brezianu „Brancusi in Romania” (Bucuresti, All, 
1998, p. 239 si 241).

In „Brancusi inedit”, la p.302 este reprodusa o scrisoare 
de la Daniel Poiana, din Hunedoara, datata 17 august 1921, 
in care sta scris: „In urma multor cercetari intrebari si informa-
tii da Dzeu se afl u adresa ta de la Dlu Georgescu Craiova chiar 
azi si de bucurie ma grabesc sa iti scriu.”

Din amintirile inginerului Gorjan, consemnate in vo-
lumul „Am lucrat cu Brancusi” (Bucuresti, Universalia, 
2004) stim ca: „In albumul de ilustrate al familiei noastre am 
vazut cateva zeci de carti postale cu vederi, trimise de Brancusi 
tatalui meu de prin toate locurile unde se gasea temporar.[…]Din 
pacate, prin anul 1931, cand atat eu cat si fratele meu eram plecati 
de mai mult timp din Craiova, aceste pretioase marturii ale dru-
murilor lui Brancusi prin Europa au disparut, in imprejurari pe 
care nu le-am putut lamuri.” 

Este interesant ca in arhiva Brancusi a fost identifi cat 
un „plic fara scrisoare, cu scrisul lui Stefan Georgescu-
Gorjan, adresat lui Brancusi” (vezi „Brancusi inedit”, p.416). 
Studiind copia xerox a respectivului plic, am constatat ca 
la expeditor sta scris „C.Georgescu Gorjan, str. Sofia 
Caneciu 6, Craiova”, iar stampila postei la sosire purta data 
2 III 1931. Expeditoare era mama inginerului, Constanta, 
iar scrisoarea continea probabil felicitari de ziua de nastere 
a sculptorului. 

Sculptorul a fost gazduit la Petrosani in locuinta ingi-
nerului in tot cursul lunii 1937, perioada in care au stabilit 
dimensiunile monumentului.

In Arhiva Brancusi, se gaseste un deviz din 12 august 
1937 scris de mana si semnat de inginerul Gorjan: 
„Monumentul, de 30 m inaltime, din elemente de fonta de 15 mm 
grosime, asamblate si metalizate cu bronz galben, inclusiv funda-
mentul si montarea: 500 000 lei. Daca se face din bronz de 8 mm 
grosime, va costa cu circa 500 000 lei mai mult, Termenul de li-
vrare va fi  deasemenea mai mare (6 luni in loc de 2 luni).

Textul, tradus in franceza cu modifi cari, a fost publicat 
in cartea mostenitorilor la p. 268. O reproducere corecta, 
in romana, se gaseste in „Brancusi inedit” la p.416.

Tot in Arhiva Brancusi se pastreaza o ciorna de scrisoa-
re nedatata, scrisa cu creionul pe o foaie de hartie, al carei 
text a fost tradus in franceza in cartea mostenitorilor la p. 
224 si reprodus in romana in „Brancusi inedit” la p. 416:

Draga George/s/cu
Azi am vazut pe Dna Tatarasc/u/. Ferul s/-/a comandat si va 

sosi peste cateva zile. Vei primi 50 000 lei pentru a incepe imediat 
lucrarile pentru postament. Pentru galvanizare si orice alta nece-
sitate te vei adresa la Dna Tataras/cu/. Dsa sa ocupa cu plata lu-
crarilor (Banii nu erea depusi la T.Jiu). In afara de toite[cuvant 
neclar]ai sa primesti o retributie personala.

Ciorna a fost scrisa probabil la 1 septembrie 1937, dupa 
cum se poate deduce din forma defi nitiva a scrisorii, pri-
mita de inginer la Petrosani la 4 septembrie:

În tren 2 septembrie 1937
Draga Georgescu
Eri am vazut pe Dna Tatarascu si mi/-/a spus ca ferul a 

sosit si ca t/i-/a trimis un cheque de 50.000 lei ca sa poti in-
cepe imediat lucrarile pentru fondament si in urma sa/-/i cei 
tot ce/-/t trebue. Eu te rog sa nu faci nici o iconomie si sa 
surveiezi cat sa poate mai mult calitatea materialelor.

Modelul sper ca s/-/a terminat bine si ca lucru avanseaza. 
Mie mi/-/e peste putinta sa ma mai opresc sa/-/l vad.

Doamna Tatarascu ar vrea ca fonta sa nu fi e prea neteda 
si te roaga sa/-/i dai de veste indata ce o fi  un element facut 
ca sa vie sa vada.

Te rog sa incepi imediat constructia fondamentului ca sa 
aiba vreme sa sa intareasca pana ce incepi constructia ele-
mentelor si cand ai incepe constructia da/-/mi de veste te rog 
ca sa vin.

Cu drag si multa omenie
C. Brancusi
11 Impasse Ronsin
 Paris (15e)
PS Prietenie la toti (sper ca Georgica ti/-/a adus ce/-/ti 

datoram)” 
In absenta sculptorului plecat la Paris, inginerul a avut 

raspunderea intregii lucrari. A realizat fotografi i-document 
ale principalelor etape de lucru si l-a tinut in permanenta 
la curent pe artist cu mersul lucrului.

O prima misiva, scrisa de mana in franceza, trimisa de in-
giner lui Brancusi poarta antetul „Petrosani, Societate anonima 
romana pentru exploatarea minelor de carbuni, Directiunea 
Minelor, Petrosani” si este datata 3 septembrie 1937:

Cher Monsieur Brâncuşi,
Je n’ai pas voulu vous ecrire, avant d’avoir recu des bonnes 

nouvelles que j’attendais. J’ai ete appelle avant-hier a Poiana 
par le Premier Ministre, qui m’a donne un cheque de 50 000 
lei, pour les frais a couvrir. Il m’a dit egalement que le fer a 
ete commande et expedie. En eff et, hier j’ai recu de Resita un 
avis d’expedition. Le reste du materiel vient de Bucarest, de 
Malaxa. Je n’ai plus aucun souci. Le modele a ete termine 
depuis deux jours (completement) et on fait actuellement des 
preparatifs, pour commencer la coulee du premier element. 

J’ai commence aussi le calcul des fondations et j’irai a la 
fi n de la semaine prochaine avec mes hommes a Tg.Jiu, pour 
faire faire la plaque de base.

Il y a une question, sur laquelle vous devez me repondre: 
je viens de recevoir, de la part de „Metalizarea” une lettre, 
par laquelle on nous conseille de choisir du fi l en bronze ou 
en cuivre (plutot rougeatre), au lieu du fi l en laiton (jaune). 
Ils pretendent que, apres quelque temps le laiton s’oxyde et 
donne une couleur laide, tandis que le bronze, meme en 
s’oxydant garde des tonalites plus agreables. Je vous prie de 
decider. J’ai dit au Premier Ministre que la couleur pourrait 
changer et il a ete d’accord de nous rapporter a vous.

La question de la place publique ne sera mise au point 
que vers le 15 octobre (le Premier Ministre escompte cette 
date pour l’achevement des travaux).Il m’a dit que nous devo-
ns etre prets avant la fi n Octobre, mais pas avant le 15 Oct. 
(ce qui ne serait meme pas possible).

Je crois que votre presence ici sera necessaire apres le 15 Oct. 
Je vais vous tenir au courant et vous communiquer la date a 
laquelle vous devriez partir de Paris.

Je suis certain que la chose fi nira bien et que la colonne sera 
belle. On a commence deja a en parler (ci-joint une coupure de 
journal).

Est-ce que votre ami, le Maharajah, a donne des signes de vie?
Je vous prie d’agreer mes salutations les plus aff ectueuses
F.Georgescu Gorjan 
Je vous envoie egalement une lettre que j’ai recue ici entre temps.
Mon adresse est St. Georgescu-Gorjan, inginer Petrosani 

(Roumanie) 
Un fragment din scrisoare a fost reformulat in cartea 

mostenitorilor lui Brancusi, la p.222 („le module de bois a 
ete termine il y a deux jours”). Scrisoarea nu a fost repro-
dusa in „Brancusi inedit”.

Documentar Gorjan – Brâncuşi...

 Prima vizita a lui Stefan Georgescu-Gorjan in atelierul 
sculptorului este mentionata pe o ilustrata trimisa de ingi-
ner din Paris parintilor sai la 26 decembrie 1926: „P.S. Am 
fost la Brancusi cu care am stat mult de vorba. E un adevarat 
artist, de geniu.”

 La 7 ianuarie 1935, inginerul il viziteaza din nou pe 
artist si primeste de la acesta un exemplar al catalogului 
expozitiei „Brancusi” de la galeria Brummer din 1926, cu 
o dedicatie: „À Stefan Georgescu-Gorjan, souvenir de Paris 
et disque exotique. C.Brancusi Paris, 7 janvier 1935”

Este data la care tanarul inginer propune o solutie teh-
nica pentru realizarea Coloanei infi nite monumentale, so-
lutie acceptata de artist, care il invita sa-i fi e colaborator.

In arhiva Brancusi se pastreaza scurte misive pe ilus-
trate primite de la inginer la 14 si 25 ianuarie 1935, repro-
duse in „Brancusi inedit” la p.415-416: „Afectuoase salutari 
din Belgia / St.Georgescu-Gorjan / Namur –14. I. 35” 
„Chaleureuses salutations vous envoie / St. Georgescu-Gorjan 
/ Berlin. 25.I. 35”

In arhiva Gorjan exista o carte postala trimisa de ingi-
ner din Paris parintilor sai la 7 decembrie 1936, in care ci-
tim: „Draga mama si tata, Asta seara plec din Paris in Nord, apoi 
in Belgia si Germania. Va rog sa-mi raspundeti Postlagernd 
Düsseldorf (Deutschland). Am fost azi pe la Brancusi – am luat 
masa cu el si am povestit de multe lucruri. A imbatranit saracul, 
e cam bolnavicios si are de lucru in India si America, dar nu se 
poate duce momentan, din cauza sanatatii.[…]Va saruta Fane”.

Piesa cea mai pretioasa din Arhiva Gorjan este desenul 
viitoarei Coloane realizat de Brancusi in august 1937 pe o 
fotografi e a amplasamentului acesteia.

In Arhiva Brancusi se mai pastreaza si o alta scrisoare 
cu antetul Societatii Petrosani, datata 16. IX. 1937. 
Scrisoarea este scrisa de mana inginerului, in romana.

Draga maestre,
Desi v’am scris de foarte mult timp o scrisoare, prin care 

ceream unele relatiuni cu privire la culoarea metalizarii 
(bronz in loc de alama), n-am primit nici un raspuns. 
Doamna Tatarascu, care a fost azi pe-aci, imi spune dease-
menea ca v’a intrebat ceva printr’o scrisoare si n’a primit nici 
ea raspuns. Mi-a fost teama sa nu fi ti cumva bolnav (Doamne 
fereste!), ceea ce m’ar fi  afectat mult. Va rog deci sa-mi ras-
pundeti. Intre timp, din cauza greutatilor de livrare, am co-
mandat cu aprobarea d-nei si d-lui Tatarascu, niste sarma 
de bronz, ca sa nu stam dupa ea, cand vom avea nevoie. Cred 
ca si asa, coloana va iesi frumoasa.

Iata insa ce va roaga dna Tatarascu: sa-i trimiteti o schita 
asupra dimensiunilor portii de piatra (in care veti sculpta 
coloana sarutului – adica motivul respectiv), ca sa aseze 
macar blocurile acum, inainte de inaugurarea monumentu-
lui. S’a si interesat de piatra de langa Deva si a vorbit cu vreo 
10 pietrari cari s’au legat sa aseze blocurile conform cu schita. 
Eu am fost eri la Tg. Jiu si am inceput fundatia coloanei. Se 
lucreaza extraordinar de asiduu la facerea strazilor crucise. 
S’au expropriat locurile peste tot – e o activitate nebuna. In 
ceea ce ma priveste, am primit de 4-5 zile tot fi erul pentru 
stalp si am inceput de alaltaieri confectionarea lui. Azi am 
turnat primul element, care – sa sper – va iesi bine. Am or-
ganizat lucrul ca sa putem da 4 bucati pe saptamana. D-na 
Tatarascu a fost multumita de mersul trebei si mi-a spus ca 
si Regele se intereseaza de povestea coloanei si ca probabil va 
veni si la inaugurare. S’a hotarat ca aceasta sa aiba loc la 1 
Nov. a.c., deci va trebui sa veniti in a doua jumatate a lui 
Octombrie. 

Va mai rog odata pentru schita portii pentru d-na 
Tatarascu – pe care mi-o puteti eventual trimite si mie sa i-o 
predau. Dansa e acum mereu acasa si se ocupa de toate. Am 
cumparat ciment si l-am trimis la Tg. Jiu. S’a inceput si trans-
portul pietrei pentru fundatii, la care in prezent se sapa.

In orice caz, sper sa-mi raspundeti 2-3 randuri, sa afl u 
ca sunteti sanatos. De coloana sa n’aveti grija, fi indca va 
merge bine ( desi am auzit ca lumea spune ca sant nebun, ca 
am indrasnit asemenea constructie grea! – Sa fi e sanatosi-)

Primiti, va rog, salutarile mele cele mai afectuoase
   Fanica Georgescu-Gorjan
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Scrisoarea este reprodusa in „Brancusi inedit” la p.417, 
dar data apare gresit – 6. IX in loc de 16 IX – . Comparand 
textul cu cel din copia xerox se constata mici erori nesem-
nifi cative. Este insa complet gresita lectura „Ei [pietrarii] au 
fost eri la Tg.Jiu si au inceput fundatia coloanei”, in loc de 
„Eu am fost eri la Tg.Jiu si am inceput fundatia coloanei”. 

Ca raspuns la aceasta scrisoare, inginerul primeste de 
la Paris urmatoarea telegrama din 20 septembrie 1937:

„Il faut que la metalisation soit jaune. Avez vous fondus des 
elements. Amities. Brancusi

In Arhiva de la Paris exista ciorna telegramei, scrisa de 
mana artistului. Textul este reprodus in „Brancusi inedit” 
la p. 416, cu mici erori de lectura. Conform copiei xerox, 
ciorna (fara stersaturi) se citeste :

„Georgescu Inginer Petrosani Hunediora Romanie
il faut que metalisation soit jone – avez vous des elements 

fondues amities Brancusi”.
In cartea lor, mostenitorii lui Brancusi au publicat in 

franceza fragmente din scrisorile trimise de inginer sculp-
torului, la 12 si 18 octombrie 1937. Copiile xerox primite 
de noi releva faptul ca ciornele sunt scrise de alta mana 
decat a inginerului Gorjan, intr-o franceza defectuoasa – 
diferita de cea corecta folosita de inginer – cu corecturi 
facute de altcineva, fara antet si fara semnatura. Presupunem 
ca este vorba de traduceri efectuate de mostenitori dupa 
originalele in limba romana. Acestea s-au pierdut probabil, 
caci nu se afl a in fondul de la Pompidou. Inginerul le-a ce-
rut sotilor Istrati la 15 ianuarie 1977 sa-i trimita copii ale 
scrisorilor sale, dar nu a primit nici un raspuns.

Scrisoarea din 12 octombrie (partial reprodusa de mos-
tenitori la p. 226) este prezentata integral in „Brancusi in-
edit”, la p. 418, cu mici modifi cari fata de textul din arhiva. 
Este regretabil ca lipseste originalul, dar se pot folosi 
informatiile:

Cher Monsieur Brancusi, 
Malgre que vous n’avez pas repondu a mes lettres, je tiens ma 

promesse de vous tenir au courant de ce qui se passe ici, et en ce 
qui me concerne j’ai tenu mes engagements.

Sur quinze elements et deux moities, j’en ai 10 morceaux et 
demi qui sont prets, je vais fondre encore un element entier et la 
partie d’en bas (la moitie avec le socle). 

Le pylone metallique je l’ai deja expedie a Tg. Jiu, mais ce qui 
ne va pas, c’est que les gens de la-bas n’ont presque rien fait. Ils 
n’ont pas ete capable, malgre mon insistance et celle de Madame 
Tatarascu, de fi nir l’excavation pour les fondations. Et c’est pour 
cela que j’ai envoye la-bas mes ouvrieres afi n que ne soit pas re-
tardee l’inauguration, pour une betise.

L’ouvrier qui fait la metallisation arrive Dimanche ici, et il va 
commencer cette derniere operation. La metallisation va se faire 
avec du bronze et non pas avec du laiton.

Je n’ai pas encore trouve de fi l de laiton, et je me suis heurte a 
l’opposition de l’ouvrier specialiste de la metallisation et a celle de 
Madame Tatarascu, en raison de ce que le laiton noircit et donne 
un aspect sale.

J’ai entendu que vous allez arriver ici le 25 Octobre, Je vous 
envoie quelques photos sur lesquelles on voit le support en voie de 
fabrication, la fonte des elements et quelques elements fi nis apres 
la fonte. 

Avec mes meilleures et aff ectueuses salutations.
In Arhiva Gorjan se pastreaza raspunsul sculptorului 

datat 15 octombrie 1937:
Draga Domnule Georgescu
Daca n/-/am raspuns la scrisorile D/-ta/le este ca n/-/am 

avut alt de spus decat ce/e/a ce v/-/am telegrafi at. Imi pare 
rau ca v/-/ati mahnit – de alt fel eu credeam sa fi u acolo de 
la 15 octombrie dar am intarziat asteptand S.A. le Maha/ra/
gea care a amanat venirea la Paris in doaua randuri. Acum 
e vorba sa ne intalnim la 19 curent si la 20 plec cu simplonul 
la Bucuresti asa ca ne vedem cel mai tarziu la 26 courent.

Cu metalizarea cum sa face ca la inceput sa putea face si 
acum negreste?-daca nu are fi l galben, pana acum sa gasea 
ori aduceam de aici. Pe photografi ile ce/-/mi trimiteti nu vad 
umarul de injghebare la capatul elementelor – ori photogra-
phia e rau facuta?

La plecare v/-/am scris spunandu/-/va ca aveti sa primiti 
50.000 lei si va rugam sa incepeti lucrarile pentru fondament 
si sa verifi cati calitatea cimentului. V/-/am mai scris ca v/-/
am trimis prin fratele Drea cele doaua mii de lei ce va dato-
ram – dar nu mi/-/ati scris daca le/-/ati primit.

Cu multe salutari
C. Brancusi
PS Va intorc scrisoarea ca s-o iscaliti
 C.B. 
Inginerul primeste scrisoarea la 18 octombrie si raspun-

de in aceeasi zi. Este de presupus ca a scris-o in romana. In 
arhiva primita prin „datiune” se pastreaza doar traducerea 
textului – in ciorna corectata si forma defi nitiva dactilogra-
fi ata – din care o parte a fost publicata in cartea mosteni-

torilor la p. 226-227. O dovada a faptului ca textul nu este 
cel original este referirea gresita la intreprinderea 
„Metalizator”, in loc de „Metalizarea”.

Monsieur Brancusi,
Il resulte de votre lettre du 15 X recue aujourd’hui un mecon-

tentement de votre part a peine cache, dont je ne me sens nulle-
ment coupable. 

C’est vrai que je vous ai envoye une lettre non signee, c’est une 
faute regrettable et facile a comprendre, en raison de ce que j’etais 
presse pour attraper le train du soir. Je vous fais mes excuses pour 
cette faute involontaire. 

Selon votre desir je vous envoie l’autre lettre signee et je pense 
que votre mecontentement n’a pas pour motif veritable l’incident 
sus enonce, mais la question de la metallisation. Vous imaginez 
que je n’ai aucun motif de preferer le bronze au laiton.

Quand je me suis renseigne aupres de l’ingenieur de la fi rme 
„METALIZATOR” on m’a dit et on m’a ecrit (je vous montrerai la 
lettre) qu’il ne faut pas metalliser la colonne au moyen du laiton, 
parce que ce dernier noircit a la pluie, de meme que la fonte brute. 
Madame TATARESCU a ete d’avis d’employer le bronze. Malgre 
cet avis, j’ai commande a la fois du fi l de bronze et du fi l de laiton, 
mai, au recu de cette commande les gens de la fabrique m’ont 
conseille de n’employer que le bronze. J’ai insiste apres d’eux pour 
qu’ils me choisissent le bronze le plus jaune possible, et non pas 
du bronze fonce, et j’espere que la couleur va vous plaire. J’ai com-
mence la metallisation ce matin meme et j’espere la fi nir en 3-4 
jours. Malgre les diffi  cultes enormes que j’ai eu avec les fondations 
parce que il a plu pendant 20 jours, j’ai envoye la-bas mes ouvriers 
afi n qu’ils travaillent jour et nuit.

J’espere que le 23 la charpente metallique (le pylone metal-
lique) va etre debout. Cette charpente se compose de trois pieces 
soudees sur place. Les morceaux sont prets, un est arrive a desti-
nation; les deux autres je vais les envoyer avec le tracteur 
demain.

J’ai recu egalement par Gica 2000 lei (je ne saiss pas si je vous 
l’ai confi rme ou pas); mais cela ne valait pas la peine de vous faire 
tant de souci pour une si petite somme d’argent.

En tout cas, si je ne vous l’ai pas confi rme a temps, c’est un 
oubli de ma part, je le regrette et vous prie de m’en excuser.

En ce qui concerne la soudure des elements de la colonne, j’ai 
du renoncer au projet de mettre un collier parce que je craignais 
que cela ne se casse a cause des oscillations du vent. Les surfaces 
qui se touchent sont travaillees avec soin pour qu’elle se superpo-
sent parfaitement. Les elements sont fi xes au pylone interieur avec 
des coins.

Enfin vous pourrez vous rendre compte sur place, apres 
tout ce que je vous ai raconte, que les difficultes que j’ai du 
vaincre ont ete tres grandes. L’aspect exterieur (la metallisa-
tion) n’etait rien au point de vue technique, a cote des diffi-
culte de la fonte (fabrication). Si vous trouvez sur place que 
la couleur ne vous plait pas il sera possible de la changer avec 
la plus grande facilite. 

Je vous attends avec plaisir pour le 25 Octobre, avec mes me-
illeures salutations.

In volumul „Brancusi inedit” la p.418-419 se publica 
intreg textul traducerii, cu date gresite insa (12 octombrie 
in loc de 18 octombrie, 15/8 in loc de 15/X) si nu se sem-
naleaza inadvertentele mentionate mai sus.

Corespondenta dintre sculptor si inginer se intrerupe 
in perioada cand artistul revine in tara. Fotografi ile reali-
zate de Stefan Georgescu-Gorjan il surprind pe Brancusi 
urmarind ridicarea si tragerea elementului II pe stalpul 
central, la inceput de noiembrie.

Revenit la Paris, sculptorul trimite la 24 noiembrie o 
telegrama, dupa cum reiese dintr-o scrisoare a inginerului 
pastrata in Arhiva Brancusi, purtand antetul Societatii 
Petrosani si data de 24 XI 1937 

Cher maitre,
Suite a votre telegramme d’hier je vous envoie, par 

l’intermediaire de Mr. Dugardin, ingenieur, un echantillon de 
fonte metallisee, de la meme facon que la colonne. J’espere que 
vous pourrez trouver un remede contre la rouille, en utilisant les 
connaissances des specialistes francais. 

Je vous prie d’agreer mes salutations les meilleures. 
    St. Georgescu Gorjan
Aceasta scrisoare nu este reprodusa in „Brancusi inedit” 

dar se afl a printre copiile xerox primite de Arhiva Gorjan.
La p. 197 din „Brancusi inedit” fi gureaza in schimb ul-

tima epistola trimisa de inginer sculptorului. Este dactilo-
grafi ata, datata 3 V 1943, poarta antetul Editurii Gorjan din 
str. Poetul Macedonschi, 3 si este inregistrata la Nr 624.

Cher Maitre, 
Il y a bien des annees que je n’ai plus eu l’occasion de vous voir. 

Je ne suis plus maintenant a Petrosani, mais a Bucarest, ou je suis 
le proprietaire d’une maison d’edition. 

Je vous derange pour la question suivante: je voudrais faire 
fondre en bronze en deux exemplaires le buste de mon pere, mo-
dele par vous. Vous m’aviez donne a ce sujet l’autorisation verbale, 
lors de votre sejour a Petrosani. 

Je voudrais quand meme avoir votre autorisation ecrite, car 
autrement je risquerais d’etre accuse de „faux”.

J’espere que vous vous trouvez en bonne sante.
Quand puis-je esperer vous saluer a Bucarest?
Je vous prie, cher maitre, d’agreer mes salutations les plus 

aff ectueuses.
    St Georgescu-Gorjan 
Sculptorul nu a raspuns nimic. 
Peste ani, intre 9 noiembrie 1966 si 14 mai 1977 ingi-

nerul a purtat corespondenta cu mostenitorii artistului in 
legatura cu autorizatia de a reproduce in bronz bustul ta-
talui sau. Scrisorile, afl ate in Arhiva Gorjan, au fost repro-
duse in revista „Brancusi” Tg.Jiu, nr 3-4/1966, la p.13. 

Dupa indelungi amanari, a primit in sfarsit un raspuns 
clar de la Natalia Dumitresco si Al. Istrati:

„[…]reproducerea in bronz a acestui bust este o problema 
foarte complexa.

Este o opera de tinerete a Maestrului si el insusi a judecat, 
avand in vedere ansamblul operii lui, sa nu va dea autorizatia 
pentru ca sa fi e reprodus in bronz.De altfel ne-a si vorbit cu pre-
cizie in acest sens.

In anumite cazuri, pentru opera lui gipsurile sunt socotite ca 
opere definitive si faptul ca sunt fragile nu schimba acest 
caracter. 

Mai adaogam si faptul ca s-ar crea precedente care ar antrena 
demersuri in acelasi sens, deaceia cu tot regretul nostru, nu va 
putem acorda aceasta autorizatie.”

Bustul din gips se afl a expus in Cabinetul Brancusi de 
la Muzeul National de Arta din Bucuresti.

Amintirile inginerului Gorjan legate de Constantin 
Brancusi si de construirea Coloanei monumentale au fost 
publicate in decembrie 2004 in forma integrala la Editura 
Universalia in volumul „Am lucrat cu Brancusi”.

Le transport de la premiere piece (plus de 9.000 kg) je l’ai fait 
avec des diffi  cultes a premiere vue insurmontables, sur un chariot 
en fer, tire par des autos chenilles (comme au Sahara), et escorte 
de deux puissants camions. Le chariot s’est casse en route et le di-
ff erentiel d’un des camions s’est rompu.

L’operation a dure 3 jours, mais j’ai reussi, Les deux autres 
morceaux de charpente sont plus legers et vont aller plus vite a la 
destination.

Avec les elements de la colonne, ca va; j’en ai 13 et ½ de prets 
(il m’en manque encore deux, et la moitie de celui du haut).

En ce qui concerne l’argent (50.000 lei) je crois vous en avoir 
confi rme la receptio il y a 6 semaines, quand je vous ai ecris pour 
la premiere fois. Peut-etre n’avez-vous pas recu ma premiere lettre; 
je vous ai transmis en meme temps une lettre que quelqu’un de 
Pestisani vous a adressee. Je regrette de savoir que vous n’avez pas 
recu ma premiere lettre.
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 (continuare din pagina 1)
Artistul care realizase Trigemina de la Târgu-Jiu şi care 

se angajase să construiască, la Indore, un mirabil Templu al 
Meditaţiei şi Eliberării, se dovedea, la capătul unei opere ce 
scruta esenţializarea ideatică, un artist-fi losof , capabil a im-
prima o metafi zică imanentă ,,pietrelor,” sale, ,,pipăind,” 
abisalul, preistoricul, spaţiile galactice şi transcendentul, 
într-o perpetuă şi tainică sete de absolut. Iată de ce un 
Constantin Noica considera că orice tratat de istorie a fi lo-
sofi ei româneşti (proiect ce-i displăcea, încă din anii 40, în 
schematismul convenţiei academice) trebuie să facă loc, 
într-o ,,paradigmă  a complexităţii,,  tuturor modurilor de 
producere a mesajelor fi losofi ce, inclusiv celor imanente 
creaţiei, cu referire directă la metafi zica brâncuşiană .(3)

Lăsându-se călăuzit spre esenţa lucrurilor de ,,un foarte 
viu instinct al originarului ”,

Brâncuşi a rupt, astfel, ,,vălul,” care ne desparte de lume, 
relevându-ne, într-o panoramare antropologică şi, desigur, 
ontologică, ,,forme arhetipale,” şi ,,conţinuturi”, încărcate 
de analogii şi simboluri, tinzând, într-o manieră ingenuă, 
ca Blaga bunăoară, la ,, o sporire (dar prin intensifi care, nu 
prin extensie) a puterii de pătrundere în tainele lumii”. 
Copilăria petrecută la ţară (vorba lui Blaga : ,,în zariştea 
cosmică şi în conştiinţa unui destin emanat din veşnicie,” – 
Trilogia culturii, E.L.U.,1969, p.264) l-a pus în contact cu 
realitatea psiho-mentală mai apropiată de sinea lucrurilor 
şi de miracolul cosmic al materiei, fapt relevat de întreaga 
sa operă plină de motive arhetipale : ,,El le-a moştenit prin 
mecanismele unei psihologii abisale modelate de ezoterica 
mişcare în cerc a spiritului cosmic, aşa cum prin genomul 
uman cei aleşi să ducă în eternitate un mesaj de fi inţă 
moştenesc trăsături biologice inalterabile în timp.” (4) Pe 
astfel de coordonate ale gandirii fi losofi ce profunde şi 
esenţializate spiritele celor doi geniali artişti români se în-
tâlnesc , brâncuşianismul şi blagianismul fi ind, de fapt, atât 
moduri originale ale creaţiei, cât şi mărci inconfundabile 
ale gândirii iniţiatice şi rostirii întru fi inţă.

Intalnirea celor doi titani ai spiritualităţii româneşti se 
produce pe fondul unor circumstanţe culturale de interes 
comun. Blaga venise, desigur, de timpuriu în contact cu 
arta lui Constantin Brâncuşi, dacă avem în vedere faptul că 
Luceafărul sibian începuse de prin 1907 să publice în mod 
constant informaţii şi chiar, în premieră, reproduceri după 
unele opere brâncuşiene (Oct. C. Tăslăuanu, ,,Sculptorul 
Brâncuşi”,nr.4-5/martie 1907),alături de articole dedicate 
unor mari artişti europeni, precum Murillo, Rodin, Cezanne 
ş.a. Prompt în consemnarea evenimentelor artistice, 
Luceafărul va face loc unor articole elogioase privind atât 
expoziţiile ,,Tinerimii artistice” din Bucureşti din 1908 (unde 
Brâncuşi participă cu bronzurile ,,Supliciu” şi ,,Cap de co-
pil”) şi 1910 (expunând celebra sculptură ,,Cuminţenia 
pământului”), cât şi Salonul de toamnă de la Paris, asupra 
căruia trimite articole, gazetei de pe Cibin, Otilia Cozmuţă, 
o bună cunoscătoare a artei brâncuşiene.

In aces sens, revistei Luceafărul îi revine meritul ,,de a 
fi  tipărit pentru întâia oară în lume imagini din opera lui 
Brâncuşi”(Barbu Brezianu, Brâncuşi şi Transilvania, în 
Omagiu lui Brâncuşi,1976), afi rmaţie făcută, însă, pentru 
întâia oară de redactorul Oct. C.Tăslăuanu în cronica mai-
sus menţionată:,,E o mulţumire pentru noi că suntem cei 
dintâi care reproducem câteva din operele acestui sculptor, 
care ca un adevărat erou şi-a cucerit laudele 
străinătăţii.”(apud Marin Oprea, Constantin Brâncuşi în presa 
din Transilvania, în vol. Brâncuşi şi Transilvania, Edit. 
,,Grinta”, Cluj-Napoca, 2001,pp.13-18).

Trebuie amintită, de asemenea, şi o anumită relaţie de 
amicalitate dintre Octavian Goga (bun prieten al diplomatu-
lui-poet) şi Constantin Brâncuşi, ştiindu-se că, după moartea 
marelui liric naţionalist, sculptorul, venit la Ciucea, ar fi  dorit, 
la solicitarea Veturiei Goga, să realizeze un impresionant mo-
nument funerar integrat în pitorescul peisaj montan…

De asemenea, mai târziu, ca diplomat în câteva mari 
capitale europene, Blaga va fi  fost, desigur, la curent cu 
aprecierile din presa vremii privitoare la modernitatea in-
contestabilă a artei brâncuşiene. Fiind la curent cu mişcările 
artistice europene ale vremii sale, încă din perioada studi-
ilor vieneze, Blaga a tins de la început, ca şi Brâncuşi,spre 
o artă scuturată de pitoresc şi decorativ, căutând esenţialul, 
transfi gurativul, ideaticul. In acelaşi timp, cei doi artişti se 
întâlnesc pe coordonata mesajelor originare, de acută 
modernitate.

In concepţia lui Blaga, poezia pentru care militează, deşi 
,, ultramodernă”, este ,,mai tradiţionalistă decât obişnuitul tra-
diţionalism, fi indcă reînnoieşte o legătură cu fondul nostru sufl e-
tesc primar, nealterat nici de romantism, nici de naturalism, nici 
de simbolism”.Exemplul la care se opreşte poetul este 
Brâncuşi : ,,Acest artist reia o tradiţie cu mult mai veche decât 
aşa-zisa sculptură tradiţionalistă, înnodând fi rul cu fondul nostru 
primitiv bizantin.”.

„Pentru această artă sunt şi eu”, afi rmă tranşant gânditorul 
din Lancrăm, adică pentru „un fel de tradiţionalism meta-
fi zic” ce face „legătura cu elemente mai primare ale fondu-
lui nostru sufl etesc”. (5)

Să observăm că 1923 este anul popularizării în revista 
Th e Arts a concepţiei artistice şi operei brâncuşiene, în 
urma convorbirilor purtate de Michael Middelton, dar şi 
anul publicării în limba franceză de către sculptoriţa-ucenică 
Irina Codreanu a primului grupaj de aforisme brâncuşiene, 
preluate apoi în l925 de revista „Integral” din Bucureşti, ca 
şi de „Contimporanul ” – nr.5, ianuarie l925. (6)

Consonanţele şi afi nităţile elective ale celor doi mari 
artişti vin să confi rme un crez mai vechi al poetului care 
scrisese cândva despre „o îndreptăţită interferenţă a 
artelor”,observând cu nuanţă anumite corespondenţe şi ana-
logii între poezie şi pictură, între sculptură şi pictură, pe 
temeiuri de viziune, sensibilitate, spirit. (7)

Din acelaşi an, l923, datează şi primul „portret” dedicat 
lui Constantin Brâncuşi, ale cărei lucrări le găseşte repro-
duse în revista germană Das Kunstblat. Cititorul este infor-
mat că ,,marele sculptor român” trăieşte la Paris, bucurându-
se de „o prea elogioasă caracterizare a personalităţii sale în ca-
drul artei franceze”. Convins că asupra publicului românesc 
„opera acestui sculptor ar stârni încă mirarea şi indignarea 
tuturor”, Blaga precizează că „Brâncuşi a fost unul din marii 
revoluţionari în sculptură, care încă prin anii 1908-1909 expusese 
lucruri de o îndrăzneală hotărâtoare în evoluţia artei”.

Fiind văzut drept „un premergător”, Brâncuşi ar fi  avut 
popularitatea lui Picasso sau Arhipenko dacă nu l-ar fi  ţinut 
în loc „extrema sa modestie”, ca şi „calitatea sa de român”. 
Gazetarul citează, apoi, părerea criticului de artă german 
Westheim, care înţelesese că artistul român îşi găsise un 
„drum” personal în artă, îmbinând „tendinţa de 
masivitate”cu „o fi neţe” ce nu se pierde în efecte şi nuanţe, 
mai mult chiar, exercitându-şi „o puternică infl uenţă (…) 
asupra artei germane de astăzi”.

Conştient de rolul european al artei brâncuşiene, de 
valoarea ei inaugurală în sculptura secolului al XX-lea, 
Blaga afi rmă în mod apăsat această teză a originalităţii fer-
tilizatoare, numărându-se printre primii exegeţi care au 
crezut în dimensiunea universală a operei: ,,Brâncuşi e deci 
cel dintâi artist român, care joacă un rol european în evoluţia 
artei. Vremea cea mai apropiată va descoperi desigur tot câmpul 
său de infl uenţă, deoarece el a făcut artă modernă binişor înainte 
de apariţia unui Picasso, Arhipenko, Belling”.

Merită reţinut şi portretul expresiv trasat în câteva linii, 
sugerând masivitatea stihială şi fi neţea spirituală a insului: 
,,Bărbatul cu barba plină, cu pantaloni de catifea, apare ca un 
zdrobitor de piatră. Are ceva de urs, ceva din imensa putere, dar 
şi bunătate a urşilor. Are muşchi de muncitor, o privire şi un surâs 
de copil, iar în mână o fi neţe de nervi, ce trădează pe omul de 
rasă. Opera sa în ansamblu poartă pecetea aceluiaşi ames-
tec…”(8). Acest portret, de o concreteţe atât de plastică şi 
atât de „apropiat” , e o primă dovadă că poetul îl cunoscuse 
fi zic pe sculptor, proiectându-l în ramele unei vechi tradiţii, 
scrutând în spiritul acestuia „fenomenul originar”, simţul 
arhaic, dar şi o fi neţe de mare artist.

Se cuvine menţionată şi prietenia, datând de prin 1922-
1923, cu sculptorul Romul Ladea (autorul basoreliefului şi 

statuii de la Lancrăm). Convorbirile frecvente pe teme de 
artă modernă, evocate în cărţile-document semnate de 
Bazil Gruia (9),constituie un bun prilej de a vedea în Blaga 
un cunoscător profund al stilurilor şi manierelor plastice, 
familiarizat cu acestea încă din perioada studiilor 
vieneze(l9l8-l920) şi mai apoi în timpul lungului periplu 
diplomatic prin câteva capitale europene :Varşovia, Praga, 
Berna, Viena, Lisabona (l926-l939), când are prilejul să 
călătorească în Franţa (l928,l929,l932,1938). Amintim, de 
asemenea, dorinţa fi erbinte exprimată de sculptor de a ve-
dea ieşiţi de pe băncile proaspătului Institut de Arte Plastice, 
înfi inţat la Cluj în l948, artişti de talia unor Luchian sau 
Brâncuşi. (l0)

Elogiul lui Brâncuşi revine sub condeiul lui Lucian 
Blaga în anul următor 1924, când apare lucrarea Probleme 
estetice. Comentând principalele stiluri şi curente în artă, 
teoreticianul susţine, ca atitudini fundamentale, naturalis-
mul (reproducând ,,individualul ”), idealismul (centrat pe 
ideea ,,tipicului ”) şi expresionismul (refl ectând lucrurile 
sub specie absoluti). Expresionismul face abstracţie de indi-
vidualitatea lucrurilor, dar şi de noţiunea tipică de specie, 
deschizând, însă, o nouă perspectivă ce ,,transcendentează” 
realitatea, ,,trădând relaţiuni cu cosmicul, cu absolutul, cu 
ilimitatul ” . (11) Această nouă atitudine estetică ar începe 
către sfârşitul secolului al XIX-lea, când impresionismul se 
transformă în expresionism, precum la mult-elogiaţii pic-
tori Munch şi Van Gogh, precursori ai « artei noi », în area-
lul căreia îl plasează şi pe Brâncuşi : ,, Mişcările moderne de 
la Van Gogh, Matisse, până la arta lui Picasso, Brâncuşi şi 
Arhipenko încearcă să taie drum spre absolut. Absolutul ca gând 
vag presimţit trece prin toate frământările artei noi ” (12)

Idei mult mai articulate privind romantismul, naturalis-
mul, impresionismul şi, desigur, expresionismul întâlnim în 
lucrarea din 1926, Feţele unui veac. Eseul Noul stil este, în 
esenţă, o mărturie de credinţă făcută cu pasiunea celui ce se 
revendică de la o asemenea orientare culturală, ai cărei pre-
cursori sunt încă o dată menţionaţi cu apăsată observaţie 
analitică : Nietzsche, Van Gogh şi Strindberg – « sfânta trei-
me » a noului stil. Eseul despre Noul stil, risipit prin mai 
multe reviste şi inclus în 1926 în ,,Feţele unui veac ” (retipărit 
în Zări şi etape,1968) rămâne ,,semnifi cativ pentru înţelegerea 
în general a artei şi în special a noii mişcări. ” (13)

Zorii noului stil prind a se arăta pe la 1910, scrie Blaga 
în subcapitolul Sculptura nouă, după ce comentase în unităţi 
distincte pe Van Gogh, Nietzsche şi teatrul nou, accentuând 
din nou că ,, această pornire spre esenţial e una din trăsăturile 
caracteristice ale epocei noastre”, căreia « apetitul metafi zic » 
îi este intrinsec. Intre artiştii noului stil, Blaga îl menţionează 
pe românul Brâncuşi, preocupat de spiritualizare şi 
esenţializare, dimpreună cu Arhipenko, Barlach, Marc şi 
Belling:

,,Printre cei dintâi, chemaţi să găsească în sculptură noul 
drum, socotim neapărat şi pe acel ciudat român, care de atâta 
timp şi-a părăsit ţara, fără de-a părăsi însă şi legendele şi amin-
tirile bizantine ale acesteia : Brâncuşi. O apropiere între Pasărea 
sfântă de-atâtea ori realizată în metal orbitor şi o veche catedrală, 
se impune cu insistenţă şi fără de voie. Acelaşi extaz abstract se 
întruchipează în liniile prelungi ale miraculoasei păsări ca şi în 
spirituala înălţare a unei biserici. Ghicim o bărbătească tăgăduire 
a realităţii în acest extaz, care transfi gurează gândurile şi vede-
niile lui Brâncuşi, ca şi ale altor sculptori contimporani.”. (14)

Sculptura esenţializată a lui Brâncuşi, volumetria 
abstractă şi simbolică, în general, metafi zica sofi anică a 
artei brâncuşiene au smuls eseistului aprecieri de o profu-
nzime ideatică, iar poetului imagini şi metafore de similară 
modernitate, consonante cu ,,geometria înaltă şi sfântă ” a 
statuarei, de care se entuziasma , la modul rezonant, şi po-
etul Ion Barbu (în cronica sa la volumul Laudă somnului), 
convins că ,,durata specială a poeziei d-lui Blaga e durata 
fabulei, vis al umanităţii”. (15)

Dintre toate operele lui Brâncuşi, Pasărea măiastră îl 
fascinează cel mai mult,întrucât în ea poetul vedea o înde-
lungată trudă în esenţializarea mesajului, de la întruparea 
ei în marmoră până la polisarea ,,în metalul orbitor” capabil 
să concureze imaginea unei,,vechi catedrale”. Această fusi-
formă dorinţă de tors veşnicia ,,întruchipată în aur de 
Constantin Brâncuşi”, plutind peste oceanul de mistere al 
lumii, traduce atât o stare de ,,extaz absolut”, cât şi metafi -
zica acelor ,,revelaţii fără cuvinte”, într-o referenţială sete 
de absolut:

 Lucian Blaga – Constantin Brâncuşi
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,,In vântul de nimeni stârnit
hieratic Orionul te binecuvântă,
lăcrimându-şi deasupra ta
geometria înaltă şi sfântă.

Ai trăit cândva în funduri de mare
Şi focul solar l-ai ocolit pe de-aproape.
In păduri plutitoare-ai strigat
Prelung deasupra întâilor ape.

Pasăre eşti? Sau un clopot prin lume purtat?
Făptură ţi-am zice, potir fără toarte,
Cântec de aur rotind
Peste spaima noastră de enigme moarte.

Dăinuind în tenebre ca în poveşti
cu fl uier părelnic de vânt
cânţi celor ce somnul şi-l beau
din macii negri de subt pământ.

Fosfor cojit de pe vechi oseminte
ne pare lumina din ochii tăi verzi.
Ascultând revelaţii fără cuvinte
Subt iarba cerului zborul ţi-l pierzi.

Din văzduhul boltitelor tale amiezi
Ghiceşti în adâncuri toate misterele.
Inalţă-te fără sfârşit,
Dar să nu ne descoperi niciodată ce vezi.”

(LAUDA SOMNULUI, l929)
Să observăm că poemul Pasărea sfântă este scris în l926, 

în semn de solidaritate cu artistul ce intentase autorităţii 
vamale americane celebrul proces, în urma căruia are loc 
recunoaşterea ofi cială a artei moderne (1928). (16) Iată de 
ce Blaga vedea în Brâncuşi ,,cea mai înaltă ridicare în spaţiul 
mioritic” (17), prin simplifi carea formelor şi esenţializarea 
mesajelor sculpturale, prin sublimarea, în mod genial, a 
folclorului românesc.

,,In laboratorul lui Brâncuşi – afi rmă poetul – cred că nu o 
dată, însuşi marele Demiurg s-a simţit ispitit să intre să experi-
menteze dumnezeieşte alături de sculptor.” (l8)

Ca un nou Demiurg, Brâncuşi a avut şi viziunea „oului 
cosmic”, prilej pentru fi losof de a vorbi de o „teo– şi cosmo-
gonie orfi că” imanente plasticii brâncuşiene:,,Acelaşi sculptor 
a cioplit şi a cizelat un ou, preocupat exclusiv de problema fi gu-
rilor fundamentale, şi totuşi, depăşindu-se, el a întruchipat oul 
cosmic, ce aminteşte nu se ştie ce teo– şi cosmo-gonie orfi că.” (l9) 
Această concepţie a operei de artă ca un cosmoid, deosebit 
de structuri ca ,,organismul” sau ,,cristalul”, l-a preocupat 
pe fi losof încă din Fenomenul originar (l925), urmărindu-se 
proliferarea conceptului în gândirea secolelor XIX şi XX: 
,,Opera de artă este un obiect cu aspect de cosmoid, fi indcă în ea 
se exprimă o garnitură întreagă de categorii speciale, o matrice 
cosmogenetică sufi cientă sieşi”

Teoria operei de artă ca osatură de ,,sinergie arhitectoni-
că” a unui cosmoid va fi  reluată în Geneza metaforei şi sensul 
culturii şi, mai concentrat, în Artă şi valoare (20) (a se vedea 
şi D.Micu, Estetica lui Lucian Blaga, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 
l970,pp.l77-l83). Deşi face, aşadar, referiri şi la alte opere 
brâncuşiene, ca de pildă ,,oul cosmic” sau ,,capul de femeie 
cu mâinile ca nişte transcendente materializări spiritiste” 
(21), Blaga ilustrează prin referirile sale la Pasărea măiastră 
întreaga şi constanta sa preţuire faţă de geniul brâncuşian 
(întâiul nostru brâncuşiolog,V.G.Paleolog, mărturiseşte că 
poetul şi diplomatul român nu l-a cunoscut pe artist decât 
în anul l938, afl ându-se într-o scurtă trecere prin Paris, prilej 
de a admira, pentru întâia oară, pe lângă Păsări, cele cinci 
Coloane fără sfârşit – apud C.Zărnescu, Constantin Brâncuşi şi 
Lucian Blaga, în Brâncuşi şi Transilvania, ed. cit., p.27). 

Blaga a cunoscut, evident, şi forma fi nală a Păsării (vezi 
corpul fusiform, de ,,elice”, poate sugestiv tehnologiei con-
temporane… – C.G.Welcker, P.Pandrea), care trecuse, aşa-
dar, din marmură şi calcar (l910) în bronz polisat (l912,l924-
25,l925-27,l930),marmură albă (l912,l914,l923-25), mar-
mură galbenă (l920-21,1923-25).

Ca şi în busturile Domnişoarei Pogany, opera serială a 
Păsărilor (obsesie fundamentală a creaţiei) cunoscuse şi ea 
lungul drum înspre sublimare metaforică şi esenţializare 
simbolică, trecând, aşadar, de la ,,Măiestrele” rotunde şi sta-
tice, prin ,,Păsările de aur” în formă de urnă, la ,,Păsările 
văzduhului” avântate (în peste douăzeci de trepte distincte), 
acestea fi ind – după părerea avizată a cercetătoarei Athena 
Tacha Spear – ,,cele mai reprezentative exemple ale lucră-
rilor în serie ale lui Brâncuşi”. (22)

Cercetătoarea engleză vede în cea mai cunoscută pasăre 
miraculoasă din basmele româneşti drept ,,purtătoarea unui 
mesaj mirabil sau simbolul aspiraţiei umane spre înălţimile 
cereşti.” Ea studiază, de-a lungul celei mai probante exegeze, 

toate tipurile, stadiile şi versiunile prin care a trecut opera, 
până la ipostaza ultimă a volumetriei abstracte asemănătoa-
re cu o fl acără alungită sau cu mirabila pană de scris…

In peste 45 de ani de lucru şi aproape 30 de versiuni, 
Brâncuşi a tins mereu spre esenţializare volumetrică, spre 
forma perfectă. Datând, ca primă versiune, din 1910, 
Măiastra a ajuns în anii războiului la volumetria alungită, 
fusiformă, iar după război volumetria a urmărit căutarea 
,,aerianului”, a ridicării în spaţiu (23), ca zboruri ale unei 
imense des-mărginiri spirituale.

,,Nu lucrez păsări, ci zboruri… – afi rma Brâncuşi – am 
ajuns să redau această mişcare integrală în ţâşnirea zboru-
lui”. (24) Un zbor ce s-a dorit să umple ,,întreaga boltă ce-
rească”, o ilustrare a imponderabilului într-o formă 
concretă:,,Păsările măiestre m-au fascinat şi nu m-am mai 
eliberat din mreaja lor niciodată(…).Pasărea de aur !….O 
lucrez încontinuu. Incă nu am găsit-o încă!(…) Eu nu am 
căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul – 
ce fericire!…(25)

Dedicându-i un pasaj aforistic întreg şi în Discobolul 
din l945, Blaga reţine, încă o dată, că ,,sculptorul Brâncuşi a 
încercat să reducă la forme şi linii ultime o pasăre şi a creat o 
stranie divinitate a extazului(…).Cu ajutorul cui – se întreba 
poetul – opera de artă reuşeşte să-şi întreacă propriile intenţii ? 
Cu ajutorul întregului univers, mai puţin conştiinţa autorului 
ei.”(26)

Nu e lipsit de interes să observăm că Pasărea sfântă, 
poemul lui Blaga, a avut o oarecare circulaţie europeană în 
epocă, fi ind cea mai cunoscută creaţie lirică a acestuia peste 
fruntariile ţării, dacă avem în vedere unele traduceri pre-
cum cea semnată de Mirna Loy (Golden Bird),( 27), sau 
versiunea în spaniolă a lui George Uscătescu. (28)

Apropierea lui Blaga de Brâncuşi apare, azi, ca o eviden-
ţă culturală incontestabilă, puţin receptată în epocă, după 
cum vor afi rma mai în zilele noastre cercetătorii clujeni 
Domiţian Cesereanu şi Mircea Popa (,,Tribuna”,1976). 
Merită, totuşi, menţionată constatarea tânărului Ion 
Negoiţescu, unul din membrii Cercului literar de la Sibiu, 
care, într-un articol asupra teatrului blagian publicat în 
1941, în revista Curţile dorului, afi rmă tranşant:,,Alături de 
Lucian Blaga nu ar fi  decât să amintim pe Constantin 
Brâncuşi. Asemănările dintre aceşti doi demiurgi sunt, în 
profunzime, uimitoare.” (29)

Numele lui Brâncuşi revine sub pana comentatorilor 
noştri, mai ales, în legătură cu poemul Pasărea sfântă dedi-
cată genialului artist ,,faţă de care admiraţia estetică şi fi lo-
sofi că a poetului era deplină. Brâncuşi este înfăţişat ca ve-
nind din acele începuturi de lume, din lumea necreatului 
şi nerostitului, nu pentru a instaura lumina solară şi a des-
trăma misterele, ci pentru a zămisli o geometrie înaltă şi 
sfântă, întruchipată în aur (…) Scopul lui Blaga a fost şi 
continuă să fi e – ca şi al unui alt mare creator român, 
Constantin Brâncuşi, – redobândirea integrităţii şi organi-
cităţii lumii.” (30)

E regretabil că un eseist şi monografi st ca Petre Pandrea 
(din idiosincrazie doctrinară, desigur…) nu avusese nicicând 
dreapta idee de a vedea în Blaga unul din ,,stegarii” lui 
Brâncuşi în cultura română, privirile sale îndreptându-se că-
tre susţinătorii munteni: ,,După Ion Vinea şi Tudor Arghezi, 
Bogza a fost stegarul viteaz al lui Brâncuşi în România cu 
toate adversităţile şi platitudinile întâmpinate”. (31)

Corectarea de optică o va face, mai aproape de noi, un 
alt mare oltean, Marin Sorescu, care sesizează profunzimea 
afi nităţilor elective, dând Cezarului ce-i al Cezarului:,,Blaga 
s-a numărat printre primii care au salutat la noi Pasărea 
măiastră. Ca şi fabulosul oltean, a ştiut, la rându-i, să trans-
forme arhaicul în modern. Şi el, în lumea cuvintelor, a dat 
modernitate străvechimii şi a botezat – fericit – orizontul 
care încape această străvechime: spaţiul mioritic.” (32)

Acelaşi fi losof al culturii Petre Pandrea afi rma – ne în-
credinţează Ovidiu Cotruş – că Brâncuşi e mare ,,prin par-
ticiparea artei sale la fondul ancestral, mitic, al neamului 
său. Schimbul de taine cu strămoşii este singura garanţie 
de vigoare şi autenticitate.” (33)

Un paralelism analitic al celor doi titani din cultura ro-
mână ar releva, în planul afi nităţilor elective, acele structuri 
ale imaginarului capabile a edifi ca universuri paralele de 
largă deschidere ideatică: fascinaţia originilor şi viziunile 
arhetipale, setea de absolut şi metafi zica transcendentului, 
esenţializare şi transfi gurare, mesaj umanist şi sofi anic, ro-
mânism sublimat în idee şi simţ metafi zic, psihism ascen-
sional şi ,,schimb de taine cu strămoşii”, abisalitate şi spirit 
cosmic, sinea lucrurilor şi sinea fi inţei, instinct al arhaicului 
şi pattern-urilor ancestrale, aspiraţie ideatică şi transcen-
dentă, perfecţionism şi universalitate, modele culturale 
generative şi genezice, spirit demiurgic şi profetism…

Există, în istoria culturală a popoarelor, acele momente 
de mirabile confl uenţe şi întâlniri spirituale, capabile a ro-

tunji doctrine şi idei, de infl orescentă şi ideatică emergenţă. 
Desigur, un astfel de moment sublim este, în cultura româ-
nă, întâlnirea lui Blaga cu Brâncuşi, mai exact zis, întâm-
pinarea acestuia în orizontul modernităţii artistice, cu sin-
ceră şi plenară preţuire estetică şi fi losofi că. ,,Intâlnirea” 
aceasta, aidoma celebrelor modele, nu ar fi  fost posibilă, 
viabilă şi probantă decât pe baza unor intuiţii şi viziuni 
apropiate, de la mitologia arhetipală la aspiraţia spre 
absolut.

Ab ovo ad infi nitum…
Undeva, în Filosofi a culturii, Lucian Blaga vorbea de o 

,,Idee Eminescu”, specifi că, unică, inconfundabilă, întru de-
fi nirea ,,matricei stilistice” naţionale. In acelaşi sens cultu-
ral, profund şi plenar, se poate vorbi şi de o ,,Idee Brâncuşi” 
sau de o ,,Idee Blaga”, ca entităţi emergente ale spiritului 
românesc, atât în durata ,,personanţelor” defi nitorii, cât şi 
ca modele culturale majore de legitimare universală:,,Putem 
vorbi astăzi de o Idee

Eminescu, de o Idee Brâncuşi, de o Idee Blaga” , afi rma 
cu îndreptăţită convingere criticul Mircea Vaida. (34)

*
Toate aceste performanţe culturale, atât de fertile în 

planul gândirii fi losofi ce şi modernităţii artistice, nu ar fi  
fost posibile fără situarea spiritului refl exiv în orizontul 
plasmatic-inaugural şi engramatic al existenţei umane şi 
universale. E ceea ce, cu îndreptăţită mândrie , cu dreaptă 
măsură a evidenţelor şi asumantă luciditate, fi losoful cul-
turii afi rma, ca un memento de sublimată respiraţie naţio-
nală: ,,Tot ce putem crede, fără a săvârşi un atentat împotriva 
lucidităţii, este că ni s-a dat să luminăm cu fl oarea noastră de 
mâine un colţ de pământ. Tot ce putem spera, fără de a ne lăsa 
manevraţi de iluzii, este mândria unor iniţiative spirituale, isto-
rice, care să sară, din când în când, ca o scânteie, şi asupra creş-
tetelor altor popoare.” (35)

Zenovie CÂRLUGEA
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Cartea esenţială despre activitatea sculptorului 
Constantin Brîncuşi în România, şi despre ridicarea 
Coloanei fără sfârşit nu putea s-o scrie decât inginerul 
Ştefan Georgescu-Gorjan, cel care a turnat în metal acest 
uluitor vis brâncuşian. Deşi manuscrisul a fost predat edi-
turii „Scrisul Românesc” încă din anul 1976, el nu a putut 
fi  publicat integral decât în 2004 prin eforturile conjugate 
ale doamnelor: Sorana Georgescu-Gorjan – fi ica autorului 
şi poetei – editoare Doina Uricariu, cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi Cultelor /1/. Tot iniţiativelor a două doamne se 
datorează şi ridicarea Coloani, este vorba de Aretia 
Tătărescu – preşedinta Ligii Femeilor Gorjene, care venea 
cu fondurile Ligii pentru ridicarea uni monument dedicat 
jertfei soldaţilor gorjeni în primul război mondial şi Miliţei 
Pătraşcu, eleva lui Brâncuşi, care a orientat comanda către 
maestrul ei.

Întrucât volumul a fost amplu prezentat de fi lologul 
brâncuşiolog Zenovie Cârlugea (în revista „Portal-Măiastra” 
din Târgu-Jiu, nr.1 /2005), nu doresc decât să menţionez 
câteva întâmplări din care reiese că întâlnirea sculptorului 
cu inginerul său (de la a cărui naştere se împlinesc la 11 
septembrie 2005 o sută de ani) a fost ursită, apoi să clarifi c 
inginereşte câteva aspecte ale intenţiilor lui Brâncuşi de a 
ridica unele Coloane colosale, probleme care au stârnit dis-
pute şi care ar fi  fost mult atenuate sau chiar anulate, dacă 
această carte ar fi  fost publicată la timpul potrivit.

Aşadar inginerul Şfetan Georgescu-Gorjan s-a născut 
la 11 septembrie 1905 în casa de strada Madona Dudu nr 
23 din Craiova, în care a locuit, o scurtă vreme, şi Brâncuşi, 
în 1902, când, după ce absolvise „Şcoala Naţională de Arte 
Frumoase din Bucureşti, modela portretul lui Ion 
Georgescu-Gorjan, tatăl lui Ştefan şi prieten de o viaţă al 
sculptorului. Casa aparţinea lui Ion Georgescu-Gorjan, că-
ruia Brâncuşi îi spunea „naşu”, pentru că acesta era mai 
mare decât el şi-l ajutase de multe ori la nevoi, pe vremea 
când viitorul sculptor era băiat de prăvălie la Ion Zamfi rescu 
(unde ajunsese tot prin strădaniile lui Ion).

Tot soarta a făcut ca în anul 1935, eminentul inginer să 
fi e trimis de societatea minieră „Petroşani”cu probleme de 
serviciu prin Europa şi să-l întâlnească pe Brâncuşi, tocmai 
când acesta primise comanda ridicării monumentului.

Discuţiile tehnice preliminare despre posibilitatea rea-
lizării Coloanei au avut loc între Brâncuşi şi Ştefan 
Georgescu-Gorjan la începutul lunii decembrie 1935 şi ia-
nuarie 1936, la Paris, a doua oară chiar de Sfântul Ion (ziua 
onomastică a tatălui inginerului şi „naşul” sculptorului). 
La sfârşitul lunii iunie 1937, Brâncuşi vine în ţară şi dicută 
cu ofi cialităţile la Bucureşti şi Poiana, apoi poposeşte la 
Târgu-Jiu, unde, asistat de inginerul Ştefan, stabileşte locul 
de amplasare al Coloanei (iulie 1937), iar în luna august, 
locuieşte chiar în casa inginerului (strada Cloşca nr. 2, 
Petroşani). Aici, Brâncuşi defi nitivează modelul de lemn 
(miezul pentru turnare), rămânând ca inginerul Ştefan 
Georgescu-Gorjan să se ocupe de realizarea turnării ele-
mentelor în fontă. Tot în această perioadă s-au discutat 
variantele Coloanei infi nite cu 12 şi 15 module întregi, nici-
odată nepunându-se în discuţie varianta unei coloane cu 
29 de module, cum susţin unii cercetători.

Din 3 septembrie şi până la sfârşitul lunii octombrie, 
Brâncuşi a fost la Paris, probabil pentru a se întâlni cu 
maharadjahul Holkar de Indor care îi comandase proiectul 
unui Templu al eliberării pentru reşedinţa sa din India. 
Sculptorul revine în ţară la sfârşitul lunii octombrie 1937 
şi la Târgu-Jiu prin 1-2 noiembrie 1937 unde participă la 
recepţionarea nefi nisată a Porţii Sărutului şi la sfi nţirea bi-
sericii Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel (7 noiembrie) şi asistă 
la montarea primelor elemente pe miez, după care se în-
toarce la Paris. Revine la Târgu-Jiu în iunie 1838 şi stă până 
la 20 septembrie 1938, defi nitivând Poarta sărutului şi Masa 
tăcerii, apoi pleacă la Paris, se pare defi nitiv.

În ceea ce priveşte prezenţa lui Brâncuşi la festivitatea 
din 27 octombrie 1938 (când s-au comemorat 22 de ani de 
la luptele din 1916 de la podul Jiului), Ion Alexandrescu 
afi rmă categoric că nu, pentru că Brâncuşi a plecat din ţară 
pe 20 ale lunii. Nici Ştefan Georgescu-Gorjan nu a partici-
pat, fi ind plecat în străinătate cu probleme de serviciu, aşa 
că nu poate depune mărturie.

Om de înaltă probitate morală, Ştefan Georgescu-
Gorjan, pe care-l omagiem astăzi, îi pomeneşte în cartea sa 
pe toţi cei care au lucrat la edifi carea monumentului, atât 
la atelierele din Petroşani, cât şi la Târgu-Jiu (echipa de 
pietrari etc.). Pentru a-i identifi ca pe toţi, a întreprins o 

investigaţie în anul 1965, fi ind ajutat de inginerul Eugen 
Maier şi de juristul Traian Raţiu.

Hărăzindu-i-se un destin înălţător, inginerului Ştefan 
Georgescu-Gorjan, i s-a cerut un sacrifi ciu pe măsură. Cel 
care a realizat unul din cele mai importante monumente ale 
lumii contemporane nu a putut participa la inaugurarea 
monumentului, nu i s-a publicat cartea în timpul vieţii, i s-
au contestat uneori meritele de constructor şi nu s-a ţinut 
cont de tehnologia stabilită de el, în calitate de constructor, 
pentru conservarea Coloanei, în faza „ VARIAt demolatoare” 
a ultimei restaurări. Dar i-au rămas cel puţin două mari 
mulţumiri sufl eteşti: realizarea uluitorului monument brân-
cuşian şi sprijinul necondiţionat al fi icei sale, doamna Sorana 
Georgescu-Gorjan, pentru publicarea mărturiilor sale despre 
Costantin Brâncuşi. Acum, la un secol de la naşterea sa, 
cartea i-a a fost publicată postum. Dar avatariile Coloanei 
infi nite şi ale întregului Ansamblu monumental de la Târgu-Jiu, 
continuă şi se pare că vor continua la nesfârşit... 

Alte amănunte interesante despre relaţiile dintre 
Brâncuşi şi familia Georgescu-Gorjan cititorii le vor găsi în 
paginile cărţii şi le lăsăm plăcerea să le descopere singuri.

Dincolo de aspectele biografi ce, importanţa majoră a 
cărţii constă însă în faptul că ea prezintă calculele de rezis-
tenţa materialelor şi procedeele tehnice folosite la ridicarea 
Coloanei infi nite de la Târgu-Jiu, anulând astfel ori ce fel de 
speculaţii. De asemenea sunt analizate şi posibiltăţile de 
realizare ale unor Coloane mai înalte. 

Detractorii inginerului Ştefan Georgescu-Gorjan susţi-
neau că:

1. Brâncuşi ar fi  dorit să facă la Târgu-Jiu o Coloană de 
două ori mai înaltă, cu 29 de module, pe care sculptoruil a 
schiţat-o pe fundalul unei fotografi i a Tărgului Fînului din 
localitate, 

2. Coloane colosale vizate pentru America, înalte de 200 
– 300 – 400 m, ar fi  avut un număr mare de module (fi ind 
deosebit de suple). 

Motive secundare de dispute au mai constituit:
3. amenajarea unui parc zodiacal din jurul Coloanei;
4. includerea „Mesei ultime” în structura Ansamblului 

monumental de la Târgu-Jiu.
Problemele s-au pus încă din timpul vieţii inginerului 

Ştefan Georgescu-Gorjan aşa că avem răspunsurile oferite 
în carte, pe care le sintetizăm succint. 

Subiectul Coloanelor ridică două aspecte, denumite de 
inginer, legea armoniei plastice şi raportul de supleţe.

Primul priveşte dimensiunile modulului (raportul direct 
proporţional de 1, 2 şi 4 dintre latura patratului bazei mici, 
latura patratului bazei mari şi înălţimea sa), al doilea, raportul 

dintre înălţimea coloanei şi latura bazei mici şi se 
justifi că prin calculele de rezistenţa materialelor. 

Pentru Coloana de la Târgu-Jiu, la dimensiunile 
stabilite de Constantin Brâncuşi, calculele s-au fă-
cut la o viteză a vântului de 150 km/oră, la care, 
ţinându-se cont de suprafaţa exterioară şi greutatea 
acesteia s-au stabilit grosimea pereţilor elemente-
lor şi dimensiunile şi greutatea fundaţiei. Desigur 
s-a ţinut cont de calitatea materialelor accesibile la 
aceea vreme (oţel OL 37 pentru miez şi fontă pen-
tru module) şi de costurile suportabile. Acest cal-
cul ne demonsterază că o coloană cu 29 de elemen-
te (60 m) dar cu module identice cu cele realizate 
la Târgu-Jiu (0,45 – 0,9 – 1,8 m) nu ar fi  fost posi-
bilă nici dacă miezul acesteia ar fi  fost făcut din 
oţel special OL 52 care însă este greu sudabil. Ar 
fi  fost posibilă însă o coloană de 60 m înălţime din 
15 module cu dimensiunile aproximativ duble ale 
modulelor faţă de cele de la Târgu-Jiu.

Pentru eliminarea suspiciunilor, în 1978, Ştefan 
Georgescu-Gorjan a solicitat verifi carea calculelor 
sale de către ing. Victor Popescu, fost şef de catedră 
de construcţii metalice la Institutul de construcţii 
Bucureşti, care le-a găsit impecabile. 

Coloana cu 29 de module, care i-a derutat pe 
unii exegeţi, a fost un trucaj fotografi c publicat în 
ziarul „Gorjanul” (8-15 septembrie 1938) repre-
zentând o Coloană de lemn în care este „lipită” de 
trei ori succesiv Coloana lui Edward Steichen din 
grădina Voulangis. 

Pentru Coloanele colosale de 400 m (ornamen-
tală pentru Chicago) şi 500 m (locuibilă pentru 
New York), calculele ar fi  condus la următoarele 
rezultate:

- este posibilă realizarea unoi coloane orna-
mentale cu 12 elemente întregi de dimensiunea 7,5 
– 15 – 30 m (cu care înălţimea iese 397,5 m), cum 
a propus-o Sidney Geist la sesiunea de comunicări 

din oraşul Detroit în 1974 secţia Sculptura colosală;
- pentru o coloană locuibilă de 508 m (cât de 3 ori 

Monumentul din Wasington), ar fi  fost nevoie de 3 module 
întregi cu înălţimea de peste 120 m (dimensiunile nefi nd 
calculate, dar ar rezulta laturile bazelor de 30 – 60 m). 
Rezultă acum că un zgârie nor locuibil în formă de coloană 
cu multe elemente rămâne o fantezie pură.

În ceea ce priveşte numărul de elemente al coloanelor 
realizate de Brâncuşi (5 din lemn, una din gips şi una din 
metal) Ştefan Georgescu-Gorjan ajunge la o concluzie inte-
resantă. Acesta este modul de trei. Numărul ar putea fi  in-
terpretat prin faptul că o coloană a cerului leagă 3 elemente: 
lumea subpământeană, pământeană şi celestă. De asemenea 
trei este semnul trinităţii divine spre care se îndreaptă su-
fl etul mortului, urcând scara celestă care este Colana fără 
sfârşit. A mai existat o variantă cu 12 elemente pentru 
Coloana de la Târgu-Jiu, respinsă de Brâncuşi, tot cu 12 
elemente fi ind cea propusă de Sidney Geist pentru Cicago.

În ceea ce priveşte motivele secundare de dispute, ingi-
nerul Ştefan Georgescu-Gorjan afi rmă că niciodată Brâncuşi 
nu a intenţionat să amenajeze Parcul Coloanei cu simbolu-
rile zodiilor, iar „Masa ultimă”, confi gurată din rebuturile 
Mesei tăcerii, desigur că nu face parte din Ansamblul monu-
mental de la Târgu-Jiu. Exegeţii însă pot s-o includă în in-
terpretările lor, aşa cum a făcut-o la modul sublim 
Constantin Noica.

Probabil că acum, după publicarea cărţii, toate incerti-
tudinile vor fi  lămurite defi nitiv.

Concluzia acestei cărţi excepţionale ar putea fi  urmă-
toarea: La cele patru module sculptate în cuvânt de ingine-
rul Ştefan Georgescu-Gorjan (capitolele cărţii: Amintiri, 
Coloana, Templul din Indore şi Ovoidul în Opera lui 
Brâncuşi), fi ica acestuia, Sorana Georgescu-Gorjan mai 
adaugă trei (notiţa biobibliografi că a tatălui ei, proiectele 
arhitecturale la Brâncuşi şi Epistolar inedit: corespondenţa 
Geist-Gorjan), continuând astfel, într-o coloană infi nită, 
familială, dragostea şi ataşamentul faţă de creaţia lui 
Constantin Brâncuşi.

Lucian GRUIA 

Notă: 1. O parte a manuscrisului a fost publicată în anul 
1988 la Editura „Scrisul românesc”, sub titlul Amintiri despre 
Brâncuşi şi o altă parte, în 1996, la Editura „Eminescu”, sub 
titlul Brâncuşi – Templul din Indor. 

Ştefan Georgescu-Gorjan – «AM LUCRAT CU BRÂNCUŞI»

(Ed. Universalia, Bucureşti, 2004)
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Pentru Zenovie Cârlugea – fi lolog, istoric şi critic literar, poet, 
brâncuşiolog, doctor cu o teză despre poezia lui Lucian Blaga, re-
dactor la revista Portal-Măiastra –, recenta apariţie editorială, pe 
care o recenzăm /1/, reprezintă o „carte de sufl et” care evidenţiază 
o nouă latură a personalităţii sale complexe, aceea de dacolog.

Structurată în trei capitole: I. Începuturi, II. Zalmoxiana, III. 
Mytho-Dacologie şi o Addenda, cartea reprezintă o sinteză clară a 
întregii dacologii, în care se împletesc acribia ştiinţifi că a cerce-
tătorului şi pasiunea ardentă a poetului.

În capitolul întâi, autorul comentează, adăugând şi păreri pro-
prii, unele dintre cele mai importante comunicări de la congesele 
internaţionale de dacologie din ultimii ani, care vor avea un mare 
impact asupra istoriografi ei lumii. Este vorba de comunicările 
susţinute de:

– Haral Harmann despre „Originile scrierii” (Tăbliţele de lut 
ars de la Tărtăria), la Simpozionul de la Milano (23-29.10.2000)); 

– August Deac despre Tăbliţele de plumb de la Sinaia, la al 
III-lea Congresul Internaţional din 21 iunie 2002 şi 

–  lansarea la acelaşi congres a cărţii Rohonczi Codex (1064-
1101), tradusă de cercetătoarea Viorica Enăchiuc.

Tăbliţele de lut ars de la Tărtăria
Descoperite în anul 1961 de arheologul Nicolae Vlasa, tăbliţele 

de lut ars de la Tărtăria pe Mureş, datate cca 5500 – 5300 î.e.n., 
împing începuturile scrijeliturilor ideografi ce, pe meleagurile 
noastre, cu 2000 de ani înaintea celor sumeriene. Ele prezintă 
elemente comune nu numai cu alte semne ideografi ce descoperite 
la noi în ţară (Turdaş, Strachina-Dorohoi, Cuina Turcului, Porţile 
de Fier), dar şi în Peninsula Balcanică (Karanovo şi Gracelniţa – 
Bulgaria /2/, Serbia şi Macedonia), ceea ce atestă că aici, în spaţiul 
Carpato-Dunărean a fost o vastă locuire paleolitică şi neolitică. 
Cercetători de renume: acad. Bulgar Vladimir Georgiev, acad. Rus 
Boris Perlov, americanca Marjia Gimbutas afi rmă că aceste ideo-
grame aparţin unei populaţii neolitice pre-indoeuropene din 
„Vechea vatră a Europei”.

Elemente din acestă „scriere” s-au găsit şi în scrierea din nor-
dul Greciei (3200 î.e.n.) şi scrierea lineară A din insula Creta 
(mileniul III î.e.n.), în proporţie de 60 %. Savantul rus Boris 
Petrov descifrează în tăbliţele de la Tărtăria, conotaţii privind un 
ritual sacrifi cial închinat zeului suprem Şaue, considerând că ide-
ogramele aparţin unui vechi alfabet pelsag.

Să mai adăugăm alte elemente care atestă locuirea neolitică 
pe teritoriul Carpato-Danubian, puse în valoare de arhitect Silvia 
Păun în albumul Identităţi europene inedite România – Italia: 

– picturile şi gravurile rupestre din peşterile gorjului: Peştera 
Muierii, Peştera Polovraci, care prezintă asemănări cu cele din 
Spania şi Nordul Africii;

– urme ale omului de Neandertal din care a evoluat Homo 
sapiens sapiens în Peştera Cioarei etc 

 Plăcuţele de plumb de la Sinaia
Descoperite în anul 1875 la săparea fundaţiei castelului Peleş 

(cca 500 bucăţi, din aur) au fost copiate în plumb la dispoziţia regelui 
Carol I şi donate Institutului de Arheologie Bucureşti, spre cercetare. 
Aici au zăcut în subsolulul clădirii aproape o sută de ani şi nefi ind 
înregistrate, au rămas 40 (plus 40 de fotografi i), care au fost desci-
frate de Dan Romalo. El şi-a încheiat manuscrisul intitulat Cronica 
apocrifă pe plăci de plumb în anul 1986 dar, stârnind animozităţi, nu 
a putut fi  publicat decât în anul 2003. Este o cronică dacică, scrisă 
într-o limbă pre-indoeuropeană, care se întinde pe cinci secole îna-
inte de cucerirea romană şi care relatează despre căpetenii dacice, 
evenimente importante, bătălii, tratate de pace etc. Cronica umple 
un gol istoric nu numai în istoria noastră ci şi a întregii Europe.

Rohonczi Codex (1064-1101)
Originalul acestui document de 448 pagini, îmbrăcat în piele, 

se afl ă la Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei şi încercările 
efectuate, în perioada 1838 – 1970, pentru descifrarea lui au rămas 
fără rezultat. Cercetătoarea Viorica Enăchiuc obţine, cu sprijinul 
autorităţilor române, o copie integrală a Codexului şi după o mun-
că asiduă de aproape 30 de ani reuşeşte descifrarea şi o publică în 
anul 2002 sub titlul Rohonczi Codex. Textul, scris de la stânga la 
dreapta şi de jos în sus, reprezintă o culegere de discursuri şi solii, 
cu 86 de miniaturi, consfi nţind funcţionarea statului dac centrali-
zat sub conducerea lui Vlad, în perioada 1064 – 1101. 

Codexul dovedeşte că daco – românii aveau scriere proprie 
(latina vulgară), înaintea venirii bulgarilor. El readuce în atenţie 
centrele monahale din Dacia şi coexistenţa elementelor precreş-
tine (cultul solar) cu cele creştine. Limba de cult era până în sec. 
XII – XIII latina vulgară, după care, slavona şi greaca.

Muzica din Codex a fost descifrată de profesorul Gheorghe Ciobanu 
şi astfel avem prin „imnul tinerilor vlahi”, un jurământ de credinţă faţă 
de ţară şi domnitorul Vlad, cea mai veche muzică românească.

 
Zalmoxiana

În capitolul al doilea sunt prezentate rezultatele cercetărilor 
membrilor Aulei Academice „Zalmoxis” din Târgu-Jiu şi a altor 

cercetători, printre care se numără şi autorul, privind doctrina 
zalmoxiană şi se propune o nouă localizare a Kogaion – ului (locul 
în care a practicat Zalmoxe). 

După investigaţii îndelungate se ajunge la concluzia că zalmo-
xismul ar putea fi  prima religie transcendentală a strămăşilor 
noştri şi prima fi losofi e a daco-românilor, doctrină elitistă a unui 
mare iniţiat, impusă de sus în jos. Datorită asemănărilor cu vii-
toarea religie creştină (monoteismul, Pliroma – echivalentul pa-
radisului biblic, Kenoma – echivalentul iadului), aceasta a fost ac-
ceptată fără martirism de către băştinaşi. Spre deosebire însă de 
creştinism, sorgintea zalmoxismului este gnostică, universul este 
plin de energii benefi ce (Tenenergia maximă) şi malefi ce. Emanaţii 
ale Tenenergiei maxime sunt îngerii dar şi raţiunile superioare 
(eonii). Omul este conceput dual, trup – sufl et, după moarte, sufl e-
tul fi ind nemuritor. Spiritele închise în lume la facerea ei, în oameni, 
animale şi plante, după moarte sunt reabsorbite în marele tot.

Zalmoxis este şi primul legiuitor, el primind în jurul anului 
1300 î.e.n. de la regina Hestia – Vesta sau de la urmaşele ei, 
Bellaginele – legile frumoase, un cod de comportare care a con-
tribuit la civilizarea popurului geto-dac. Când moravurile au de-
căzut, în timpul regelui Burebista, sub infl uenţa cultului dionisiac 
orgiastic, marele preot Deceneu ordonă tăierea viilor, ceea ce duce 
la răscoala dacilor, după care viile sunt replantate.

Cercetătorul Napoleon Slăvescu descoperă şi publică lucrarea 
Zalmoxis – primus getarum legislator, de Carolus Lundius (Upsala, 
1687), în care sunt prezentate şi comentate Bellaginele.

Mitul lui Zalmoxis a circulat în întreaga Europă datorită ma-
rilor comentatori antici: Apuleius, Origene, Clement Alexandritul 
şi alţii, până în Renaştere, la Pico della Mirandola.

În ceea ce priveşte reşedinţa lui Zalmoxis, la cele propuse de 
Densuşianu (Vârful Omu din Bucegi), Constantin şi Hadrian 
Daicovici (Dealul Grădiştea din Munţii Orăştiei), cercetătorii gor-
jeni audugă zona Polovragi din Cheile Sohodolului, aproape de 
cheile Olteţului. Aici există: Peştera Polovragi, denumită din vre-
muri imemoriale Peştera lui Zalmoxis sau peştera lui Pahomie 
(un monah sihastru); deasupra ei vestigiile cetăţii dacice Arcunnus 
(după Florin Mihăilescu); o încăpere naturală săpată în stâncă, 
„Oborul Jidovilor”; ruinele unui obelisc de bazalt; o abundenţă 
din specia de plante vindecătoare „polovraca” şi tradiţionala nedee 
care se desfăşoară aici dintotdeauna.

Cercetătorii gorjeni realizează cu aceste elemente următorul 
scenariu. În încăperea tăiată în stâncă, Zalmoxis îi iniţia pe invi-
taţii săi, în peşteră s-a retras 3 ani reapărând în al patrulea spre a 
le dovedi reîncarnarea sufl etului nemuritor, Polovraci vine de la 
Polo + Vraci = Marele Preot, care tămăduia cu polovracă şi rugă-
ciuni (saceroterapie), regele fi ind şi Pontifex Maximus. 

După moarte, Zalmoxis a devenit zeul suprem la care geto-
daci trimiteau, în momentele de cumpănă, câte un mesager, ales 
dintre neofi ţii cei mai virtuoşi.

Bellaginele evidenţiază şi descântecele împletite cu practicile 
medicale empirice, aceste melodii ritmate, reluate se numesc epo-
de. În ceea ce priveşte saceroterapia, aceasta îşi propunea să vin-
dece şi sufl etul nu numai trupul, iar iniţiaţii în aceste practici de-
puneau un jurîmânt, care se va regăsi în jurământul hipocratic 
practicat şi astăzi.

Poate că singura şcoală de meditaţie creştină, „isihaismul”, a 

preluat elemetele esenţiale ale doctrinei zalmoxiste. Ea urmăreşte 
atingerea stării de linişte interioară şi concentrare de sine prin 
rugăciunea lui Iisus. Practicat în epoca paleo-creştină (sec. III – 
IV), apoi de părinţii din sec. VI-XI, isihaismul a fost organizat ca 
şcoală la Sfântul Munte Athos (sec. XIV). La noi a fost răspândit 
de arhonitul Nicodim ctitorul Tismanei, Prislopului şi a încă cinci 
mănăstiri. Incantaţiile isihastice, regulile alimentare, meditaţia, 
introspecţia, amintesc regulile zalmoxiene ale bellaginelor.

Mytho-Dacologie
Capitolul trei este dedicat istoricului disputei dintre latinişti 

şi dacologi şi cărţilor preotului dacolog Dumitru Bălaşa, prilej 
pentru Zenovie Cârlugea de a sintetiza limpede întreaga proble-
matică a domeniului. 

Latinismul, enunţat de Nicolaus Olahus (sec. al XVI-lea), apoi 
de cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin, domnitorul cărturar 
Dimitrie Cantemir, culminând cu Şcoala Ardeleană, încerca să 
instituie o origine nobilă poporului român, dacii fi ind consideraţi 
„barbari”.

Daciştii contratacă, susţinând că dacii au avut o istorie mă-
reaţă înaintea Romei, romanii chiar nefi ind decât un trib desprin 
din marea familie traco-daco-getă. Romanticii Bolliac, Ascahi şi 
Eminescu au presimţit acest lucru, căruia Haşdeu i-a dat un prim 
cadru ştiinţifi c, ale cărui fundamente cresc pe măsura noilor des-
coperiri arheologice şi de documente istorice.

Aşadar, încă din protoistorie, în spaţiul Carpato-Danubian a 
existat o societate matriarhală, teocratică, paşnică, creatoare, care a 
precedat societăţile indoeuropene, ba chiar şi pe cea sumenriană. 

Din această populaţie s-au desprins triburi care s-au deplasat:
– spre Est, până la Nipru, răspândind cultura Cucuteni;
– spre Nord, până la baltica şi Vistula;
– spre Vest, în Câmpia Panonică, peninsula italică (etruscii 

veniţi din Anatolia, în zona centrală), peninsula iberică (Tardesi 
= Turdeşani);

– spre Sud, în Peninsula Haemus, Grecia (pelasgi, acheii, do-
rienii şi înaintea lor dardanii care au întemeiat Troia) şi până în 
Asia Mică (Phalestinicii care au întemeiat Palestina). În aceea 
vreme, Grecia era legată printr-o limbă de pământ de Asia Mică, 
şi după ce aceasta s-a prăbuşit au rămas insulele cu vestigii de ci-
vilizaţii înfl oritoare.

Din limba care se năştea acolo s-au desprins idiomurile a ceea 
ce numim astăzi limbi latinice, limba de bază fi ind cea traco-geto-
dacă, asemănătoare a ceea ce a fost latina vulgară. Războiul daco 
– roman a fost aşadar fratricid, coloniştii romani, aroganţi revol-
tându-se împotriva ţării – mamă.

Prima regină a acestui poate cel mai vechi popor al Europei a 
fost Dacia = Dochia = Hestia = Vesta, reprezentatnta Soarelui pe 
Pământ, al cărei altar a fost soarele de andezit de la Sarmizegetusa 
şi unde focul ardea veşnic. Potrivit tradiţiei, de la ea primeşte 
Zalmoxis tablele legiilor frumoase, Bellaginele, cu ajutorul cărora 
îşi instruieşte poporul. Credinţa în nemurirea sufl etului şi Împărăţia 
Cerurilor, construiesc o punte de legătură între zalmoxism şi creş-
tinism (Dumitru Bălaşa – De la Zalmoxe la Iisus Hristos). 

Între anii 239 – 311 e.n., când Imperiul Roman dispare, se 
constituie cel dac având capitala la Tesalonic, sub conducerea lui 
Galer cel Bătrân, rămas în legendă ca Regele Ler. Imperiul Dac 
sub conducerea lui Constantin cel Mare, reanexează Dacia de 
Nord şi astfel Dacia Romană şi Dacia Liberă acţionează ca un stat 
împotriva migratorilor, obligându-i la o viaţă sedentară.

Impotriva bisericii ortodoxe, răsăritene, autohtone, s-a luptat 
din răsputeri biserica Romei, catolică, folosind ca braţ înarmat pe 
unguri (Dumitru Bălaşa – Marele atentat al Apusului papal împo-
triva independenţei poporului daco-român).

Dacişti întreprind cercetări nu numai pentru rescrierea isto-
riei dar şi a literaturii noastre, care trebuie să înglobeze şi litera-
tura patristică de limbă slavonă (I.G.Coman, Nestor Vornicesu 
etc), iar M. Diaconescu a conceput „Istoria literaturii daco-româ-
ne”. Cert este că, prin inscripţiile de la Basarabi, datate 982 – 993 
e.n., primele mărturii scrise în limba română au fost împinse cu 
500 de ani înaintea scrisorii lui Neacşu din 1521.

Să concluzionăm subiectul prin cuvântele autorului: „Există o 
Dacoromânie profundă, pe care, negăsind-o, de cele mai multe ori, 
în cărţile de specialitate, am bănuit totdeauna că ea dăinuie, cu tăria 
unei specifi cităţi arhetipale, în subconştientul şi sângele carpato-
danubienilor” (Zenovie Cârlugea – Cuvânt înainte) şi desigur, ale 
lui Mircea Eliade: „Dacă vrem să vorbiom de continuitate, ea tre-
buie căutată la un nivel maia dânc decât cel circumscris de istoria 
geto-dacilor, a daco-romanilor şi a descendenţilor lor, românii. Căci 
cultul lui Zalmoxis, de exemplu, la fel ca şi miturile, simbolurile şi 
ritualurile care stau la baza folclorului religios al românilor, îşi au 
rădăcinile într-o lume de valori spirituale care preced apariţia ma-
rilor civilizaţii ale Orientului Apropiat antic şi ale Mediteranei.” 

 Lucian GRUIA
Note: 1. Zenovie Cârlugea – «DACOROMÂNIA PROFUNDĂ 

– Studii de dacologie», Ed. Centrului Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 2005.

2. Au fost descoperite tot de arheologul Nicolae Vlasa. 

«DACOROMÂNIA PROFUNDĂ»
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Doi poeţi experţi în haiku, 
fără să se cunoască, au folosit 
greierii în lirica lor. Este vorba 
de bucureşteanul Florică Dan, 
în volumul GREIERI PÂNĂ LA 
STELE (Ed. Haiku, Bucureşti, 
1999) şi târgujianul George 
Drăghescu, în volumul ACASĂ 
LA GREIERI (Ed. Alexandru 
Ştefulescu, Târgu-Jiu, 2004). 
Florică Dan a publicat până în 
prezent vreo zece volume de 
versuri şi este membru al Socie-
tăţii Române de Haiku, iar lui 
George Drăghescu urmează să-
i apară un volum masiv de po-
ezii la editura Dacia.

Dincolo de apariţia greieri-
lor în titlurile cărţilor menţio-
nate, asemănările dintre aces-
tea continuă. Sub aspect formal 
ele sunt cărţi de buzunar (aşa 
cum stă bine unor broşurele de 
haiku), mici bijuterii fi ligrana-
te, ilustrate de: Elena Dan (fi ica 
poetului Florică Dan) – pentru 
cartea tatălui ei şi maestrul 
Mihai Pânzaru Pim pentru car-
tea lui George Drăghescu.

În lumea de basm închisă 
între coperţile cărţilor, greierii 
apar în două haiku-uri la Florică 
Dan şi şase la George Drăghescu, 
dar lumea lor miniaturală se 
regăseşte pretutindeni: în frun-

La Editura Alicat din Bucuresti, cu sprijinul 
Fundatiei Fildas Art, anul acesta a vazut lumina tipa-
rului o carte exceptionala, intitulata simplu Poezii, in 
care cititorul se poate delecta cu minunatele versuri 
scrise de catre daruita pictorita Margareta Sterian 
(1897 – 1992). Sunt stranse aici poemele publicate in 
decursul anilor de artista, in volumele Poesii (1945), 
Poeme (1969), Soare difuz (1974), Poeme. Imagini. 
Proze (1977), Poeme (1983), Ecran (1985), precum si 
cateva inedite (1986-1987).

In prefata cartii, Ana Blandiana precizeaza ca pic-
tura Margaretei Sterian este „tulburatoare” dar nu 
„tulbure”, iar „calmul si limpezimea ei nu se dezmint 
nici o clipa, chiar daca liniile se irizeaza, miscate si 
sterse putin, ca vazute prin lupa unei lacrimi.”

Poezia ei „nu este o explicitare a picturii”, ci „exista 
in sine”. Artista „a muncit si a produs frumusete o 
viata intreaga, odihnindu-se de imagini printre cuvin-
te si de cuvinte printre imagini si forme.”

Versurile din acest volum sunt superbe si-ti daru-
iesc bucurie curata. Artista insasi socoteste ca „Bucuria 
e o pasare mandra, sfi oasa,/ ce se ascunde cand despre 
ea vorbesti.” („Bucuria”, p.123) 

Pentru cititorii revistei „Portal – Maiastra” am ales 
cateva exemple de imbinare a picturalului cu literarul.

„Dincoace, la poalele Tismanei, cresc flori galbe-
ne/ cu cinci petale-cupe, insteland iarba ca intr-un 
goblen/ pana se sting odata cu soarele…” („Cioburi”, 
p.209)

„Covorul oltenesc e o gradina/ in care pasarile stau 
la soare / si ciugulesc margaritare/ (…) in trainicia fi -
rului, / darzenia culorilor, / desenul pasarilor si al fl o-
rilor / viseaza si munceste, / aduna viata si o risipeste/ 
un neam.” („Covorul oltenesc”, p.52-53)

„Coloanele albe puctate cu-argila ce-apar si se pierd/ 
sunt tarani romani.” („Viteza”, p. 59)

zele uscate care „se grăbesc” în 
drumul lor „spre Paradis”, fl o-
rile aprinse, muşuroaiele mo-
nadice de furnici, păianjenii 
melancolici, ciulinii încăpăţâ-
naţi, ciupercile cu umbreluţe, 
fructele coapte, asfaltul încins, 
casele triste, fântânile izolale în 
câmp, ploile torenţiale, zăpezile 
candide, fumurile albăstrii, în-
serările evanescente, umbrele 
lunatice, bălţile înveşmântate 
cu „rochii verzi de mireasă – 
„mătasea broaştei”.

Iată prezenţa greierilor: 
– la Florică Dan: „Pauză pe 

câmp: / cu cântecul greierilor / 
sfi dez Universul”; „După înse-
rat, / câmpul plin cu greieri…/ 
Până la stele”;

– La George Drăghescu: 
„Apune soarele; / greierii iau 
chitările vechi / din iarbă.” ; 
„Aşteaptă greierul / să cadă 
ceaţa / pe chitara sa.”; „Greierul 
cântă – / răsplăteşte-l / cu stea-
ua ta.”; Acasă la greier / fl uieră 
vântul / un cântec uitat.”; 
„Greierul aidoma lunii / îşi 
acordează / chitara veche.”; 
„Cântă greierii – / ei ştiu să se 
asculte / unul pe celălalt”.

Descriind caligrafi c în trei 
versuri, unde, când, cum, cine-
va face ceva, haiku-ul mi se 

pare un fel de „silogism liric”, 
primele două versuri constitu-
ind premisele terestre cu care 
al treilea vers deschide „poarta 
stelară”, cosmică.

Să exemplifi căm prin două 
poezii cu transcendent coborâ-
tor (sofi anic): 

– George Drăghescu: pre-
misele „A îngheţat zăpada –„ ; 
„n-o să mai vedem „, concluzia 
„urme de înger”;

– Florică Dan: premisele „ 
Păsările-n zbor;” ; „nedezlipite 
de pământ”, concluzia „rămân 
umbrele”. 

Beneficiind de o recuzită 
regizorală redusă, impusă de 
genul folosit, ambii poeţi ur-
măresc în cele mai subtile de-
talii metamorfozele naturii, 
insectelor, păsărilor precum şi 
propriile lor stări sufl eteşti, în 
curgerea anotimpurilor. Am 
ales câte un haiku relevant 
pentru fi ecare anotimp descris 
de poeţii menţionaţi.

Dan Florică
– primăvara: „E plin de fl ori 

/ bătrânul piersic; / să nu vii 
brumă!”;

– vara: „Vară toridă./Chiar 
şi tăcutul asfalt /s-ar ascunde 
sub tălpi”.

– Toamna: „Împovărată, / 

Margareta Sterian, o pictoriţă poetă

„Coapsa alba a vazei,/ coloana de lumina,/se-nalta 
de pe masa castanie;/ in vaza – margarete/ cu sorturi 
albe, amidonate,/ de infi rmiere/ si inima de aur” („Vaza 
alba”, p.178)

Intalnirea pictoritei-poete cu operele brancusiene 
de la Targu-Jiu a dat nastere unor frumoase ganduri 
inchinate acestora. „Masa tacerii”, „Poarta sarutului” 
(p. 155), „Coloana” (p.156) sunt poeme care reiau, 

putin scurtate, textele publicate in volumul Poeme. 
Imagini, Proze din 1977, reeditat in 2004 intr-un fas-
tuos volum. 

Voi reproduce aici integral pagina 56 din editia 
2004, pentru valoarea sa de document si de marturie 
artistica si sentimentala: 
„Am plecat la Jii sa vedem mostenirea lui Brancusi.
Iata-ne ajunsi; blanda lumina a inserarii ne indreapta
intai spre Poarta sarutului.
Portii sarutului, eu Pragul nuptial i-as spune –
E ca si cum un cuplu nevazut cuprins e intr-un tabernacol.
De unde-n orice zare ar privi, imaginea imbratisarii ar regasi-o
Si nici n-ar vrea pe alta sa o schimbe.
E larg deschis porticul, dar Lumile nu-i cheama –
Imbratisate, Lumile sunt Ei.

Cu marturia silentioasa a indoitului sir de jilturi
monahale, lunecam spre Masa tacerii…
Ascultati dangatul frunzelor, apa grabind,
Pasarile chemandu-se, suspinul putred al ramurilor ce cad 
Sau tipatul ghetii cand trupul isi dezmorteste – 
Dar, mai ales, pasii nevazuti ai soborului
Ce inspre culisele padurii se indreapta…
Pe ecranul negativ al tacerii, totul clar se aude.

In seri miraculoase, in dimineti cu ceata sidefi e,
Coloana ispiteste cerul cu vraja ei sfanta sau
draceasca, iar in tarii se stie ca ea te ajuta sa
intelegi ca Lumile te cuprind, asteapta mereu un semn
de la tine… Crezi si esti impacat, si nu te mai
tulbura ca, aproape sau departe in timp si spatiu, un
mormant te asteapta. 
Ai baut apa vie.
Vraja nu se mai poate strica.” 

Sorana GEORGESCU-GORJAN

de propria-i culoare –/ o 
dalie”.

– Iarna: „O ultimă nea / se 
albesc salcâmii / a primăvară”.

George Drăghescu: 
– primăvara: „Fluturele alb 

/ în cireşul înfl orit / şi-a găsit 
cerul.”;

– vara: „Mătasea broaştei / 
balta în haină / de sărbătoare.”;

– toamna„Adie vântul / în 
vie frunzele / aplaudă strugurii.”;

– iarna:”Cad fulgi mulţi – / 
doar unul ajunge / la desăvârşire.”.

Terminând cu asemănările, 
să conturăm succint specifi cul 
poeţilor recenzaţi.

În general, Florică Dan ră-
mâne ancorat în terestru : 
„Semnul zorilor: / cântecul co-
coşului / şi primul tramvai”; 
„Glonţ şi pasăre…/ Contopiţi 
într-un punct / undeva pe cer”; 
„De unde, marea? / Pe cheiul 
Dâmboviţei / câţiva pescăruşi”. 
Lăsând la o parte aspectele ci-
tadine (care constituie chiar o 
noutate în haiku), poetul caută 
fastul naturii, revărsarea vege-
tală barocă: „Ninge şi ninge…/ 
Peste brume troienesc / petale 
de prun”; „Noian de muguri; / 
de la o zi la alta / înverzeşte ce-
rul”. Un haiku impresionant 
prin puritatea concretului mi 
se pare următorul: „Puiul înfo-
metat / ciuguleşte lumina; / de 
pe cloşcă”.

George Drăghescu este ce-

lest – melancolic, meditativ, cu 
valenţe de grafi cian pur, asiat. 
Ca în stampele pictorilor japo-
nezi şi chinezi, o parte din po-
eziile sale sunt cuprinse de ne-
guri uşoare, pânze şi umbre, o 
parte sunt solare, limpezi. 
„Întunericul / trece balta uşu-
rel / până la ziuă!” „Ciorile / îşi 
ascund / negura în cuiburi …” 
„Trop, trop, trop… / calul mer-
ge pe stradă / cu povara unui 
zeu”. Unele din haiku-urile sale 
au o tentă morală: „Vântul 
mângâie / mărul pădureţ / ca 
pe cel ionatan”. „Pasărea îm-
parte / fărâmitura/c-un orb…” 
„Pe biserică / un stol de păsări 
/ păzeşte harul”.

În ţara noastră sunt tot mai 
numeroşi poeţi de haiku şi po-
eme într-un vers. Poate că ge-
nul s-a adaptat foarte bine, la 
noi, pe solul tradiţiei de a vorbi 
în aforisme, tâlcuri şi maxime 
care provine din istoria ances-
trală a ţăranului român. 

Cu haiku-ul lui Florică Dan 
„A venit frigul./ Coloană în in-
fi nit / clădeşte fumul”, ne pla-
săm în peisaj târgujiuan marcat 
de Coloana nesfârşită a lui 
Constantin Brâncuşi. Dacă am 
înşirui vetical haiku-urile celor 
doi poeţi, am obţine o coloană 
sonoră de ţârâit de greieri, care, 
pornit de pe pământ, ar ajunge 
„până la stele”.

 Lucian GRUIA
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Profi t de ocazia dezbaterii acestui subiect incitant pentru 
a creiona portretul poetului târgujiuan Nicolae Diaconu, 
căruia i se datorează această carte /1/. Echinoxist la obârşiile 
sale lirice, promotorul acestei cărţi, îmi pare fi e un Don 
Quijote modern luptându-se cu morile de vânt ale inape-
tenţei culturale şi intereselor meschine ale autorităţilor, fi e 
un Sfânt Gheorghe atacând balaurii puterii. Armele sale de 
luptă aparţin desigur regimului diurn al imaginarului ilus-
trate magnifi c de Gilbert Durand în Structurile antropologice 
ale imaginarului (Editura UNIVERS, Bucureşti, 1977): cer-
cetarea minuţioasă a documentelor, rostirea fără menaja-
mente a adevărului.

Bătăliile sale au fost pentru:
- conturarea fiinţei sale lirice (volumele de versuri 

Călătorie spre ceilalţi – Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976; 
Doar o transcriere – Ed. Scrisul Românesc, Craiova,  1990);

- menţinerea în activitate a Centrului Cultural Naţional 
„Constantin Brâncuşi” (desfi inţat de autorităţile momentului 
prin H.G. nr. 72/1996, publicat în Monitorul Oficial 
nr.35/19.02.1996 în chiar ziua când se împlineau 120 de ani 
de la naşterea sculptorului, pentru motivul că se opunea 
proiectului de restaurare al Ansamblului sculptural de la 
Târgu-Jiu iniţiat de Radu Varia);

- anularea schimbării sale abuzive din funcţia de inspector 
şef la secţia de cultură judeţeană, perioadă în care a organizat 
la Târgu-Jiu singurele simpozioane de anvergură pe teme 
brâncuşiene, urmate de publicarea comunicărilor în volume 
colective (decizie contestată zadarnic – printr-o scrisoare des-
chisă adresată Guvernului României –, de toţi brâncuşiologii 
prezenţi la Târgu-Jiu la sesiunea jubiliară din anul 1996); 

- continuitatea apariţiei revistei „Brâncuşi”, editată de 
Fundaţia „Constantin Brâncuşi” înaugurată după 1995 (sis-
tată în anul 2001 din lipsă de fonduri);

- restaurarea fără demolare a Coloanei fără sfârşit, acţi-
une materializată prin două Cărţi albe ale capodoperei (pri-
ma editată în 1997, a doua în 2001);

- reabilitarea mareşalului Ion Antonescu în dauna 
Regelui Mihai (În voia lecturii – Ed. Fundaţiei „Constantin 
Brâncuşi” Târgu-Jiu, 1998);

- promovarea scriitorilor gorjeni, în special a poeţilor 
(În voia lecturii – Ed. Fundaţiei „Constantin Brâncuşi” 
Târgu-Jiu, 1998).

Şi totuşi, bătăliile cavalerului nostru cu morile de vânt 
nu au fost zadarnice. Pe câmpul de luptă, pe lângă fragmen-
te de arme, armuri şi scuturi sfărâmate, au mai rămas pen-
tru posteritate şi unele palete smulse din rotoarele morilor 
eoliene, ceea ce nu este puţin. Acestea ar fi : cărţile publica-

Cel de-al treilea destin al casei lui Brâncuşi

te; revistele tematice trimestriale „Brâncuşi” (director N. 
Diaconu, redactor şef I. Pogorilovschi) – de înaltă probitate 
ştiinţifi că şi intelectuală, extrem de utile cercetătorilor, pre-
cum şi ediţia de carte „Brâncuşiana” (îngrijită de N. 
Diaconu şi I. Pogorilovschi) în care s-au reeditat cărţi de 
referinţă ale exegezei brâncuşiene, precum şi altele noi) – 
ajunsă la peste 20 de titluri.

Ultima luptă susţinută de Nicolae Diaconu în paginile aces-
tei cărţi este pentru restaurarea casei originare a marelui 
sculptor român, actuala casă memorială aparţinând lui Calistrat 
Blendea, fi ind adusă pe poziţia originară în anul 1970. 

Adevărata casă, revine după moartea mamei artistului, 
Maria Diaconescu (survenită în anul1919), fiicei sale 
Eufrosina, al cărei teren era exterior perimetrului locuinţei, 
ceea ce  o determină să o mute pe proprietatea ei, modifi -
când-o uşor (o remontează pe temelie de piatră, îi înlocu-
ieşte acoperişul de şiţă cu ţiglă, înlocuieşte bârnele şi stâlpii 
putreziţi şi pardoseşte pridvorul cu cărămidă). 

După moartea soţului Eufrosinei (Ion Brânzan), din anul 
1983, casa nerevendicată de nimeni (toţi cei opt copii ai fa-
miliei murind de timpuriu, iar cel înfi at, Vasile Veleş, neso-
licitând-o), devine magazie utilizată de nepotul Eufrosinei, 
Nicolae Gogoiu, care avea o casă nouă în apropiere. 
Transformarea casei, în care s-a născut „părintele sculpturii 
moderne” în ruină fi ind imanentă şi iminentă, proprietarul 
apocrif încearcă – desigur fără rezultat – să convingă auto-
rităţile de cvasi-autenticitatea acesteia. În sfârşit, ruina este 
vândută sculptorului bucureştean Florin Codre (în anul 
2001), care intenţiona s-o restaureze în capitală.

În acest moment autorităţile intră în panică şi Primăria 
comunei Peştişani blochează acţiunea. Casa ruinată trece 
într-o aşa zisă conservare, fi ind acoperită cu folie de plastic, 

până la luarea unei decizii privind viitorul acesteia, insta-
urându-se pază armată. 

Restauratoarea Doina Frumuşelu consideră că soluţia este 
dezastruasă, folia de polietilenă favorizând condensul, care 
accelerează atacul biologic (ciupercile lemnului). Ea consideră 
că structura de rezistenţă a casei a fost grav afectată, impunân-
du-se metode de examinare modernă (optice, ultrasonice, ter-
mice, radiaţii penetrante), după care să se decidă procedura de 
intervenţie. În cazul restaurării, aceasta trebuie să uziteze atât 
metodele artizanale folosite şi la realizarea originalului, cât şi 
pe cele moderne, pentru refacerea structurii de rezistenţă (ră-
şini epoxidice, armături de oţel inoxidabil şi fi bre de carbon).

Brâncuşiologul Ion Pogorilovschi, crede că noua casă 
(cea surogat – memorială), este mai aproape de cea origi-
nară, întrucât la strămutarea ultimei s-au folosit stâlpi cu 
capitel, în locul celor autentici, necapitelaţi. Pentru autorul 
Viziunii axiale asupra lumii (Editura Vrema, Bucureşti, 
2001), acest fapt modifi că esenţial imaginea de „imago 
mundi” a casei considerate. Concluzia sa este că refacerea 
originalului nu mai este posibilă, neexistând detalii sufi ci-
ente pentru reconstituire, dar adevărul despre avatariile 
casei natale a sculptorului trebuie rostit.

Nicolae Diaconu, pledează pentru refacerea casei auten-
tice pe locul originar, aşa cum se propusese în anul 1967 
de către o comisie din care făceau parte iluştrii V. G. 
Paleolog (primul brâncuşiolog) şi Elena Udrişte (muzeo-
garfă de marcă, târgujiancă). Din cauza reorganizării ad-
ministrative din 1968, decizia asupra aplicării propunerii 
comisiei menţionate se mută de la Târgu-Jiu la Craiova, 
unde se hotărăşte farsa mutării casei Calistrat Blendea pe 
locul celei în care s-a născut Brâncuşi.

E momentul să recapitulăm destinele casei natale 
Brâncuşi:

1. Mutarea acesteia pe altă locaţie;
2. Înlocuirea ei prin promovarea casei Calistat Blendea 

drept casă memorială;
3. Al treilea destin îl va hărăzi viitorul, restaurare sau 

ruinareîn continuare. 
Deocamdată, situaţi actuală, înscrisă pe postcoperta 

cărţii este următoarea: „Până la data apariţiei acestei cărţi, 
situaţia Casei Brâncuşi de la Hobiţa, înscrisă între timp pe 
lista monumentelor istorice protejate, nu s-a schimbat cu 
nimic: putrezeşte în continuare.”

Lucian GRUIA
Notă: 1) Ion Pogorilovschi, Nicolae Diaconu, Doina 

Frumuşelu, „Cel de-al treilea destin al casei lui Brâncuşi” 
(Ed. Fundaţiei „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu, 2002)

Sentimente
de primăvară

a
Tânără-ntr-una
Privesc pe  fereastră
De-atâta verdeaţă şi luna
E blând de lumească;
Pe grinduri sclipesc
De ninsori căprioarele.
Peşti de argint ţigănesc
Treieră soarele;
Cu toate acestea,
Visând la urcioare,
Grâul îşi creşte făptura
Din mare.

b
Zi tainică iată
Pe umeri buchet de răchite,
Sângele iernii viclean
Pe creste se-ascute,
Strălimpede somnul
Dă fuga prin casă,
Ierbile toate străbat
Drumul spre coasă.

c
Ordonanţa fântânii
Prin dealuri de vată respiră,
Crengi peste crengi de mireasma
De lacrimi de mirt
Slobod pe dealuri râul, pârâul,
Coapsa lui de argint şi-o petrece
Naşterea viei acoperind
Ostenită să fi e, se spune,
Osia zilei secunda ei albă;
Grohotişuri de umbră prin care
Cerbi licăresc;
Odată ca niciodată pe dealuri
Fecundă coboară unică - ea:
Dăltuită în sorbul fântânii
Înalţă din toate, pasărea.

d
Oricât aş presăra
Pe sub arborii  moi
Făina acestui poem mai rămân
Genunchii mei goi;
Oricât aş iubi
Sub lacăt de rouă
Pruncii acestui poem,
Mă taie în două;
Oricât prin biserici
Păsări de lapte aş vinde,

Poemul acest suferind
De gât mă cuprinde.

Poem cu ascunzători

Din toamnă în toamnă
cugetul ierbii urcă sticlos
în lujerul copacului;
Din toamnă în toamnă
strigătul viei
Îmi ţese pe tâmplă

poemul cu ascunzători;
mierle de aur în pântecul său, 
călătorii
sabia dulce a cuvântului.

Călăreţul pe câmp

Praful ca o omidă
Ocolea câmpul;

Un tropot mă apasă greu
Pe obraz;
Alt tropot apasă şi mai greu
Macii prin grâu.
Călăreţul cu steag era singur.
Tropotul său translucid descria 
sângele nopţii.

Gresia

Pe calea ferată ca un bursuc
Aerul cald sfâşie lunca.
Sângele ierbii presimte
Gresia peste coasă.

Eram la fereastră

Eram la fereastră când au căzut
Zăpezile
Ca nişte cerbi împuşcaţi în 
picioare;
Ierbile s-au cutremurat, via pe 
stâlpi de oţel a icnit
Şi muchia dealului ca un corb
M-a privit.
Eram la fereastră când  au căzut
Zăpezile;

Focul îmi ardea spatele 
Ca un toreador suplu, metodic;
Pe alei se mişcau fără foşnet
Urmele moi ale zăpezii.

Pierzanie

Esenţial e să nu ne pierdem,
plini de capcane salcâmii 
şi teii
îmi leagă picioarele;
sub frunza încovoiată a
nucului
mă ostenesc.
Nu vreau să mă pierd.
să nu mai cunosc acest drum, 
să nu mai ştiu această lumină
căzând.

Stare de ţară

Şi-aici mai aud
boncăluind apele Dunării,
zarva lor prin fântâni;
prin fi rul de grâu
clocotul său.
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In anul 1925, in numarul 1 al revistei „Th is Quarter” din 
Paris, ca si in numarul 4 al revistei „Integral” din Bucuresti, 
aparea o parabola in limba franceza, semnata de Constantin 
Brancusi – Histoire de Brigands.

In 1976 Tretie Paleolog va publica textul, transpunandu-
l in limba romana si etichetandu-l drept „manifest ironic 
al artistului despre ‘tainele” artei sale”.

A fost odata ca niciodata, demult, demult, in vremea 
cand oamenii habar n-aveau cum vin vietuitoarele pe lume. 
Intr-o buna zi din acele vremuri, un om a dat de o gaina 
care clocea. Iar cum intr-acele vremuri dobitoacele se inte-
legeau de minune cu oamenii, omul a intrebat gaina ce anu-
me facea. Gaina indatoritoare – caci in acele vremuri dobi-
toacele aveau mult respect pentru oameni, nemasurat mai 
mult respect decat in ziua de azi – s-a ridicat de pe oua ca 
sa nu tina omul in picioare si a purces sa-l lamureasca… Si 
i-a tot spus si ras-spus pana cand, atunci cand s-a intors la 
ouale ei, ouale nu mai erau bune de nimic. De aceea, in ziua 
de azi se supara gainile care clocesc si stau sa ne scoata ochii 
daca ne apropiem de cuibar.  In volumul Brancusi inedit, 
aparut in 2004 la Editura Humanitas, se publica la p.51 un 
text olograf al sculptorului, scris de acesta in romana:

La inceputul lumei, cand a vazut omul pentru prima 
data o closca pe oaua a intrebat-o ce face? 
(pe vremea cea animalele vorbeau aceiasi 
limba ca oamenii) animalele aveau foarte 
mare respect pentru oameni; closca s-a scu-
lat si a poft it pe om sa caute un loc sa saza 
ca sa-i explice si i-a explicat si i-a explicat si 
atat de mult ca intorcandu-se la oua le-a ga-
sit reci. De aceea si acum clostele ne sar in 
cap cand ne apropiem de cuibul lor.

In septembrie 1922 artistul ii scrisese co-
lectionarului american John Quinn: „Chiar 
acum ma simt ca o gaina care-si cloceste oua-
le si pe care e periculos s-o tulburi”.

Lui V.G. Paleolog ii spusese candva: „Ca 
sa spun ce-am vrut sa fac intr-o lucrare de-a 
mea e mai greu dacat munca pe care am de-
pus-o. Si este bine cunoscut sfatul pe care-l 
dadea tuturor: Nu cautati formule obscure 
sau mister. Eu va daruiesc bucurie curata. 
Priviti pana ce le vedeti. Cei mai aproape de 
Dumnezeu le-au vazut”.

Pe o notita scrisa de mana sa citim: 
„Lucrurile de arta sunt oglinzi in care fi ecare 
vede ceea ce ii seamana”.

In timpul vietii a interzis sa i se publice 
biografi a. A lasat cateva notite biografi ce, a 
scris o schita, Le Genie, le-a relatat prieteni-
lor intamplari amuzante si a acreditat el in-
susi cateva aspecte usor nereale – calatoria 
pe jos pana la Paris, refuzul de a lucra cu Rodin.

In decursul anilor, exegetii au creat diverse mituri des-
pre Brancusi . Au vorbit despre „ciobanul din Carpati”, dar 
si despre intelectualul rafinat, despre „Sfantul din 
Montparnasse” dar si despre „Erasmus din Montparnasse”, 
despre „Brancusi initiatul”, „Brancusi alchimistul”, „Brancusi 
masonul”, dar si despre „Brancusi-Dumnezeu”. S-a scris 
despre „simbolismul hylesic” al artistului, dar si despre 
„nonsimbolismul artei brancusiene”. In cele ce urmeaza, voi 
incerca sa va impartasesc si eu cateva ganduri.

*
*     *

Constantin Brancusi s-a nascut la 19 februarie / 2 mar-
tie pe stil nou 1876 – deci in zodia Pestilor. (Atribuia infl u-
entei semnului sau zodiacal faptul ca avea probleme cu pi-
cioarele.) A vazut lumina zilei intr-un spatiu fericit oranduit 
de Dumnezeu, cu clima blanda si natura armonioasa, cu 
coline unduioase si creste muntoase in zare. (Despre 
Parang, amintit de Eschil ca Pharangos, se spune ca ar fi  
fost muntele de care Zeus l-a tintuit pe Prometeu.) Peisajul 
ideal pe care-l purta in sufl et explica, poate, bucuria pe care 
dorea s-o imprastie in jur. Familia sa locuia in catunul 
Hobita din comuna Pestisani (din nou „Pesti”!), iar 
Constantin se va mandri ca erau mosneni, „Boieri de la 
Facerea lumii”, cum ii va relata lui Petre Pandrea , si ca 
„Mosii sai au durat biserici” (dupa cum ne spune 

V.G.Paleolog).
Pentru Lucian Blaga „satul se situeaza in centrul lumii 

si se prelungeste in mit”, „a trai in sat inseamna a trai intr-o 
perspectiva cosmica si in constiinta unui destin legat de 
eternitate”. 

Brancusi a copilarit intr-un sat gorjean in care comuni-
tatea traia de milenii in comuniune cu natura, pastrandu-si 
obiceiurile si traiul patriarhal. A invatat ca omul este inte-
grat in natura, ca timpul este masurat de fenomene 
naturale.(In atelierul sau parizian nu exista ceas!) Spiritul 
i s-a orientat spre nemarginire si a invatat sa traca dincolo 
de aparente, cautand ceea ce e permanent, general, univer-
sal. Mama sa se tragea dintr-o familie de diaconi – „sacer-
doti de rang secund” cum ii numeste Pandrea . Ea era un 
adevarat „calendar strabun viu, plin de poezie si de animis-
tica”, l-a invatat sa pretuiasca riturile si obiceiurile ances-
trale (calusari, paparude, caloieni), dar l-a familiarizat si cu 
ritualul ortodox, ducandu-l de mic la manastirea Tismana. 
Dorea sa-l vada preot dar el a ajuns „marele pontif al artei 
moderne”.

Artistul marturisea peste ani: „Copil fi ind am fost atat 
de fericit incat am facut rezerve de fericire pentru toata 
viata.”

Despre satul gorjean,specialistii afi rma ca era un ansam-
blu de uriase obiecte sculpturale, exemplar inscrise in pei-
saj. Regretata arhitecta Silvia Paun sublinia faptul ca arhi-
tectura caselor de tara la romani este deschisa catre soare, 
marcand solidaritatea cu macrocosmosul prin existenta 
pridvorului, a cerdacului sau foisorului, care le caracteri-
zeaza pe tot intinsul tarii. 

In morfologia operei brancusiene se vor regasi  ecouri 
ale portilor monumentale gorjene, ale stalpilor zvelti de 
cerdac, ciopliti in dinte de ferastrau cu margini semi-rom-
boidale. Sculptorul a simtit nevoia sa-si aduca la Paris „o 
biata fi liala a Tismanei” (cum ii va marturisi lui Pandrea). 
In atelierul din Impasse Ronsin a re-creat atmosfera de la 
tara: pietre si trunchiuri de copac, pat cioplit intr-o mono-
xila, mese joase si rotunde, soba din zid, scaune si banci 
din lemn. Isi va ciopli o poarta asemeni celor din sat si va 
incadra usa din sipci cu doua coloane din gips ornate cu 
simbolul Sarutului, amintind de Soarele si Luna de pe por-
tile decorate de acasa. 

Coloanele fara sfarsit care i-au populat atelierul le vor 
sugera vizitatorilor „trunchiuri de arbori desfrunziti”. Va 
pune la loc de cinste un urias surub de teasc, socotit „duh 
al atelierului”, precum si o bucata de lemn plutit, asemana-
toare cu un crocodil, care-i salvase candva viata de la inec.
Va afi rma ca atelierul este gradina sa si-l va impodobi cu 
ghivece si vase cu fl ori. Va fotografi a un trunchi uscat de 

castan care daduse frunze si va suprapune imaginea peste 
autoportretul sau, ca simbol, la nasterea unicului sau fi u.

Despre Brancusi, Eileen Lane afi rma : „Avea o trainica 
legatura cu pamantul si un dar ciudat de a simti lucrurile 
transmise pe unde invizibile, dintr-o lume care scapa inte-
legerii noastre.”

Spiritualitatea brancusiana a fost marcata si de contactul 
in copilarie cu cele mai arhaice cantece rituale existente in 
tara noastra, pe care Constantin Brailoiu le va aduna in 
„Ale mortului din Gorj”. A ascultat, desigur, cand si-a pier-
dut tatal, cantecele „Zorilor”, cu care raposatul, „Dalbul de 
pribeag” este insotit in drumul sau „din tara cu dor in cea 
fara dor”. „Cantecul Bradului”, deplangandu-si soarta de a 
fi  taiat pentru a fi  pus pe mormantul tinerilor „nelumiti”, il 
va face sa respecte lumea vegetala.

Apropierea casei parintesti de cimitirul satului il va in-
vata demnitatea in fata mortii si impacarea cu gandul aces-
teia. Nu o va socoti o tragedie, iar operele funerare pe care 
le va crea ulterior (Rugaciunea, Sarutul, Ansamblul de la 
Targu-Jiu, proiectul Templului de la Indor) vor avea darul 
de a o umaniza.

Isi va folosi frumoasa voce de tenor pentru a canta si la 
strana, in biserica din sat, la Craiova la Madona Dudu, la 

Bucuresti la Mavrogheni sau la Paris in cape-
la romana din strada Jean-de-Beauvais. 
Socotea cantarile gregoriene si bizantine 
drept izvorul insusi al muzici, cu ritmurile 
lor care exprima armonia universala. A notat 
candva : Dumnezeu e pretutindeni – 
Dumnezeu este do – tonica.

*
*   * 

Arta populara romaneasca este caracteri-
zata prin simbolism si geometrism. Stilizarea 
elimina particularul pentru a exprima o idee 
generala, folosind un limbaj de semne uni-
versal, pastrat inca din preistorie. Repetitia si 
alternanta, procedee ritualice la origine, sunt 
folosite in dansuri, muzica, ornamentica te-
saturilor sau ceramicii.

Brancusi a sublimat constiinta colectiva a 
unui popor cu un univers propriu de gandire 
si simtire, elaborat timp de milenii pe mos-
tenirile culturilor stravechi ale teritoriului 
carpato-dunarean. 

In contact cu avangarda apuseana care se 
intorcea spre izvoare stravechi si „privea in 
urma ca sa paseasca inainte”, sculptorul n-a 
avut decat sa revina la ceea ce invatase in ti-
nutul sau de bastina.

Dupa parerea lui George Uscatescu, 
Brancusi a realizat „o sinteza intre realitatea 

ancestrala, purifi cata infi nit de timp si de efortul creatiei 
fecunde a generatiilor si o rationalitate ridicata la ultimul 
grad de incandescenta.” 

Giulio Claudio Argan il socoteste „singurul artist care 
a ajuns pana la originea lucrurilor”, caci „A adancit traditia 
pana ce a gasit radacina umana comuna tuturor traditiilor, 
tuturor expresiilor populare de arta.”

In opera brancusiana regasim ecouri ale unor mituri 
stravechi. Multe din lucrari poarta nume legate de mitolo-
gia greaca: Danaida, Danae, Prometeu, Narcis, Leda, Muza, 
Himera. Intr-un interviu din 1930 isi exprima regretul ca 
nu are 100 de brate, precum Briareu. In biblioteca pastrata 
in atelierul reconstituit se afl a Metamorfozele lui Ovidiu

Felul in care artistul ilustreaza aceste mituri se deose-
beste insa de reprezentarile clasice. In viziunea lui, nu 
Jupiter ci Leda s-a intrupat in lebada, caci: Barbatul este 
urat ca un broscoi, iar lebada are arcuiri delicate asemeni 
trupului de femeie.

Prometeu se aseamana cu un cap de copil adormit, in 
continuarea logica a capetelor de copii supliciati sculptate 
la inceputurile sale. Sculptorul explica insa: Daca este ase-
zat cum trebuie, poti vedea cum i se lasa capul peste umar, 
in timp ce vulturul ii sfasie fi catul.

Alte personaje mitologice sunt reprezentate prin capete 
ovoidale, avand ochii inchisi (Muza adormita) sau larg des-
chisi (Narcis isi capata constiinta de sine). Danaida din 

MIT ŞI SIMBOL LA BRÂNCUŞI
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piatra e un cap arhetipal,cu o expresie introvertita. Danaida 
din bronz sau Danae sunt de fapt portrete ale Domnisoarei 
Pogany. 

De altfel Brancusi spunea: „Un titlu nu inseamna nimic. 
E la fel ca in muzica. Chiar daca n-ar avea titlu, tot v-ar face 
placere sa ascultati o mare simfonie”.

A folosit si teme luate din Biblie, realizand din lemn, 
intr-o viziune proprie, Fiul risipitor si Adam si Eva. Primul 
titlu il folosise si pentru o lucrare ulterior numita Primul 
pas, pe care a si distrus-o. Exegeza se straduieste si azi sa-si 
explice semnifi catia lucrarii. Unii vad acolo o poarta larg 
deschisa, monumentala, sugerand asteptarea si opulenta 
celui ce poruncise sa se taie vitelul cel gras pentru fi ul ce a 
fost pierdut dar s-a afl at. Altii zaresc osilueta ingenunchiata.  
Brancusi n-a dat explicatii. 

Pentru cuplul primordial, in care a asezat-o pe Eva dea-
supra lui Adam, artistul le-a precizat sotilor Istrati:  L-am 
asezat pe Adam sub Eva ca sa poarte greutatea cuplului. El 
stabileste in acelasi timp si contactul cu pamantul, de parca 
si-ar infi ge radacinile in el.

Lui David Lewis i-a explicat : Eva e deasupra, Adam e 
dedesubt. Rolul Evei este sa perpetueze viata. Este ferme-
catoare si inocenta. Este fertilitatea, un mugur care se des-
chide, o fl oare care germineaza.Iar Adam, dedesubt, lucrea-
za pamantul. El trudeste si asuda. 

Un exeget a simtit nevoia sa completeze vorbele spuse 
de Brancusi insusi si le-a „citat” prin „El trudeste, asuda si 
suduie”!

Se stie ca sculptorul a realizat si o lucrare monumentala 
intitulata Trecerea Marii Rosii, pe care insa a distrus-o. 
Nimeni nu are idee ce reprezenta. Despre Coloana infi nita 
i-a spus unui vecin si prieten ca nu trebuie sa fi e prea mare, 
precum Turnul Babel, trebuie realizata o anumita inaltime, 
astfel incat sa fi e infi nita dar fi nita in spatiu. 

Folclorul patriei i-a furnizat tema Pasarii Maiestre. Seria 
de Pasari de aur sau Pasari in vazduh materializeaza intr-un 
fel mitul Pasarii-sufl et sau mitul arhaic al zborului magic. 
Legenda arborilor imbratisati s-ar putea regasi in Sarutul. 
Cumintenia Pamantului si Vrajitoarea ne duc cu gandul la 
vechi basme.

Tema arhaica universala a oului cosmogonic sau a cre-
atiei apare in Inceputul lumii, Sculptura pentru orbi, Noul 
nascut, Primul tipat. Obsesiva serie de Coloane fara sfarsit 
materializeaza stravechea tema a Coloanei cosmice. Mircea 
Eliade preciza: „Din stravechiul simbolism al Coloanei 
Cerului, Brancusi n-a retinut decat elementul central, ascen-
siunea ca transcendere a conditiei umane”.

*
*    * 

Lucian Blaga scria : „Sculptorul Brancusi a incercat sa 
reduca la forme si linii ultime o pasare si a creat o stranie 
divinitate a extazului. A cioplit si a cizelat un ou, preocupat 
exclusiv de problema fi gurilor fundamentale si totusi, depa-
sindu-se, el a intruchipat oul cosmic.”

Jacques Lassaigne preciza, la randul sau : „Brancusi da-
ruieste o forma universala nepieritoare miturilor ascunse ale 
traditiilor milenare. A plasmuit forme care sunt acelea ale 
nasterii, ale inceputului lumii, forme de o neintrecuta bogatie 
potentiala.”

Brancusi afi rma: „Trebuie ca viata individuala sa fi e ab-
sorbita in gandirea universala ca frumusetea unei opere sa 
devina vizibila pentru toti. Cand creezi, trebuie sa te con-
funzi cu universul, cu elementele.  A scris el insusi despre 
opera lui: Nu este o expresie locala,este esenta celei mai inalte 
expresii a puritatii universale”.

Pentru el sculpturile erau etape in procesul realizarii 
unei idei, in cautarea formei de expresie cea mai adecvata 
pentru tema respectiva. Dupa el, Frumosul se naste ca o 
planta si se dezvolta conform cu propriu-i destin.

*
*      * 

Inca de la primele sale lucrari, portrete fi gurative, artis-
tul a reusit sa surprinda caracteristicile esentiale ale mode-
lelor. A socotit insa ca: Daca ne limitam la reproducerea 
exacta, oprim evolutia spiritului.

In timp, imaginile devin atemporale, arhetipale, simbo-
luri ale persoanelor reprezentate.  Printesa X pentru sculp-
tor: Este femeia, sinteza insasi a femeii, este eternul feminin 
al lui Goethe redus la esenta./…/ rezuma intr-un singur 
arhetip toate efi giile feminine de pe pamant.

Socrate este cugetatorul prin excelenta,reprezentat ca 
un craniu supradimensionat pe un corp fragil: Intreg uni-
versul circula, nimic nu-i scapa marelui ganditor. El stie tot, 
vede tot, aude tot. Are ochii in urechi, urechile in ochi. 
Seful, un cap de bostan cu o gura uriasa si o tichie de tabla 
pe cap, satirizeaza toata gama de superiori ierarhici, despoti 
sau tirani. Modelul lucrarii se pare ca a fost un clovn 
celebru.

Domnisoara Pogany, „feerica bunica a sculpturii abs-
tracte” cum o numea Jean Arp, are ochi si maini de madona 
bizantina.

Intre lucrarile intitulate Eileen, Doamna L.R., Doamna 
Meyer, Nancy Cunard, Negresa blonda, Negresa alba si 
modelele care le-au inspirat asemanarile se pot doar 
intui.

Simbolul lui Joyce – o spirala – ne poate duce cu gandul 
la labirintul din Ulysses. Se spune ca tatal scriitorului s-ar fi  
mirat cat de mult i s-a schimbat fi ul, de cand nu-l mai vazuse! 
Joyce insusi va crea un echivalent verbal plin de haz pentru 
Coloana infi nita brancusiana: HIERARCHITECTITIPTITOP 
LOFTICAL CELESCALATING THE HIMALS.

Cat despre autoportretul desenat de sculptor si intitulat 
Relativement tel que moi, format din cercuri concentrice si 
triunghiuri, intelesul i se cauta inca.

*
*    * 

Paul Klee aprecia ca un artist da prin simboluri elemen-
te consolatoare pentru om, atingand sfere universale. Putem 
spune ca Brancusi a concurat natura, creand un univers de 
forme simbolice – arhetipuri platoniciene pentru eternitate. 
A realizat obiecte-simbol, idei intrupate in forma, o arta 
care tinde catre absolut.

Brancusi a reusit o esentializare a tuturor barbatilor si 
femeilor in cuplul primordial Adam si Eva, ca si in Sarutul. 
In Pestele, Foca, Pasarea, Testoasa, Cocosul, Pinguinii, rea-
lizeaza o suma a tuturor acelor vietuitoare, eliminand de-
taliile si cautand sa le prinda „scanteia spiritului”.

Apreciind ca „Arta nu este o intamplare” si ca „Fiecare 
materie are o individualitate a sa, pe care n-o putem distruge 
dupa cum ni se nazare, ci doar s-o facem sa vorbeasca in 
propria sa limba”, sculptorul isi alegea deliberat materialele. 
A folosit astfel marmura alba pentru a simboliza caracterul 
virginal al Torsului de fata. A utilizat marmura cu striuri 
colorate pentru a reprezenta penajul Pasaruicii. Pe Adam 
l-a cioplit in lemn de stejar pentru a-i valorifi ca trainicia, 
iar pentru Eva a recurs la lemnul de castan, apt sa-i redea 
curbele gratioase. Daca Rodin a reprezentat in Sarutul doi 
tineri asezati confortabil pe o stanca, la Brancusi indragos-
titii sunt stanca insasi, in afara de timp si spatiu.

Marmura si bronzul polisat pana la incandescenta le-a  
folosit in temele grave, legate de creatie, zbor, inaltare 
transcedentala.

De lemn s-a folosit pentru lucrarile cu tenta umoristica 
(Seful, Himera, Vrajitoarea, Doamna L.R.). L-a intrebuintat 
si pentru temele biblice sau pentru coloanele asemanatoare 
unor totemuri. 

A lasat in aceeasi lucrare portiuni brute si portiuni per-
fect prelucrate, sugerand imagini atemporale, desprinderi 
ale spiritului de materie (Coapsa, Somnul). A asociat socluri 
grosolan lucrate cu lucrari superb fi nisate, obtinand efecte 
deosebite. De pilda minunata Maiastra din marmura alba 
este asezata pe o Dubla cariatida din calcar, reprezentand 
doua biete siluete omenesti, ca o contrapondere a zborului 
spiritului fata de omenirea primitiva. Plasarea Noului nascut 
din bronz lustruit pe un soclu de lemn cu o scobitura ro-
tunda creaza o metafora sugerand maternitatea. 

*
*    * 

Lucrarile care au facut sa curga cea mai multa cerneala 
din partea exegetilor lui Brancusi sunt insa cele cuprinse 
in Ansamblul monumental de la Targu-Jiu. Unica lucrare 
de for public realizata de sculptor a fost inaltata in propria-i 
patrie, ca o „justitie poetica” dupa cum apreciaza Sidney 
Geist.

Gandit ca un omagiu pentru ostasii gorjeni cazuti in 
primul razboi mondial, Ansamblul imbina sculptura, arhi-
tectura si urbanismul, fi ind apreciat de Ionel Jianu ca cel 
mai de seama monument inchinat mortilor din acel razboi. 
Pentru William Tucker este „singura sculptura a timpurilor 
moderne care poate fi  comparata cu marile monumente ale 
Egiptului, ale Greciei sau ale Renasterii”. Sculptorul nu a 
comentat niciodata semnifi catia ansamblului ca atare. Pe o 
axa de la vest la est se afl a:

– o masa rotunda inconjurata de 12 scaune, pe malul 
Jiului , in apropiere de podul aparat in octombrie 1918 de 
locuitorii orasului, 

– o alee marginita de 30 de scaune, grupate cate 3 in 
nise speciale,

– un portal din piatra format din doua coloane masive 
ornate cu simbolul ochilor din „Sarutul”, sustinand o arhitra-
va cu o friza reprezentand 40 de ideograme ale „Sarutului”,

– o strada pe care se afl a o biserica,
– o Coloana fara sfarsit monumentala din otel si fonta, 

ridicata pe un damb.
Despre felul in care au fost interpretate aceste monu-

mente se poate vorbi la nesfarsit. Ne vom limita doar la 
spusele sculptorului.

Stim astfel ca in 1933, in catalogul expozitiei sale de la 
Galeria Brummer din New York, a notat sub imaginea unor 
coloane din lemn:

Proiect de coloane care marite vor sustine cerul.
Aretiei Tatarescu, comanditara lucrarii, i-ar fi  spus des-

pre Coloana ca este „o scara la cer”.
Sculptoritei Malvina Hoff man ii va relata in ajunul in-

augurarii monumentelor: 
Natura zamisleste plante care cresc din pamant, drepte 

si vanjoase –iata Coloana mea, se afl a in frumoasa gradina 
a prietenului meu din Romania. Formele ei sunt aceleasi de 
jos si pana sus, nu are nevoie de piedestal sau soclu ca sa o 
sustina;vantul nu o va distruge, sta prin propria-i putere.

Despre Poarta, a carei macheta i-a aratat-o intr-o foto-
grafi e, i-a spus: Aceste coloane sunt rezultatul unor ani de 
cautari.

Mai intai a fost grupul acestor doua siluete din piatra, 
asezate si imbratisate…apoi simbolul oului, apoi gandul a 
crescut pana la aceasta poarta spre lumea de dincolo.

Peste ani ii va spune Carolei Giedion-Welcker ca sim-
bolul Coloanei este succesiunea generatiilor.

Toate aceste vorbe sunt relatate de interlocutorii sai. Are 
o valoare deosebita insa ceea ce a notat el insusi pe o hartie 
pastrata acum la Muzeul National de Arta din Paris: La 
Colonne sans fi n, c’est comme une chanson eternelle qui 
nous emmene dans l’infi ni au-dela de toute douleur et joie 
factice.

Adica: Coloana fara sfarsit este asemeni unui cantec 
etern care ne duce cu sine in infi nit, dincolo de orice durere 
si bucurie factice.

Restul e tacere…
Sorana GEORGESCU-GORJAN
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Justifi care
Însemnările care urmează debutează cu unele detalii au-

tobiografi ce. Rostul lor este de a construi un fi r conducător, 
în măsură să pună în evidenţă împrejurările care au deter-
minat o vocaţie, manifestată încă de la o vârstă tânără: aceea 
de publicist, în primul rând, şi de editor, în al doilea rând.

Nu posesiunea unui important capitol m-a făcut, pentru 
câtva timp, editor, ci atracţia pentru această activitate, ca şi 
îndeletnicirea de publicist, exercitată de mine timp de 10 
ani, în paralel cu ingineria. Ele m-au determinat să mă zbat 
pentru încropirea unui capital minim, necesar începerii 
activităţii de editor şi tipograf.

Curriculum vitae
M-am născut în 1905 la Craiova din părinţi de origine 

modestă. Tatăl meu, orfan de tată şi de mamă, a fugit la 
vârsta de 10 ani din satul său natal din Gorj la Craiova, 
pentru a-şi schimba soarta. Mama mea era fi ica unor arde-
leni de la Sălişte, stabiliţi de timpuriu la Râmnicu Vâlcea.

De mic ascultam poveştile mamei care, după învăţătura 
ei elementară, se alesese cu un dar înnăscut de povestitoare, 
ce se manifesta şi în scrisori prin descrieri amănunţite şi 
pline de vivacitate ale vieţii cotidiene. În materie de arit-
metică, mama fusese impresionată de o misterioasă opera-
ţie, denumită „răsturnarea fracţiilor”, despre care îmi vor-
bea cu mândrie când eram de vârsta preşcolară.

Dar iată că am ajuns şi eu să „răstorn fracţiile” prin 
clasa a patra primară, la o şcoală excelentă de pe strada 
Târgului din Craiova, purtând numele de „Petrache 
Poenaru” (noi copii îi spuneam „Petre Păduche”). Directorul 
şcolii era institutorul I.P. Ţuculescu, tatăl pictorului-medic 
Ion Ţuculescu. Acesta din urmă era cu cinci ani mai mic 
decât mine; ne-am cunoscut mai bine după război, prin 
1947, când a avut la Bucureşti o expoziţie personală, cu care 
ocazie i-am cumpărat două tablouri.

Gimnaziul 
Iată-mă înscris în clasa I a cursului inferior, la celebrul 

liceu Carol I. Aceasta se petrecea în timpul ocupaţiei ger-
mane din primul război mondial (mai precis, în 1916). Şi 
fi indcă, după cum se spune, à tout seigneur tout honneur, 
ocupanţii noştri nemţi ne-au impus, chiar din clasa I de 
gimnaziu, vreo 8 (opt) ore de limba germană pe săptămână! 
Bine înţeles, ceea ce e prea mult strică: mai nici unul dintre 
noi n-a învăţat nemţeşte, cu atât mai puţin cu cât profesorul 
nostru, cam improvizat, n-avea nici o metodă şi ne lăsa în 
plata Domnului. De mine s-a prins totuşi câte ceva, mai 
ales după ce ni s-au schimbat profesorii, limba lui Goethe 
fiindu-ne predată succesiv de competenţii dascăli 
Turtureanu şi Magheţu. Din păcate, după înapoierea elevi-
lor refugiaţi din Moldova, cam prin clasa III, am luat-o de 
la capăt cu germana, căci noii veniţi nu făcuseră nici o oră 
de germană în refugiu şi nici nu aveau chef să înveţe limba 
inamicului.

Structura clasei noastre (IB) era cam următoarea: câţiva 
băieţi din protipendadă, crescuţi cu guvernante nemţoaice 
sau franţuzoaice, un număr mai mare de orăşeni de origine 
modestă, plus destul de mulţi copii de la ţară.

Eram foarte ambiţios şi vream să-i întrec în cunoaşterea 
limbilor străine pe colegii mei dăscăliţi de fräuleine. Din 
fericire, la franceză am avut profesori excelenţi: pe M. 
Stănescu şi, mai ales, pe C. Fortunescu, cu care am învăţat 
temeinic limba lui Voltaire, citită si vorbită. În timpul unei 
scurte absenţe a profesorului titular de franceză, cam prin 
clasa IV, un profesor suplinitor, Al. Popescu Telega, şi-a 
bătut capul să ne înveţe regulile de aur ale ortografi ei fran-
ceze. Nu ştiu dacă alţii au rămas cu ceva de pe urma stră-
daniei suplinitorului, dar eu atunci am învăţat să scriu co-
rect franţuzeşte.

Din clasa a III-a studiam şi latina, tot cu profesori buni: 
I. M. Marinescu şi Ion Florescu. Într-a patra am început sa 
învăţ singur limba engleză şi în acelaşi timp învăţa aceeaşi 
limba un alt profesor de latină, Tudor Ştefănescu, pe care 
îl însoţeam adesea în drumul spre casă, deoarece locuiam 
foarte aproape unul de altul. Tudorică Ştefănescu era un 
om foarte binevoitor, foarte apropiat de elevi. El ştia că n-o 
să prea facă treabă multă cu latina şi se apucase să înveţe 
engleza, după cum am spus. Când am ajuns în cursul su-
perior, proaspătul profesor de engleză mă folosea ca repe-
titor şi ajutor al lui.

Fiind atras de limbile străine, am învăţat, tot fără pro-
fesor, cam de la vârsta de 15 ani, italiana şi spaniola, folo-
sind manualele (azi învechite) Gaspey-Otto-Sauer. M-am 
exersat la italiană citind foarte des „Corriere della sera”, iar 

spaniola am descifrat-o din romanul „Don Quijote de la 
Mancha”.

Trebuie sa accentuez că am învăţat cu sârg, nu numai 
limbile străine, dar şi limba maternă, la care am avut ca 
profesor pe vestitul Niculescu-Naquet – „Moş Nache”, cum 
îi spuneam noi. El ne-a predat temeinic gramatica, orto-
grafi a şi literatura, ne-a învăţat să scriem corect, prin inte-
ligente şi dese analize literare.

Cursul superior de liceu
M-am despărţit cu greu de limba latină, fi indcă doream 

să ajung inginer ca unchiul meu, nenea Gogu, fratele tatei. 
Am vrut să dau examene de diferenţă la latină (am şi trecut 
prima probă, în sesiunea de vară, cu „De bello gallico” al 
lui C. Julius Caesar – „Gallia omnis divisa est in partes tres”, 
dacă nu mă înşeală memoria).

Dar, cum se spune acum, m-am „axat” pe ştiinţele exac-
te. Pentru matematică aveam nevoie de manuale franceze 
scumpe: era vorba de cunoscutele „Culegeri de probleme” 
ale fraţilor iezuiţi (F.J.), nişte ceasloave mari care costau o 
groază de parale. De unde să fac rost de bani: tatăl meu 
avea o leafă mică, iar mama era casnică.

Am fost premiant I în toate clasele gimnaziului. În cur-
sul superior eram hotărât să nu stric tradiţia – şi am reuşit 
să termin cu media „foarte bine” cele trei clase V, VI şi VII 
pe care le-am urmat la liceu.

„Foarte bine” pe linie însemna să devii premiant de 
onoare al liceului şi să primeşti, la sfârşitul anului, în afară 
de un teanc de cărţi, şi o recompensă de 500 lei din partea 
asociaţiei craiovene „Prietenii Ştiinţei”.

Fiind bun la matematică, am fost ales de profesorul 
meu, în acelaşi timp director al liceului, Nicolae Balaban, 
ca meditator al fi icei sale Tanţa. Cât era el de profesor de 
matematică, nu reuşea să-şi strunească fi ica. Eu am reuşit, 
cu toate că-mi juca mereu feste, împreună cu o bună prie-
tenă a ei, de aceeaşi vârstă, pe care o meditam tot la mate-
matică, în acelaşi timp.

Afl ându-se că sunt meditatorul ofi cial al fi icei directo-
rului liceului, am început să am clientelă numeroasă pentru 
ore de matematică. Între altele, am meditat un grup de fete 
de la Şcoala de menaj „Dima Popovici”. Multe am mai în-
ghiţit şi de la acele drăcoaice...

În orice caz, din meditaţii ieşeau bani, iar banii se trans-
formau în cărţi străine, în special cărţi de matematică, me-
tode de învăţat limbi şi dicţionare.

Este foarte curios că, deşi eram un elev excelent, eram 
prieten şi cu câteva pramatii din clasă, colegi slăbuţi la 
carte, pe care mă străduiam să-i menţin pe linia de plutire, 
dându-le aproape zilnic meditaţii gratuite, înainte de a hoi-
nări cu ei prin oraş.

Aveam un oarecare spirit de aventură, care m-a făcut să 
mă asociez cu alţi amatori de escapade, înfi inţând împreună 
chiar şi o echipă de teatru, cu care am prezentat, la Segarcea 
şi Piteşti, nişte lamentabile spectacole improvizate, urmate 
de... dans! Noi eram şi actori şi muzicanţi. Eu zdrăngăneam 
la vioară, un alt coleg la fel, mai angajam câte un contraba-
sist de meserie de prin partea locului, şi gata orhestra! Toate 

acestea le făceam însă în vacanţe.
Dar în general, nu mă ţineam vara numai de pozne, mă 

şi odihneam şi, mai ales, rezolvam câteva mii de probleme 
din „Culegerile” fraţilor iezuiţi.

O altă activitate ofi cială era aceea de „violonist” în or-
hestra liceului. Învăţasem să cânt la vioară cu profesorul 
Aurel Bobescu, tatăl Lolei Bobescu, pe vremea când viitoa-
rea virtuoză gungurea sau ţipa în leagăn! Că n-am cântat 
niciodată bine la vioară, este exclusiv vina mea, iar nu a 
fostului meu profesor.

De sărbători, făceam parte întotdeauna, fi e din „Corul 
liceului”, fi e din „Adevăratul cor al liceului”, cu care por-
neam la colindat, prezentându-ne cu cărţi de vizită tipărite, 
la cetăţeni selectaţi de noi după criterii sigure.

Înainte de miezul nopţii, după ce terminam colindatul, 
intram în cafeneaua „La Leonică” de pe Madona unde beam 
câte un ceai să ne dezmorţim, şi împărţeam banii frăţeşte.

Dintre „păcatele tinereţii” am să relatez şi un episod 
care a durat câteva luni, anume colaborarea mea la o revistă 
(dubioasă) umoristică din capitală – mi se pare că i se spu-
nea „Tiribomba”. Aveam oarecare talent de povestitor cu 
haz şi făceam cu uşurinţă epigrame (eram, cred, în clasa 
VI), aşa că mi-am încercat norocul şi am trimis „Tiribombei” 
un prim material, care a fost publicat imediat. Am colabo-
rat, în continuare, număr de număr, fi e cu catrene, fi e cu 
proză. Piesa mea de rezistenţă a fost un foileton: ”Misterul 
plăcinţii cu brânză”.

Pseudonimul cu care îmi semnam producţia literar-
umoristică era Ghiţă Laconicul. Nu-mi amintesc nimic din 
ce am publicat atunci dar ţin minte epigrama pe care mi-a 
făcut-o, în revistă, ca ripostă, un alt colaborator al „Tiribombei”:

Eşti poet de-o nouă spiţă;
Cu tot râsul tău ironic
Recunosc că eşti „nea Ghiţă”
Dar nu eşti de loc laconic!
Nu după multă vreme, sau m-am lăsat eu de colaborare 

sau revista şi-a dat obştescul sfârşit.
*

În clasa VII reală am scos, împreună cu bunul meu 
prieten Emilian Iliescu, „Revista Matematică a Liceului”, 
tipărită cu banii noştrii şi vândută colegilor. A fost primul 
meu act editorial.

Terminarea liceului
Vara anului 1923 a reprezentat pentru mine o perioadă 

de grele încercări. Absolvisem cu bine clasa VII de liceu, 
când s-au răspândit printre elevi zvonuri că învăţământul 
mediu se va reduce la 7 ani. Mie şi multora dintre colegii 
mei, de la real şi de la modern, ne-a venit ideea bruscă să 
dăm clasa VIII în particular. Zis şi făcut: ne-am prezentat 
la examene mai mult sau mai puţin pregătiţi, bizuindu-ne 
şi pe faptul că unele obiecte de studiu din clasa a VIII aveau 
aceeaşi tematică generală ca şi cele similare din clasa IV. În 
această categorie intrau în special: istoria, geografi a şi şti-
inţele naturale.

În ceea ce mă priveşte, limbile franceză, germană şi en-
gleză, ca şi matematica şi româna, la care eram „tare”, nu-mi 
puneau probleme, aşa că m-am prezentat la examene cu 
curaj — dar şi obosit mort, din cauza tocelii din timpul 
nopţilor nedormite. Din fericire, în sesiunea de vară se dă-
deau numai probe scrise, aşa că am trecut hopul cu bine.

Pentru a mă pregăti temeinic şi în acelaşi timp şi pentru 
a avea o vacanţă cât de cât, ne-am dus, mama cu mine şi cu 
fratele meu, la Tismana, la un văr al tatei, Petrescu, frecvent 
oaspete al nostru la Craiova.

Timp de o lună m-am pregătit la toate materiile clasei a 
VIII-a dar în special la matematică, fi zică şi chimie (in ve-
derea examenului de admitere la Politehnică). Zilnic mă 
urcam pe nişte scări rudimentare până la o platformă de pe 
stânca pe care este clădită mănăstirea Tismana. Un pârâu 
ieşit din grotele de lângă mănăstire se prăvălea (se prăvăleşte 
şi astăzi) sub formă de cascadă, alcătuind o perdea de apă 
în faţa foişorului-platformă unde învăţam zilnic şi cu spor.

Am trecut cu bine şi examenele din toamnă. Am avut 
difi cultăţi la geologie, la care bunul profesor Elie Georgescu 
(poreclit de noi, cu cruzimea copilăriei, „Ciungu”, din cauza 
unui defect fi zic), supărat că un premiant de onoare al li-
ceului voia să „sară” un an, mi-a dat la oral o notă proastă 
(+4) fi indcă la teză nu putea să-mi scadă nota — scripta 
manent. Regulamentul de atunci cerea ca o notă sub 5, in-
diferent dacă aveai sau nu medie de trecere, să fi e „îndrep-
tată” de Consiliul profesoral. Acest lucru s-a şi întâmplat, 
singur oponent fi ind tot profesorul Elie Georgescu.

A urmat apoi „dizertaţia” de bacalaureat. Trebuia să 
dezvolţi un subiect şi să-l expui în faţa comisiei, vorbind 

Însemnări de publicist şi editor

Ştefan Georgescu-Gorjan
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aproximativ 20 minute.
Eram deci la începutul lui septembrie 1923, absolvent 

al celor VIII clase liceale. M-am înscris imediat la Şcoala 
Politehnică din Bucureşti pentru examenul de admitere. Pe 
atunci se dădeau asemenea examene numai în Politehnică 
şi la Medicină.

Am reuşit al 17-lea la admitere (din vreo 400 de candi-
daţi). Aveam dreptul să mă înscriu la oricare din cele cinci 
secţii, dar am preferat „Electromecanica”.

Mă văd, parcă ar fi  fost ieri, în dormitorul comun imens, 
de 60 de paturi, al anului I, la ultimul etaj al clădirii 
Politehnicii din strada Polizu. Eram elev la Şcoala 
Politehnică, dar mă înscrisesem ca student la facultăţile de 
Filozofi e şi de Litere ale Universităţii Bucureşti. Studenţia 
mea a durat vreo trei semestre, deoarece pe la mijlocul 
anului II la Politehnică se cam îngroşase gluma, începeau 
proiectele.

Studenţia
Voi relata pe scurt activitatea mea de student, depusă 

în paralel cu frecventarea cursurilor de la Politehnică. 
Acestea, spre norocul meu, se terminau către prânz. După 
amiază învăţam o oră-două, apoi mă duceam la 
Universitate.

La Filozofi o (sau Litere, cum se spunea pe atunci) l-am 
avut ca profesor de italiană pe Ramiro Ortiz. Din biblioteca 
Facultăţii luam cu împrumut cărţi, pe care le citeam la că-
min. Am studiat atunci, între altele, toate piesele de teatru 
ale lui Pirandello.

Cursurile, la Filosofi e, ca şi la Litere, Istorie etc., se ţi-
neau mai ales seara. În cele trei semestre cât am urmat 
cursurile de fi losofi e i-am avut ca profesori, între alţii, pe 
C.Rădulescu-Motru, la Psihologie şi pe Mircea Florian, la 
Istoria fi losofi ei (mai târziu, la Logică).

Eram îndrăgostit de fi losofi e, nu lipseam de la nici un 
curs, de la nici un seminar. Îmi amintesc perfect de bine ce 
am păţit cu profesorul de Logică la prezentarea unei lucrări 
de sinteză. Mie mi se dăduse ca temă să fac o expunere 
asupra fi lozofi ei lui David Hume (1711-1766).

Hume a fost primul care a pus bazele agnosticismului 
modern.

Această variantă a fi losofi ei neagă putinţa cunoaştirii 
realităţii, prin faptul că în nici un caz cunoaşterea nu poate 
trece dincolo de limitele simţurilor (aşa pretindeau fi losofi i 
agnosticieni). Am dat această axplicaţie pentru a lămuri de 
ce m-a făcut profesorul de Logică de două parale, după ce 
mi-am terminat expunerea la seminar.

Ca novice în ale fi losofi ei, după ce am studiat opera ca-
pitală a lui Hume, „Treatise of Human Nature”, pe care am 
rezumat-o într-o prelegere de 15 minute, fi ind infl uenţat şi 
eu de agnosticism, am făcut greşeala de a adăuga de la mine 
o concluzie nefericită. Am spus, la sfârşitul expunerii, că 
termin cele arătate „cu un modest ignorabimus”.

Profesorul după ce a relevat că făcusem o expunere co-
rectă, a schimbat tonul când s-a oprit asupra expresiei 
„ignorabimus”. Mi-a spus cam aşa:

„Dumneata pretinzi că dai dovadă de modestie când 
spui că ‘nu vom şti niciodată’. Dimpotrivă, dumneata eşti 
prezumţios, dacă îţi închipui că în viitor nici o fi inţă ome-
nească nu ne va întrece pe noi, deştepţii de astăzi, nici ca 
inteligenţă, nici ca adâncime de gândire. Te rog să fi i într-
adevăr modest şi să nu tragi poliţe asupra inteligenţelor 
viitoare”.

În afară de Filosofi e şi Italiană, mai audiam, ori de câte ori 
aveam timp, şi cursurile de Istorie ale lui Nicolae Iorga, ca şi 
cursul de „Ştiinţa literaturii” al lui Mihalache Dragomirescu.

Păcat că elanul de învăţătură în evantai mi l-a tăiat ava-
lanşa de proiecte de la Politehnică!

M-am despărţit cu regret de studiile mele, abia schiţate, 
de fi losofi e şi lingvistică, dar am continuat să frecventez, în 
fi ecare joi seara, prelegerile de Istoria artei, pe care profe-
sorul Al. Tzigara-Samurcaş le ţinea in amfi teatrul Fundaţiei 
Regale.

La Politehnică am întâmpinat primele difi cultăţi cu ma-
terialul didactic. Nu toţi profesorii îşi multiplicau cursurile, 
ca să ni le pună la dispoziţie. Foarte atent în timpul orelor, 
luam notiţe destul de amănunţite, pe care le redactam sub 
o formă mai îngrijită, şi apoi le dam la multiplicat la tipo-
grafi e. Bineînţeles că această primă îndeletnicire a mea, de 
redactor şi editor, nu a rămas ne remunerată: cursule le 
vindeam colegilor, iar sumele încasate îmi ajungeau pentru 
achiziţionarea unor manuale străine, în special germane şi 
franceze, de specialitate. Aceste manuale erau foarte scum-
pe, costau între 300 şi 4000 lei, bani imposibil de acoperit 
dintr-o bursă de 400 lei lunar, care abia ajungea pentru 
plata cantinei.

Ne având nici un ajutor fi nanciar de la părinţi, mi-am 
extins câmpul de activitate, ajutând pe unii colegi la facerea 
proiectelor. Mai cu editarea de cursuri, mai cu desenarea de 
proiecte, am reuşit să mă menţin la un standard onorabil de 
elev-inginer, fără haine rupte-n coate şi fără să fac foamea.

O altă sursă de ameliorare a traiului era şi aceea de 
„popotar”. Politehnicianul care se ocupa o săptămână de 
popotă avea, mai întâi masa gratuită, apoi o mică indem-
nizaţie, plus carnea de friptură care pica de la măcelari, 
când făcea aprovizionările în piaţa Matache. Eu făceam pe 
popotarul cam o dată pe lună. Aveam obiceiul să scriu me-
niul pe franţuzeşte, cu denumiri fanteziste, ceea ce aţâţa 
curiozitatea colegilor, care nu se aşteptau ca o banală ciorbă 
să poarte denumirea de „potage Saint-Germain”, sau ca o 

pârlitã de mâncare de mazãre sã se cheme „petits pois à la 

Rambouillet”...

Primii paşi în profesiune
În 1928 am fost angajat de Societatea „Petroşani” ca 

inginer începător. Am fost trimis, cu un stipendiu modest, 
la uzinele Siemens-Schuckert de la Viena, unde am făcut 6 
luni practică (şi am învăţat şi dialectul vienez, pe lângă 
perfecţionarea în limba germană).

Înapoiat în ţară, n-am vrut să rămân în Bucureşti la 
Direcţia Generală, ci am cerut insistent să fi u trimis in 
Valea Jiului, la exploatare, ca stagiar, pentru a învăţa mese-
rie. Transferul meu s-a făcut către sfârşitul anului 1929.

Am intrat în contact cu atelierele, după un îndelung 
stagiu în subteran, unde am făcut cunoştinţă cu minerii şi 
cu munca lor grea.

Aducându-mi aminte de difi cultăţile întâmpinate de 
mine în timpul pregătirii ca inginer, de lipsa cursurilor ti-
părite, de sărăcia literaturii noastre tehnice, am constatat 
că, pentru pregătirea muncitorilor califi caţi şi a meşterilor, 
situaţia era şi mai gravă: practic nu exista nici o carte teh-
nică în acest domeniu.

În paralel cu activitatea de inginer, aveam şi ocupaţia 
de conferenţiar la „Şcoala de maiştri minieri şi mecanici” 
din Petroşani. Predam acolo Electrotehnica. Am scris ime-
diat un curs şapirografi at, pe care l-am distribuit elevilor 
mei. Am dezvoltat apoi mult acel curs, după o serioasă 
documentare, elaborând prima mea carte: „Principii de 
electrotehnică”.

Ediţia originală a acestui manual, care avea să apară 
apoi în alte patru ediţii (ediţia V în 1946), a fost tipărită în 
cursul anului 1931 la tipografi a Nicu D. Miloşescu din 
Târgu-Jiu. Redactarea, punerea in pagină, corecturile, ca şi 
difuzarea cărţii, au fost făcute exclusiv de mine, şi aceasta 
mi-a îngăduit să exersez o ucenicie temeinică în speciali-
tăţile de corector şi editor.

Următoarea carte am scris-o împreună cu colegul meu, 
inginerul Emil P. Mareş, pentru ucenicii din Atelierele 
Centrale Petroşani. Se numea „Cartea ucenicului mecanic si 
turnător” şi avea ca subtitlu: „urmată de cursuri practice pen-
tru toţi lucrătorii şi în special pentru frezori şi rectifi catori 
(cu 190 fi guri in text)”. Cartea a fost tipărită în 1937 (probabil 
în vară) la tipografi a Nicu D. Miloşescu, Târgu-Jiu.

Şi pentru această carte am făcut toate operaţiile, inclusiv 
corecturile şi difuzarea. Începând din luna iulie 1937 şi până 
spre sfârşitul lunii noiembrie a aceluiaşi an am fost ocupat 
exclusiv cu realizarea „Coloanei Infi nite” a lui Brâncuşi.

În 1939, pe timpul unei vacanţe de vară la Craiova, am 
scris, în aproximativ o lună, cartea „Minunata poveste a 
electronului” („carte de electricitate pentru cei ce ştiu să 
citească româneşte”). Această nouă lucrare a mea a fost 
publicată, de astă dată, de marea editură bucureşteană 
„Cartea Românească”. Ea s-a bucurat de un deosebit succes, 
după cum aveau să dovedească ediţiile succesive.

Tot în 1939, în urma numeroaselor scrisori primite de 
la electricieni din ţară, m-am hotărât să scot a doua ediţie 
a „Principiilor de electrotehnică”. De data aceasta cartea a 

fost tipărită la tipografi a „Jiul Cultural” din Petroşani, într-
un tiraj de 3000 exemplare. A fost o carte cu copertă argin-
tie, foarte atrăgătoare, şi ea s-a epuizat foarte repede, graţie 
publicităţii făcute de mine, dar mai ales de cititori.

Şi cu această ocazie am avut o activitate de difuzare, ca 
un adevărat editor.

Tot în anul 1939 am scris, în colaborare cu colegul meu 
ing. August Buttu, „Cartea minerului”, o frumoasă broşură 
tipărită în 1940 tot la „Jiul Cultural”. Am mai scris în acelaşi 
an şi o broşurică având titlul „Electricitatea în gospodăria 
noastră”, publicată în 1940 în colecţia „Cunoştinţe folosi-
toare” (seria A nr.78) a editurii „Cartea Românească”. 
Conducerea colecţiei a avut-o profesorul Ion Simionescu.

„Cartea Românească” avea să-mi tipărească în 1940 şi 
ediţia III a „Principiilor de electrotehnică”.

Iată deci că, după o activitate de 10 ani, ca autor şi edi-
tor al propriilor mele cărţi tehnice, mă socoteam (şi eram) 
destul de priceput, pentru a mă aventura în lumea 
editorilor.

Ca să devin editor – meserie pentru care eram bine 
pregătit – îmi lipseau două lucruri principale: capitalul şi 
ocazia. Capitalul, deşi mic, exista încă din 1939, sub forma 
unui automobil Buick, modelul din acelaşi an, pe care îl 
cumpărasem nou de la Cluj cu 315.000 lei, adică tocmai 
banii pa care îi câştigasem cu cartea „Principii de electro-
tehnică” ediţia II (3000 exemplare a 180 lei, minus cheltu-
ielile de tipărire şi difuzare).

La sfârşitul anului 1940 am solicitat Direcţiei Generale a 
Societăţii „Petroşani”, transferul meu în Bucureşti, ceea ce s-a 
aprobat. O dată mutat în Capitală, mi s-a încredinţat şi con-
ducerea tipografi ei „Finanţe şi Industrie”, din strada Poetul 
Macedonschi nr. 3. Mi s-a oferit acolo şi „spaţiu grafi c” în 
condiţii convenabile. Am mai obţinut, de la o fi rmă de fi bre 
textile, un împrumut de 320.000 lei, rambursabili prin livrări 
de cărţi tehnice şi prin restituiri în numerar. Buick-ul l-am 
vândut unui taximetrist, cu aceeaşi sumă cu care îl cumpăra-
sem. Dispuneam deci de un capital modest, pe care m-am 
grăbit să-l transform aproape integral in baloturi de hârtie şi 
cartoane şi în avansuri substanţiale la tipografi e.

Am luat cu chirie şi etajul clădirii din strada Poetul 
Macedonschi nr. 3, devenit sediul editurii şi depozit de cărţi 
şi de hârtie.

Editura Gorjan
Dorind să mă specializez în editarea de cărţi tehnice şi 

practice, aveam nevoie să colaborez cu edituri străine de 
profi lul respectiv. Acestea au fost marile edituri din Leipzig 
B. C. Teubner (cărţi tehnice şi ştiinţifi ce) şi Hachmeister 
&Thal (cărţi practice), cu care am încheiat convenţii 
avantajoase.

Am început imediat adaptarea importantei cărţi 
„Manualul instalatorului electrician”, care avea să inaugu-
reze activitatea mea de editor de cărţi tehnice. Personalul 
de care dispuneam consta din soţia mea (corectoare, teh-
noredactoare), o secretară dactilografă şi un om de serviciu, 
în acelaşi timp încasator şi om de încredere.

Petre Grant, talentatul grafi cian, a creat emblema edi-
turii, apoi un afi ş ingenios şi frumos de prezentare a fi ecărei 
cărţi apărute şi a conceput copertele primelor lucrări în 
curs de lansare.

Mă opresc aici cu partea introductivă, dar voi trata în con-
tinuare chestiuni de ordin general, cum ar fi : contactele mele 
cu conducătorii altor edituri, regimul drepturilor de autor, achi-
ziţionarea drepturilor de traducere, privire asupra unor colecţii 
(cărţi tehnice, practice, mape de gravuri etc.) – şi altele.

Ştefan GEORGESCU-GORJAN

Imaginea familiei Georgescu-Gorjan în Imaginea familiei Georgescu-Gorjan în 
1936: Ion, Stanca, Ştefan si George1936: Ion, Stanca, Ştefan si George
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Profesiunea de editor a rezultat din alte două profesiuni: 
din aceea de librar, aşa cum a fost şi este frecvent cazul în 
Franţa, sau din aceea de tipograf, astfel cum s-au petrecut 
lucrurile în special în Germania, iar la începutul tiparului, 
în mai toate ţările lumii civilizate.

În ţara noastră, meseria de tipograf s-a confundat cu 
aceea de editor, încă de acum câteva secole.

În perioada dintre 1920 şi 1945 au existat în România 
toate genurile de edituri: fi e legate de librării, fi e legate de 
tipografi i, fi e, în sfârşit, edituri propriu-zise, fără altă acti-
vitate conexă. Unele ziare („Universul”, „Adevărul”) aveau 
şi activitate editorială.

La începutul anilor `40, când mi-am inaugurat îndelet-
nicirea de publicist-editor, situaţia editurilor corespundea 
următorului tablou aproximativ:

– Marile edituri cu tradiţii de cultură, cu puţine preo-
cupări pecuniare, grupă în care se includ editura „Cultura 
naţională”, editura „Fundaţiei pentru literatură şi artă” (am-
bele conduse succesiv de academicianul Al. Rosetti), pre-
cum şi editura „Casei Şcoalelor”.

– Marile întreprinderi cu capital important şi activităţi 
multiple (tipografi e, zincătorie, uneori turnătorie de litere, 
editură, librărie, magazin universal): aci intră „Cartea 
Românească” şi „Socec” (cuprinsă în ultima perioadă în 
magazinul universal „Lafayette”).

– Edituri mari, mijlocii, sau mici, dispunând şi de tipo-
grafi i proprii: „Scrisul Românesc”-Craiova, „Cugetarea” 
Georgescu Delafras, „Bucovina” I.E. Torouţiu, „Gorjan” şi 
alţii. Chiar şi tipografi a „Monitorul Ofi cial” avea o activitate 
remarcabilă.

– Edituri mijlocii sau mici, nedispunând – după câte 
ştiu – de tipografi i proprii: „Vatra”, „R. Ciofl ec”, „Contem-
porană” etc.

– Librari cu activitate sporadică de editură: „Cărăbaş” 
şi alţii.

Lista nu este exhaustivă. S-ar putea ca eu să fi  omis in-
voluntar pe unii dintre editorii serioşi (îmi amintesc acum 
de avocatul Olteanu şi de Ocneanu), după cum am omis, 
în mod voit, editurile ciupercuţe, cu existenţă efemeră.

Ca membru al tagmei, am avut legături mai strânse cu 
câţiva dintre reprezentanţii unor edituri mai importante. 
Citez, în primul rând, pe bunul meu prieten Vili Beneş de 
la „Casa Şcoalelor”, care mi-a fost tot timpul consilier literar 
neofi cial, sugerându-mi sau încurajându-mă să realizez 
unele acţiuni de cultură, cum au fost editarea albumelor de 
gravuri, ca şi publicarea lucrărilor unor scriitori tineri. De 
Vili Beneş, valoros critic de artă, spirit cultivat şi generos, 
m-a despărţit numai moartea lui, survenită în 1959.

Am mai fost legat de doi Virgili: în primul rând, de 
Virgil Molin de la „Scrisul Românesc” şi, în al doilea rând, 
de Virgil Montaureanu de la „Socec”.

Virgil Molin, tipograf de înaltă califi care, a ajuns un 
excepţional editor. El a avut, încă din 1922, o activitate 
remarcabilă: a scris cărţi pentru formarea profesională a 
muncitorilor tipografi  (mai întâi în editură proprie, apoi la 
„Scrisul Românesc”). A avut exact genul de activitate care 
m-a condus şi pe mine spre îndeletnicirea noastră comună.

Virgil Molin era, de fapt, conducătorul editurii „Scrisul 
Românesc” din Craiova, dar el îşi avea reşedinţa în capitală, 
pe str. General Eremia Grigorescu, la parterul casei istori-
cului A.D.Xenopol. Pe atunci (la începutul anilor `40) Riria 
A. Xenopol trăia împreună cu familia ei la etajul I al clădirii. 
Locuinţa mea era pe str. Columb, într-o casă aparţinând 
tot familiei Xenopol, alături de sediul bucureştean al edi-
turii „Scrisul Românesc”. Mă întâlneam deci foarte des cu 
Virgil Molin, cu care dezbăteam probleme de editură şi 
tipografi e.

Din „Manualul Tipografului” lui V. Molin învăţasem 
mai de mult principalele noţiuni ale meseriei. Afl asem totul 
despre cuadraţi, „ghiferţi” şi puncte, despre „dursuşi” şi 
vingalace, despre principalele corpuri de litere: nonpareille 
(6 puncte), petit (8 puncte), corpus (10 puncte), cicero (12 
puncte) ş.a.m.d.

Celălalt Virgil – Montaureanu – era factotum la librăria 
şi editura „Socec”, din cadrul complexului Lafayette. Era un 
om plin de idei, şi care găsea soluţii la multe probleme ale 
profesiunii. Între altele, el m-a sfătuit să editez un manual 
de şah şi unul de bridge, pe vremea când camufl ajul silea 
lumea să stea seara mai mult în casă.

Manualul de şah l-a scris inginerul Dem Urmă, pe 
atunci preşedintele cercului de şah C.F.R..

Deşi nu-mi plac deloc jocurile de cărţi, m-am hotărât 

să scriu chiar eu manualul denumit „Bridge contract– brid-
ge plafon”. M-am documentat cu ajutorul unei cărţi a lui 
Culbertson şi al altor manuale. Am scris cartea, am dat-o 
spre verifi care unor jucători buni, care să îndrepte eventua-
lele greşeli – şi apoi am tipărit-o, punând drept autor pe un 
inexistent H. W. Chesterton, la sugestia lui Virgil 
Montaureanu. El îmi spusese clar: dacă apare pe copertă 
Georgescu, nimeni n-o să cumpere cartea. Un pseudonim 
englezesc, apropiat ca pronunţare de Culbertson, este tot 
ce trebuie, pentru ca manualul să se vândă bine (ceea ce s-a 
şi întâmplat).

Tot Virgil Montaureanu mi-a recomandat doi specialişti 
în editură: pe ambalorul şi expeditorul Iosif (M. Iosub) şi 
pe contabilul Mişu Nadler. Acesta din urmă era un om care 
nu a făcut niciodată vreo greşeală în scripte, cât mi-a ţinut 
contabilitatea cu jumătate de normă. Era foarte surd şi pu-
tea lucra cu spor în cel mai mare vacarm. Introdusese o 
contabilitate semimecanizată, cu fi şe, de mare simplitate şi 
precizie.

Extrasele de cont ale editurii „Gorjan”, care purtau ştam-
pila uzuală: E.&O. (sauf erreurs et omissions – adică un fel 
de scuză pentru eventualele greşeli şi omisiuni), nu s-au 
dovedit niciodată a fi  cuprins vreo greşeală sau omisiune.

Virgil Montaureanu era o persoană care se pricepea să 
formeze oameni de meserie. Am afl at de la cunoscutul an-
ticar Alexandru Enescu unele amănunte ale stagiului de trei 
ani pe care l-a făcut pe lângă Virgil la „Socec”, unde A.E. se 
ocupa de cărţile străine. Alexandru Enescu are vaste cunoş-
tinţe în materie de cărţi româneşti şi străine, cunoaşte bine 
franceza (şi alte limbi), şi caută acum să formeze colegi mai 
tineri în meseria de anticar.

Cu „Cartea Românească”, marea editură care îmi publi-
case în 1940 trei dim manualele mele tehnice, am avut cele 
mai cordiale relaţii. Responsabil pentru editură, din partea 
conducerii, era inginerul Gh. Dobrovici, dar cel care dirija 
de fapt editura era scriitorul Menny Toneghin.

Când m-am hotărât să editez cărţi practice, am urmat 
calea deschisă de profesorul Ion Simionescu, savant şi po-
pularizator al ştiinţei, care pusese bazele colecţiei 
„Cunoştinţe folositoare”, editată în 1922 de „Cartea 
Românească”.

Tot de la „Cartea Românească” m-am inspirat şi când 
am întocmit contractul de editare, după cum voi arăta mai 
departe.

Am mai avut relaţii amicale şi cu Dan Faur, conducător 
de specialitate la editura „Mecu”.

Dintre editorii tipografi , trebuie să citez pe eruditul 
patron al imprimeriei „Bucovina”, I. E. Torouţiu, criticul şi 
istoriograful care şi-a încununat variata operă cu cele 13 
volume de „Studii şi documente literare”, publicate între 
anii 1931 şi 1946 (dintre acestea, numai volumul I a fost 
scris în colaborare cu Gh. Cardaş).

Mai citez, dintre bunii cunoscuţi de atunci, şi pe vred-
nicul librar Cărăbaş, care a avut şi activitate de editor. La 
librăria „Cărăbaş” şi-a făcut ucenicia şi unul dintre anticarii 
fruntaşi din Bucureşti, anume nepotul său, Simion Mihuţă 
de la anticariatul „Curtea Veche”.

Drepturi de autor
Una dintre principalele mele griji, înainte de a-mi înce-

pe activitatea, a fost aceea de a redacta un contract de edi-

tură, inspirat după contractul unei edituri mari şi serioase. 
Posedam contractele încheiate de mine ca autor cu „Cartea 
Românească” şi am preluat din ele esenţialul:

– Autorul cedează lucrarea pentru tipărire în orice nu-
măr de ediţii.

– Tirajul se precizează înaintea fi ecărei ediţii.
– Editorul are dreptul la un supratiraj de 10%, la care nu 

plăteşte drept de autor. Din acest supratiraj se acopereau exem-
plarele pentru depozitul legal la bibliotecile ofi ciale, cele pen-
tru reclamă, presă, precum şi exemplarele de autor (în general 
1% din tiraj, putând creşte până la 2% în unele cazuri).

– Editura poate folosi cum va crede de cuviinţă paginile 
2, 3 şi 4 ale coperţii.

– Dreptul de autor uzual era de 20% (care putea creşte 
la 25% pentru autorii cu renume). Din suma de plată se 
scădeau impozitul, timbrele Casei Scriitorilor şi timbrele 
fi scale de pe decont. Deconturile, din care rezultau exem-
plarele vândute, erau de obicei semestriale.

– Pentru traduceri se aplicau două moduri de remune-
rare: fi e o sumă forfetară, plătibilă la acceptarea manuscri-
sului, fi e un tarif procentual, de obicei 10% din valoarea 
exemplarelor vândute.

Este greu de spus dacă toţi editorii din epoca respectivă 
aplicau drepturi de autor şi clauze de contract similare cu 
cele arătate mai sus. Se prea poate ca unii să fi  aplicat drep-
turi şi clauze mai puţin avantajoase pentru autori, dar sunt 
convins că numărul editorilor din această categorie nu a 
fost prea mare.

Obţinerea dreptului de traducere
În afara cărţilor intrate în domeniul public, era obliga-

toriu, ca şi în prezent, să se obţină autorizaţia de traducere, 
cu plata unei sume nu prea mari, de la deţinătorul de co-
pyright (în general, un editor străin).

Situaţia era foarte complicată în timpul anilor `40, din 
cauza războiului şi a imposibilităţii de a coresponda cu 
unele ţări din Europa (Marea Britanie, de exemplu), pre-
cum şi, mai ales, din alte continente, în special S.U.A.

Practic, în epoca menţionată, se putea coresponda cu 
mai toate ţările ocupate din Europa şi, de asemenea, se 
puteau obţine şi plăti drepturi de traducere, după o anumită 
metodologie reglementată de stat.

Mai existau şi persoane care afi rmau că posedă autori-
zaţii de traducere, condiţionate însă de plata unor anumite 
sume în valută. Am văzut şi eu asemenea scrisori, în care 
era vorba de sume destul de reduse (între 10 şi 20 de lire 
sterline pentru un volum de beletristică, la un curs al lirei 
de circa 700 lei, înainte de 1940).

În general însă, poate cu unele excepţii, traducerile ro-
manelor de succes în ţările anglo-saxone se făceau, cum se 
spune, cu aprobare „de la lampă” (sau „de la bec”), sau cel 
mult pe baza unei declaraţii a traducătorului că posedă 
autorizaţie de la deţinătorul copyright-ului. În ceea ce mă 
priveşte, am refuzat să cred în valabilitatea unor asemenea 
drepturi de traducere, motiv pentru care am publicat numai 
puţină literatură anglo-saxonă, şi anume doar din aceea 
intrată în domeniul public.

Deşi eram, în principal, editor de cărţi tehnice şi prac-
tice, Vili Beneş şi alţii m-au convins să public şi beletris-
tică, atât cărţi originale, cât şi traduceri autorizate, cu 
drepturi obţinute din mai multe ţări europene. După evi-
denţele mele, am publicat circa 20 de cărţi tehnice, vreo 
40 de broşuri practice, cam 70 cărţi literare sau documen-
tare (37 româneşti, restul traduceri de cărţi din 9 ţări), 
cam 14 cărţi originale şi albume pentru copii, 3 cărţi de 
poezii, 11 lucrări diverse (4 mape cu gravuri, cărţi medi-
cale şi de alt fel).

Printre altele, relev publicarea mitului mongol „Şun” de 
George Călinescu (1943), apoi „Ciudata viaţă a poetului” 
de talentata poetă Anişoara Odeanu (Doina Peteanu), nu-
velele fantastice „Semn rău” de V. Beneş, precum şi valo-
roase traduceri datorate unor oameni de cultură: poetul Al. 
Philippide, fi lozoful Constantin Noica, apoi criticul de artă 
Barbu Brezianu şi bunul tălmăcitor A. V. Macri.

Am solicitat şi obţinut drepturi de traducere din 
Cehoslovacia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, 
Norvegia şi Portugalia.

Se prea poate să fi  existat în acea vreme şi unii editori 
care au neglijat plata drepturilor de traducere, dar nu pot 
vorbi decât despre modul cum am procedat eu: exact la fel 
ca şi marile edituri, care au respectat întotdeauna cu rigu-
rozitate copyright-ul.

Edituri şi editori
Profesiunea de editor
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Colecţii
Nu mă voi ocupa, în cele ce urmează, de colecţiile ce se 

regăseau, cel puţin parţial, la mai toate editurile: clasici 
români, clasici din literatura universală, autori români mo-
derni şi contemporani, idem – autori străini în traduceri, 
cărţi de şcoală, cărţi de artă, dicţionare, cărţi de ştiinţă de 
nivel superior, uneori cărţi medicale ş.a. Mă voi rezuma la 
patru domenii mai puţin uzuale, şi anume la manualele 
tehnice, la broşurile practice, la mapele de gravuri şi la 
cărţile pentru bibliofi li. De toate acestea m-am ocupat şi 
eu, uneori făcând operă de pionierat.

Colecţia tehnică
Principala mea preocupare a fost dezvoltarea literaturii 

tehnice de nivel mediu şi inferior. Făcând o sumară cerce-
tare bibliografi că, am constatat că am fost unul dintre pro-
motorii, foarte puţini, ai literaturii tehnice pentru munci-
tori şi meşteri.

Dintre contemporanii şi înaintaşii mei, am cercetat ac-
tivitatea publicistică a următorilor autori: inginerul Dimitrie 
Leonida, inginerul Mihail Konteschweller şi Virgil Molin.

Creatorul Muzeului Tehnic din Parcul Libertăţii, ingi-
nerul Dimitrie Leonida a fost şi iniţiatorul „Şcoalei comu-
nale de electricieni şi mecanici” din Bucureşti, despre care 
a scris în 1913 un amplu articol în „Buletinul Societăţii 
Politehnice”. El a publicat, în mai multe fascicule, un curs 
de electricitate, apărut în anii 1915-1916, retipărit în 1920. 
Deci Dimitrie Leonida a fost şi în domeniul literaturii teh-
nice un precursor.

Inginerul Mihail Konteschweller a publicat, prin 1937, 
o broşură de „Telemecanică” (85 pagini) şi o broşură despre 
„Televiziune” (137 pagini, fără menţionarea anului). 
Principala sa lucrare a fost „Radioelectricitate” (344 pagini, 
218 fi guri), publicată în 1940, apoi reeditată în 1941, în 
colecţia „Mica enciclopedie”, a „Fundaţiei pentru literatură 
şi artă”. Din fi şele cercetate de mine rezultă că inginerul 
Konteschweller a publicat o lucrare în două volume „Radio 
pentru toţi” încă din 1931, anul în care a apărut şi prima 
ediţie a cărţii mele „Principii de electrotehnică”.

Bunul meu prieten Virgil Molin a publicat, în anii 1923 
şi 1926, nişte broşuri pentru pregătirea muncitorilor tipo-
grafi  (în editura autorului), defi nitivate în 1939 sub titlul 
„Cartea tipografului” (128 + 8 pagini) editată de „Scrisul 
Românesc”. 

După cele ce cunosc, au adus contribuţii la dezvoltarea 
literaturii tehnice în ţara noastră, ca precursori, ing. 
Dimitrie Leonida şi Virgil Molin, iar ca pionieri, ing. Mihail 
Konteschweller şi semnatarul acestor însemnări.

Din 1931 până în 1937 am publicat o serie diversifi cată 
de cărţi de pregătire profesională, în bună parte scrise sau 
adaptate de mine, singur sau în colaborare, aci intrând şi cele 
câteva elaborate de ingineri specialişti în diverse domenii.

Colecţia practică
Colecţia de broşuri practice mi-a fost sugerată de fai-

moasa colecţie de broşurele „Cunoştinţe folositoare”, creată 
de marele animator şi publicist, profesorul de ştiinţe natu-
rale şi geografi e Ion Simionescu.

Profesorul Ion Simionescu a scris în anii 1915, 1916 şi 
1918-1922 primele broşuri de iniţiere în probleme de şti-
inţă: „Cărbunele de pământ”, „Petrolul”, „Sarea”, urmate de 
broşuri cu tematica „Din lumea largă” („Ţara Românească”, 
„Bulgaria”, „Bucovina” etc.). Aceste prime cărticele de po-
pularizare au fost editate de „Cartea Şcoalelor”.

De prin 1922, profesorul Ion Simionescu a patronat la 
„Cartea Românească” cele trei serii de „Cunoştinţe folosi-
toare” A („Ştiinţa pentru toţi”), B (tematică neidentifi cată 
de mine), C („Din lumea largă”). El însuşi a redactat nu-
meroase broşuri, începând cu acelea enumerate mai sus, 
din seriile A şi C.

„Colecţia practică” a „Editurii Gorjan” a cuprin în jur 
de 40 titluri (aproape 100 numere, unele broşuri fi ind duble 
sau multiple). Cam jumătate din titluri au fost adaptate de 
mine după broşurile cele mai interesante apărute în colecţia 
germană „Lehrmeisterbücherei”.

Faptul că multe dintre broşuri (în special acelea cu ca-
racter tehnic sau meşteşugăresc) au apărut în câte două 
ediţii, dovedeşte utilitatea pe care au avut-o cărţuliile din 
„Colecţia practică”, ca şi „Cunoştinţele folositoare” ale 
„Cărţii româneşti”.

Albume de gravură
Puţini dintre editorii dinainte de 1944 au avut ca preo-

cupare realizarea unor albume de gravuri.
Urmăream de mult şi sistematic apariţia mapelor de 

gravuri, pe care în bună măsură mi le-am şi procurat. După 

cele ştiute de mine, precursor în această materie a fost po-
etul şi prozatorul Adrian Maniu (1891-1968), acela care a 
publicat, în 1929, la editura „Cartea Românească” o suită 
de gravuri trase după 50 xilografi i din secolele XVIII şi 
XIX, regăsite prin strădania scriitorului.

Albumul de gravuri poartă titlul „La gravure sur bois 
en Roumanie” (Gravura în lemn în România) şi a fost tras 
în 500 exemplare, pe hârtie velină vărgată din pastă de 
plop.

O altă iniţiativă a lui Adrian Maniu, şi mai meritorie, a 
fost aceea de a propune curăţarea tuturor celor aproximativ 
80 de plăci de aramă şi de zinc, pe care pictorul craiovean 
Th eodor Aman le săpase „cu pasiune” între anii 1870-1880. 
Adrian Maniu scrie în textul de prezentare a gravurilor: 
„Pictorul M. Teişanu şi cu cel ce semnează aceste rânduri 
au propus ministerului ca plăcile gravate de Aman şi păs-
trate în muzeu să fi e curăţate de zgură, şi trase din nou cu 
mâna, la teascul pe care îl folosea în viaţă artistul. Lăsăm tot 
benefi ciul câştigului muzeului Aman pentru îmbunătăţiri”.

Mapa cuprinde 40 gravuri trase în 1932 în câte 100 
exemplare după plăcile de aramă ale lui Aman, curăţate de 
pictorul M. Teişanu cu deosebită grijă şi competenţă. Sunt 
posesorul uneia din 100 de mape, care a costat – dacă nu 
mă înşală memoria – 4000 lei în anul 1933, când am achi-
ziţionat-o prin mijlocirea lui Adrian Maniu.

Reluând iniţiativa din 1929 a lui Adrian Maniu, 
Gheorghe Racoveanu – un alt precursor – a publicat în 
1940 în editura „Fundaţiei pentru literatură şi artă” cartea 
„Gravură în lemn la mănăstirea Neamţul”. Cartea grupează 
în 60 planşe un număr de 160 gravuri originale în lemn din 
fondul mănăstirii Neamţul. Dintre aceste gravuri, 14 fi gu-
rau şi în albumul din 1929 al lui Adrian Maniu. Din păcate, 
nu se menţionează tirajul cărţii, care a fost tipărită la 
Imprimeria Naţională Bucureşti.

Pasiunea de a achiziţiona stampe mi-am satisfăcut-o şi 
pe cheiurile Senei, prin anii 1934-1937, când am achiziţio-
nat de la anticari câteva litografi i de Daumier, apărute în 
revista „Charivari”, precum şi unele stampe franţuzeşti fără 
prea mare valoare.

În toamna anului 1935, o importantă casă de editură de 
cărţi clasice şi de artă, toate legate şi frumos prezentate, 
vândute numai în abonament, denumită „Deutsche 
Buchgemeinschaft ”, la care eram şi eu abonat, a editat un 
album de gravuri originale cu un tiraj limitat de 1000 de 
exemplare. Albumul cuprindea 8 gravuri de artişti germani 
şi era deosebit de frumos prezentat. Mi l-am procurat.

Fiind asiduu vizitator al Saloanelor ofi ciale de pictură, 
sculptură, desen şi gravură, încă din vremea studenţiei, 
cunoşteam destul de bine activitatea gravorilor noştri. 
Împreună cu prietenul meu V. Beneş am luat hotărârea să 
ne adresăm câtorva tineri artişti de talent, spre a le edita 
albume de gravuri originale. 

Ne-am oprit asupra următorilor gravori:
Fred Micoş – care a pregătit suita de 10 gravuri din ci-

clul „Creaţiune”, precedată de un studiu critic de V. Beneş.
Vasile Dobrian – cu cele 10 gravuri din „Ciclul morţii”, 

precedate de un studiu critic de V. Beneş.
Nicolae Brana – 15 gravuri din ciclul „Chipuri din sat”, 

cu un cuvânt înainte de Ion Vlasiu.
Dimitrie Hormung – cu 7 gravuri în culori alcătuind 

ciclul „Patimile Domnului”, cu o notiţă de prezentare de 
Ştefan Gorjan.

Toate gravurile arătate s-au tras de către artişti folosind 
utilajele de la „Finanţe şi Industrie”, într-un tiraj comercial 
de 500 exemplare gravuri nesemnate, precedate de câte 50 
exemplare trase de mână pe hârtie specială, toate semnate 
de artişti.

Din datele pe care le posed, albumele de gravuri Gorjan 
au fost trase în perioada aprilie-mai 1942. Consider această 
manifestare ca un act mai deosebit, desfăşurat în cadrul 
unei edituri modeste. Nu ştiu să fi  avut prea mulţi prede-
cesori în perioada de după 1921, în afară de cei menţionaţi 
anterior (vorba contabililor: „sauf erreurs et omissions”!).

Aci nu vorbesc, bineînţeles, de cărţile de artă propriu-
zise, destul de numeroase, care s-au publicat, în special de 
marile edituri, fi e în colecţii, fi e ocazional. Voi cita numai 
activitatea unei mici edituri specializate: Casa de librărie şi 
editură „Arta”, proprietatea Virginiei H. Guguianu (fi rmă 
înregistrată în 1940). Editura „Arta” a publicat, începând din 
1942, Colecţia Galeria artiştilor români, îngrijită de profeso-
rul Christu I. Guguianu. În această colecţie au apărut, după 
câte ştiu, monografi i asupra pictorilor Camil Ressu, J. Al. 
Steriade, Ştefan Popescu, Gh. Pătrăşcanu, Francisc Şirato şi 
sculptorul Corneliu Medrea (ultima în 1944).

Unele din aceste monografi i aveau ca supliment una sau 
două gravuri originale, trase la presă de mână pe hârtie 
specială şi semnate de artistul respectiv.

Astfel, monografi a Gh. Petraşcu era însoţită de o gra-
vură originală, semnată de artist. Monografia Ştefan 
Popescu avea ca supliment o litografi e şi o xilografi e, am-
bele semnate. De asemenea, monografi a Francisc Şirato 
cuprindea şi două litografi i originale semnate de pictor.

Datorită gravurilor originale ataşate cărţilor din colecţie, am 
inclus aceste monografi i în capitolul „Albume de gravuri”.

Bibliofi lie
La 1 ianuarie 1927 eram în pragul ultimelor trei luni de 

studiu la Politehnică. Cursurile se terminau în curând, dar 
trebuia să executăm proiectul cel mai difi cil, considerat 
proiect de diplomă.

Am fost angajat din ianuarie 1927, cu o leafă mică, dar 
cu un titlu pompos (inspector tehnic) la Aşezămintele 
Brâncoveneşti. Marele avantaj al acestei angajări era că mi 
se asigura masa şi o cameră în clădirea administrativă a 
spitalului. Adio dormitor comun şi popotă! 

„Inspectoratul” ce conduceam se compunea din doi an-
gajaţi: semnatarul acestor rânduri şi un student din penul-
timul an de Arhitectură, Constantin Urdăreanu, chipurile 
subaltern al meu.

M-am împrietenit la toartă cu Urdăreanu, mai ales că 
aveam preocupări comune: iubeam cărţile frumoase, frecven-
tam expoziţii şi muzee, ne plăceau porţelanurile de artă etc.

Dar în aprilie 1927 a intervenit o întâmplare în viaţa mea, 
cu repercursiuni neaşteptate şi în cariera de arhitect a lui 
Urdăreanu. Anume, la sfârşitul cursurilor teoretice ale anului 
IV, secţia Electromecanică a avut fericita iniţiativă de a pro-
pune Rectoratului facerea unei excursii „de studii” în Italia.

Excursia s-a realizat, în condiţii modeste (dormeam 
într-un vagon dormitor cl. I şi II, garat în gările oraşelor pe 
care le vizitam), dar fi ind conduşi de rectorul nostru, pro-
fesorul de electricitate N. Vasilescu-Karpen, şi însoţiţi şi de 
alte cadre didactice, printre care profesorul Dionis 
Ghermani, am fost primiţi în condiţii excepţionale de către 
institutele politehnice şi asociaţiile inginereşti din Italia.

Plecând la drum la începutul celei de a doua chenzine 
a lunii aprilie 1927, am vizitat Veneţia, Milano, zona lacului 
Maggiore, mai toate hidrocentralele din Alpii italieni, 
Torino, Genova, Roma, Florenţa şi Fieselo, cu înapoiere tot 
tot prin Veneţia.

În această excursie „studiile” s-au îmbinat în mod fericit 
cu vizitarea frumoaselor oraşe ale Italiei, pline de muzee şi 
alte obiective turistice debordând de artă.

Mie, contactul cu muzeele şi comorile de artă ale 
Peninsulei mi-a făcut o impresie de nedescris. M-am îna-
poiat în luna mai în Bucureşti şi i-am povestit lui Urdăreanu 
despre tot ce văzusem acolo, cu atât entuziasm, încât l-am 
zăpăcit complet. Aceasta l-a determinat să pună bani de-o 
parte, luni în şir, pentru a putea sta cât mai mult timp po-
sibil în Italia. Nu-i mai era gândul la arhitectură, nu se mai 
ducea la cursuri, iar după ce a hoinărit, în 1928, aproape 
un an în Italia, a constatat la înapoierea în ţară că între timp 
fusese exmatriculat de la arhitectură!

Silit de împrejurări, Urdăreanu s-a înscris la drept, ab-
solvind cursurile în trei ani; a rămas însă un om de deose-
bită cultură şi un fanatic bibliofi l.

Cât am făcut serviciul împreună, dar şi mai târziu, când 
ne întâlneam, cutreeram oraşul pe traseul marilor librării, 
cheltuind mulţi din banii greu câştigaţi pe cărţi de artă, iar 
când ne permitea punga, chiar şi pe cărţi pentru bibliofi li. 
Exista atunci pe strada Academiei o librărie specializată în 
cărţi rare, în special franţuzeşti. Dacă nu mă înşel, se nu-
mea librăria Hasafer şi era o adevărată peşteră a lui Ali 
Baba, dar o peşteră înţesată de comori de hârtie tipărită.

Am cumpărat atunci, când împreună, când separat, în 
special cărţi din colecţia „Antiqua”, „Lumen animi”, „Scripta 

manent” ale faimoasei edituri „à l`enseigne du Pot Cassé, 

en la rue de Beaune à Paris” (la firma Oala Spartã, în strada 

Beaune, la Paris). Aceste cãrţi se tipăreau în tiraj strict limi-
tat: o ediţie ieft ină, de 1950-2800 exemplare, trase pe hârtie 
Chesterfi eld, sau pe papirus de Tsahet sau pe hârtie de 
Borneo, şi unele tiraje limitate (între 25 şi 300 exemplare) 
imprimate pe hârtie de Olanda Van Gelder sau pe hârtie 
imperială de Japonia sau pe hârtie vărgată, cu uşoară tentă 
(vergé teinté de Rives) şi alte minuni ale papetăriei de artă.

Printre cărţile „Pot Cassé” pe care le posed sunt şi câ-
teva tipărite pe hârtie de Japonia sau Olandă Van Gelder.

Ne-am făcut amândoi ucenicia în secretele bibliofi liei, 
afl ând că, adesea, fi lele cărţilor broşate pentru amatorii de 
frumos se pliază după criteriul centrării textului, de unde 
rezultă muchii neregulate ale fi lelor, cu excepţia „tranşei” 
superioare, care are fi lele la acelaşi nivel.

Cărţile pentru bibliofi li sunt împodobite cu gravuri. 
Este o greşeală de neiertat să dai la legat o asemenea carte 
broşată unui legător neavizat: cărţile pentru bibliofi li se 
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leagă păstrând intactă coperta şi neuniformizând prin tă-
iere fi lele, care vor rămâne cu aspectul lor original, mai mult 
neregulat, fără ca un instrument tăios să le cebăluiască. De 
asemenea „tranşele” nu se vopsesc, cu excepţia tranşei de sus, 
care poate fi  aurită. Foile de gardă sunt de regulă marmorate. 

Accentuez că trebuie făcut un distinguo între cartea de 
lux broşată şi cea vândută cu legătură originală (de cele mai 
multe ori învelită în piele, cu inscripţii aurite, cu fi lele tăiate 
uniform şi cu tranşa de sus de obicei aurită (tranche dorée).

Am fost încântat când am văzut, la expoziţia „Arta ti-
parului bucureştean” din iarna 1983/84, că tradiţia cărţii 
pentru bibliofi li se continuă în admirabile condiţiuni, unul 
dintre animatorii bibliofi liei româneşti actuale fi ind scrii-
torul Romulus Vulpescu.

*
O dată ajuns editor, mi s-a redeşteptat vechea pasiune, 

şi am scos şi eu două cărţi de bibliofi lie, după editarea ma-
pelor de gravuri.

Prima din aceste cărţi, tipărită în 1942/43, a fost „Cărarea 
pierdută” (Le grand Meaulnes) a lui Alain Fournier, în tra-
ducerea Domniţei Gherghinescu-Vania. Tirajul a fost limitat 
la 30 exemplare: primele 20 conţinând 10 aqua-forte origi-
nale de Fred Micoş, semnate, următoarele 6 având în plus o 
suită a celor 10 gravuri, semnate, plus o gravură pointe-sèche 

originalã, semnatã, iar alte 4 exemplare având, în afarã de 

suita de gravuri, şi câte o acuarelă originală semnată de ar-
tist. Bineînţeles, toate exemplarele erau numerotate.

Cartea s-a tipărit pe hârtie velină dublă (imprimată pe 
o singură faţă), folosind zaţul de la ediţia obişnuită, cu 
modifi cările cerute de intercalarea iniţialelor gravate de 
Micoş şi a vignetelor de sfârşit de capitol (culs-de-lampe). 
Tiparul s-a executat la tipografi a Gorjan din calea Moşilor 
nr. 318, sub directa supraveghere a artistului care s-a ocupat 
şi de broşarea cărţilor.

Ideea folosirii zaţului ediţiei obişnuite, cu mici modifi -
cări, ca şi aceea a tipăririi coalelor pe o singură faţă, pentru 
a evita apariţia în transparenţă a textului de pe contrapagi-
nă, îmi aparţin.

Aceleaşi principii economice le-am aplicat şi la tipărirea 
somptuoasei ediţii de lux a „Cărţii de la San Michele” de 
Axel Munthe, în traducerea Margaretei Poenaru-Bordea. 
Concepţia de detaliu a cărţii i-am lăsat-o prietenului 
Urdăreanu, căruia cred că i-am făcut o imensă plăcere.

El a colaborat cu artistul (Fred Micoş), care a împodobit 
paginile cu ancadramente colorate şi cu gravuri, tot 

colorate.
Cartea s-a tipărit în mai 1945 la tipografi a Gorjan, într-

un tiraj limitat la 103 exemplare, pe hârtie (cred) de Japonia, 
imprimată pe o singură faţă.

Ambele cărţi pentru bibliofi li au fost protejate în câte 
un etui de carton.

Este de la sine înţeles că, nici cărţile pentru bibliofi li, 
apărute în tiraje atât de mici (30, respectiv 103 exemplare), 
şi nici mapele de gravuri, nu mi-au adus decât satisfacţii 
estetice, iar nu pecuniare.

Fred Micoş a continuat să ilustreze şi alte cărţi pentru 
bibliofi li (sau cel puţin una). Este vorba de „Alexandru 
Lăpuşneanu” de C. Negruzzi, carte pentru bibliofi li, apărută 
în iulie 1946 sub emblema „Letopiseţ” şi tipărită la tipogra-
fi a „Steaua Artei” din calea Moşilor nr. 170. Încurajat de 
succesul de prestigiu al „Cărţii de la San Michele”, prietenul 
meu Urdăreanu a dorit să se specializeze în cărţi de biblio-
fi lie şi a întemeiat editura de artă „Letopiseţ”. La aranja-
mentul unicei sale realizări independente, el a continuat să 
aplice principiile folosite la editarea celor două cărţi de bi-
bliofi lie apărute la „Editura Gorjan” (tipărire pe o singură 
faţă a hârtiei, acelaşi carton pentru copertă). „Alexandru 
Lăpuşneanu” s-a imprimat în 142 exemplare pe hârtie ve-
lină mată; cartea conţine 70 gravuri originale.

Episodul „Pinocchio”
Deşi iese din cadrul celor povestite până acum, episodul 

„Pinocchio” merită să fi e relatat, pentru a ilustra un anumit 
mod de lucru, ca şi folosirea unor oportunităţi, în vederea 
lansării cu succes a unei cărţi cu totul neprevăzute.

Spre toamna anului 1941, când nici nu-mi făcusem bine 
„ieşirea în lume” ca editor, mi s-a ivit o ocazie bună, pe care 
n-am lăsat-o să-mi scape. Urma să apară în curând pe ecra-
ne fi lmul lui Walt Disney „Pinocchio”. Eram în bune relaţii 
cu directorul Banciu de la cinematograful „Aro” (în prezent 
„Patria”), şi l-am rugat să realizeze o proiecţie specială a 
fi lmului, cu vreo trei săptămâni înaintea premierei.

Am urmărit fi lmul în avampremieră, împreună cu fa-
milia mea şi cu gravorul Fred Micoş. În timpul proiecţiei 
am luat note, apoi am consultat cartea lui Collodi, iar în 
următoarele 4-5 zile am repovestit în scris cartea şi fi lmul. 
În acelaşi timp, cu ajutorul fotografi ilor color puse la dis-
poziţie de directorul Banciu, colaboratorul meu Fred Micoş 
a pregătit rapid ilustraţiile cărţii, iar eu am dat să se execute 
extraurgent clişeele.

Cartea a fost gata (scrisă, desenată, tipărită, broşată) în 
vreo 20 de zile. Din cele 5000 exemplare ale primei ediţii a 
lui „Pinocchio” (adaptare de Ştefan Georgescu), circa 1000 au 
fost predate în timp util plasatorilor de la cinema „Aro”. După 
puţine zile de la premieră, cele 1000 de exemplare se vându-
seră în chip de program, iar în câteva luni ediţia I, distribuită 
librăriilor, s-a epuizat. Au urmat alte patru ediţii ale cărţii.

În colecţia de cărţi pentru copii, am mai scos o broşu-
ră... în versuri, sub titlul de „Năzbâtiile lui Nătăfl eaţă”, sem-
nată cu pseudonimul transparent Ingo (inginer Gorjan). 
Cartea a fost frumos ilustrată de talentatul Aurel Petrescu, 
un alt colaborator al editurii.

Curs rapid de portugheză
Prin 1943, fostul meu profesor ocazional, Al. Popescu-

Telega, eminent tălmăcitor din limbile iberice, mi-a propus 
să public şi unele romane traduse din portugheză.

Ne-am oprit mai întâi asupra romanului „A silva” de 
Ferreira de Castro (apărut în editura mea în 1944 sub titlul 
de „Pădurea virgină”). Traducătorul mi-a mai propus şi alte 
lucrări din portugheză, între care „Crima părintelui Amaro” 
de Eça de Queiroz. Având ca principiu să nu public nici o 
traducere înainte de a fi  citit eu însumi cartea originală, l-
am rugat pe profesorul Al. Popescu-Telega să-mi lase ro-
manele cam o lună, ca să le pot citi.

Mi-am cumpărat imediat manualul lui Ey-Krüger 
„Portugiesische Konversations-Grammatik”, apărut în edi-
tura Julius Gross-Heidelberg, precum şi un dicţionar por-
tughez-francez. Timp de vreo trei-patru săptămâni m-am 
dedicat învăţării superfi ciale a limbii portugheze.Nu pot 
pretinde că am reuşit atunci să-mi însuşesc mai mult decât 
o spoială de portugheză, (nu sunt unul din acele fenomene 
care, se zice, vorbesc aproape 100 de limbi şi dialecte – eu 
personal îndoindu-mă de existenţa unor asemenea oameni 
fenomenali), dar pot afi rma că, mai cu ce-am prins din 
gramatică, mai cu dicţionarul, mai cu spaniola pe care o 
cunoşteam mai de mult, am reuşit să mă descurc cu „A 
silva” şi cu „O crime de padre Amaro”, după care am accep-
tat traducerea ambelor romane.

*
După ce n-am mai activat ca editor, mi-am reluat ocu-

paţia de bază, aceea de inginer, fără să fi  renunţat însă la 
publicistică.

Ştefan GEORGESCU-GORJAN
Mai 1984

(urmare din pagina 1) 

Soarta se va încrucişa de astă-dată şi cu a subsemnatului 
– şi aceasta printr-un insolit ricoşeu cu epopeea fi nlandeză 
Kalevala –, într-o împrejurare ce dezvăluie şi o faţetă aproa-
pe uitată a biografi ei constructorului Coloanei: anume aceea 
de foarte iscusit editor şi tipăritor de valori literare.

Şi a trecut amar de vreme când, într-o bună zi a anului 
1964, a urcat scările Institutului de Istoria Artei al Academiei 
editorul de odinioară al primei versiuni a traducerii epopeei 
fi nlandeze „Kalevala”, pe care nu-l mai văzusem din anii 

1940. Domnul Ştefan Georgescu-Gorjan aducea cu sine un 
foarte interesant text redactat în limba engleză şi intitulat Th e 
Genesis of the Column without End – un studiu însoţit de 
o mică fotografi e pe care Brâncuşi însuşi schiţase cu stiloul nu 
numai silueta Coloanei, dar şi peisajul înconjurător, astfel 
cum l-ar fi  vrut. Mai adusese şi alte şase fotografi i reprezen-
tând etape ale procesului de montare şi desăvârşire a Coloanei, 
a cărei concepţie tehnică îi aparţinea.

Am primit cu entuziasm şi recunoştinţă 
articolul şi documentele iconografi ce şi aceasta 
cu atât mai mult cu cât un atare subiect se 
suprapunea temei „Brâncuşi în România”, 
pe care profesorul Oprescu o înscrisese în „pla-
nul de activitate” al Institutului. Şi fi indcă 
tocmai atunci descoperisem un vechi text din 
ziarul L’Intransingent, semnat de Maurice 
Raynal (căruia sculptorul îi construise nu de 
mult un şemineu la reşedinţa sa din Quincy-
Voisin) – text intitulat Brâncusi raffi  né paysan 
du Danube şi ilustrat cu o fotografi e care îl 
înfăţişa cioplind tocmai o Coloană de lemn –, 
i-am oferit domnului Gorjan acest document 
şi a apărut împreună cu articolul său – în 
Revue Roumaine d’Histoire de l’Art (Tom I, 
nr. 2), din 1964.

Acest prim studiu a fost doar preludiul 
nenumăratelor sale valoroase articole, inter-
viuri şi prelegeri de cel mai autentic interes consacrate aceluiaşi 
subiect şi publicate în periodicul Academiei, dar şi în Ramuri, 
Arta Plastică, Contemporanul ş.a.m.d., revenind însă cu fi de-
litate în 1965 şi în 1979, în alte două numere ale revistei.

Amintirea întâlnirii de odinioară (petrecută sub pretextul 
fi nlandez şi sub zodii editoriale) avea să fi e astfel reînviorată, 
axată fi ind de astă-dată exclusiv pe teme brâncuşiene – totul 
orânduindu-se şi cimentându-se treptat-treptat în cursul ani-
lor, într-o statornică şi loială prietenie şi un bun schimb de 
vederi.

Şi tot într-un climat editorial – în anii 1973-1974 – avea 

să se desfăşoare şi ultimul episod, de astă-dată la Editura 
Academiei R.S.R., unde în acea vreme se afl a sub tipar şi 
versiunea engleză a monografi ei „Brâncuşi în România”, 
când hazardul – dacă nu şi „cadrele” – a vrut ca responsa-
bilul de carte şi traducătorul („translation editor”) – persoa-
na care s-a dedicat cu deosebită acribie şi competenţă lucrării 
(înrâurind în bine şi ediţia românească) – să nu fi e altcineva 

decât nepoata lui Ion Georgescu-Gorjan – SORANA, – fi ica 
lui Ştefan Georgescu-Gorjan!!!

Oare toate aceste multiple coincidenţe – într-o neştiută 
lume a corespondenţelor – nu aduc cumva aminte de basmul 
Înşir-te Mărgărite, când mărgelele înşiruite ca nişte mătănii 
par a se reaşeza cuminţi de astă-dată chiar pe fi rul Coloanei 
fără sfârşit – aşa cum inspirat le întrezărise cândva la Târgu-
Jiu însuşi Brâncuşi: „Cette Colonne sans fi n annelée, ascensi-
onnelle, chapelet de priéres” – precum subtil îi tălmăcea gândul 
un fervent al lui admirator…     

     Barbu BREZIANU

„Dinastia” GORJANILOR

Ion Georgescu-Gorjan – Ion Georgescu-Gorjan – 1902, Craiova1902, Craiova

Sorana Georgescu-Gorjan – Sorana Georgescu-Gorjan – 2002, Bucureşti2002, Bucureşti
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Printr-o adresă din 7 martie 1951 trimisă de Sfatul 
Popular al Oraşului Târgu-Jiu Ministerului Afacerilor 
Interne (Departamentul Gospodăriei Comunale şi 
Industriei Locale), se cerea „cuvenita aprobare pentru 
dărâmarea ei, materialele feroase rezultate putând fi  
preluate de Of. D.C.A. din localitate”. Era vorba, fi reşte, 
de Coloana Infi nitului, socotită „o Coloană metalică 
introdusă în fundament de beton fără nici o estetică”, 
prin a cărei „dărâmare” s-ar obţine materiale necesare 
unor lucrări lucrări edilitare de folos. „Ţinând seama 
că aceasta coloană prin materialele rezultate din demo-
larea ei ar putea folosi la alte lucrări edilitare de primă 
necesitate ale oraşului, vă rugăm a ne da cuvenita apro-
bare pentru dărâmarea ei, materialele feroase rezultate 
putând fi  preluate de Of. D.C.A.”

Monumentele oraşului Târgu-Jiu, se spune mai de-
parte în incredibilul document, „moştenite de la ve-
chile regimuri burghezo-moşiereşti (…) aşezate fără nici 
o estetică pe raza oraşului şi fără să aibă un rol bine 
defi nit pentru culturalizarea poporului”, erau în mare 
primejdie de a fi  distruse. Tăvălugul teroarei ideolo-
gice intrase şi în domeniul culturii şi artei. 

În 1950 directorul Artelor Plastice, pictorul Lucian 
Grigorescu este destituit, iar un Th eodor Palladi, acu-
zat de spionaj, fusese ridicat de poliţie. Corneliu Baba, 
Henri Catargi, Ion Vlasiu şi alţii – în general „deca-
dentismul burghez al anilor 1920-1944” era înfi erat cu 
mânie proletară. Foarte regretabil este faptul că în 
acest joc murdar de îngrădire ideologică a libertăţii 
de exprimare artistică se prind, în mod servil, şi unii 
intelectuali, precum George Oprescu.

Adresa Sfatului Popular al Oraşului Târgu-Jiu prin 
care se cerea aprobarea demolării Coloanei Infi nitului 
pune într-o mare degringoladă ofi cialităţile cultural-
academice ale regimului de la Bucureşti. Adresa re-
spectivă, sosită la 17 martie 1951, va fi  trimisă la 20 
martie la Comitetul pentru Artă, care temporizează 
situaţia până la 30 iunie 1951, când o trimite forului 
competent de decizie – Academia Română a R.P.R. 
(Comisia Ştiinţifi că a muzeelor, monumentelor istorice 
şi artistice). Academia pasează răspunderea Comitetului 
pentru Artă, care la 5 ianuarie 1952 răspunde 
Academiei că s-a analizat propunerea demolării 
Coloanei şi „s-a ajuns la concluzia că această lucrare, 
putând fi  considerată ca o operă decorativă inspirată 
din formele artei populare din regiune, poate fi  menţi-
nută ca atare”. Soluţia respectivă, redactată de H.T. 
(arhitect Horia Teodor), va fi  însuşită de Academie, 
care răspunde Comitetului pentru Arta la 18 ianuarie 
1952: „Vă aducem la cunoştinţă că, întrucât Dv. aţi 
constatat că această lucrare este o operă decorativă, 
inspirată din formele artei populare din regiune şi me-
rită a fi  menţinută ca atare, Academia şi-a însuşit acest 
punct de vedere şi cere să se comunice la Târgu-Jiu că 
această coloană nu trebuie distrusă, ci conservată”. 

Adresa este semnată de acad. Constantin Moisil.
Lucrările lui Brâncuşi vor fi  incluse, apoi, pe Lista 

monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R., 
aprobată de Consiliul de Miniştri prin Hotărârea nr. 
1160 din 23 iunie 1955. Este vorba de o strategie, de 
un joc de imagine al regimului comunist, care reuşeş-
te, în 1955, ca România să fi e primită în O.N.U., iar 
în anul următor în UNESCO.

Prestigiul lui Brâncuşi cucerise defi nitiv lumea, iar 
regimul de la Bucureşti încearcă de prin 1956 să-l 
determine (racoleze) pe sculptor să se întoarcă în ţară, 
măcar să revină, în vizite, în ţară, unde se putea bu-
cura de toate onorurile…

Dar „realismul socialist” era şi va rămâne până 
târziu la mare cinste, în cultura şi arta din ţară, iar 
„teza inspiraţiei folclorice enunţată de P.C.R. nu este 
însuşită de exegeţii străini ai operei brâncuşiene” nici 
măcar la colocviul din octombrie 1967, nelăsându-se 
cuprinşi „în mrejele ideologiei naţional comuniste” 
(de la români ca Mircea Deac la Werner Hofmann): 
„Brâncuşi nu şi-a renegat niciodată naţionalitatea ro-
mână, credinţa ortodoxă şi originea ţărănească. Dar 
toate acestea nu l-au împiedicat ca arta sa să fi e în 
fruntea avangardei universale. Originea folclorică a 
operei sale este o găselniţă comunistă şi reluată de 
curentul naţionalist.”.1)

La o jumătate de secol de la ticăloasa propunere, 
iată, întâmplarea ne scoate în faţă pe omul care a în-
cercat cu adevărat să dărâme Coloana brâncuşiană în 
anii terorii ideologice proletcultiste. Bineînţeles că 
acum o astfel de faptă e nu numai regretată, dar şi 
pasată de respectivul cetăţean al Peştişanilor pe adresa 
abuzivului regim totalitar, pe care, se înţelege de la 
sine, că nu îl regretă.

Cu prilejul comemorării de la Hobiţa, din 17 mar-
tie 2005, l-am cunoscut pe dl TĂNASIE LOLESCU, în 
vârstă de 76 de ani (fost primar al Motrului vreme de 
peste 22 de ani), actualmente şeful Lojei Masonice ţă-
răneşti din Peştişani (16 membri), singura organizaţie 
sătească de acest fel din ţară, care ne-a mărturisit tex-
tual, ca o ispăşire peste vremi a unei tentative „crimi-
nale”: „În anul 1954 eram secretar cu probleme orga-

1) Oliver Velescu, „Un exemplu de mentalitate proletcul-
tistă: proiectul de demolarea Coloanei Infi nitului 1951-
1953”, text prezentat la Simpozionul Internaţional 
„Fenomenul totalitar în Europa de Est”, organizat de 
Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului, 11-12 decembrie 1998.

nizatorice la Comitetul Raional al Uniunii Tineretului 
Comunist Târgu-Jiu. Prim-secretar al raionului era 
Constantin Babalîc.

 În acel an avea loc, la Bucureşti, Festivalul 
Tineretului, la care am participat. Se punea problema 
să strângem fonduri pentru festival. Prim-secretarul 
raionului înfi inţat în 1952 era unul Babalîc, care ne-a 
spus că dacă vrem să facem rost de bani nu avem decât 
să dăm jos «sula lui Tătărescu» şi s-o valorifi căm la fi er 
vechi (D.C.A.). În felul acesta am primit sarcina să mă 
ocup de demolarea Coloanei, care ca şi celelalte opere 
brâncuşiene erau luate în derâdere, batjocorite şi expu-
se oprobiului public („Poarta Raiului”, „Masa Poetului”, 
era şi alta împrăştiată prin parc…). Atunci m-am dus 
la Naghiev, un rus, directorul SAVROM-PETROL (si-
tuat pe colţ, lângă biserică, unde este acum CEC-ul), 
ca să-i cer să ne dea un chirov, un tractor mare, puter-
nic, cum aveau ei în dotare, ca să demolez Coloana. 
NAGHIEV m-a ascultat cu atenţie, dar m-a refuzat, 
nu a vrut să-mi pună la dispoziţie tractorul/chirovul 
solicitat. M-am dus apoi la Şcoala de Tractorişti de la 
Vădeni, condusă pe atunci de inginerul VALERICĂ 
OLARU (fostul director al Direcţiei Agricole, Dumnezeu 
să-l ierte! Că era băiat bun…). Directorul Olaru mi-a 
dat un tractor IAR cu şenile şi lanţuri şi pe tractoristul 
MILOTIN. Ne-am dus la Coloană s-o dăm jos. Am le-
gat lanţul, dar s-a rupt când am tras, că era subţire. 
M-am urcat pe tractor ca să leg Coloana mai de sus şi 
am tras, am tras, dar nimic, fără rezultat. Atunci lanţul 
nu s-a mai rupt, dar tractorul s-a ridicat în sus pe şe-
nile. Măi să fi e, ce să facem!…Era spre seară, începuse 
să se întunece. Am văzut că nu putem s-o dăm jos şi 
am renunţat. M-am dus şi am raportat lui Iancu 
Drăghici, preşedintele Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Raionului Târgu-Jiu în perioada 1952-1960 
(Popeangă Petre era secretar, 1952-1959), că am încer-
cat şi nu s-a putut…”

La întrebarea noastră dacă exista vreo aprobare, 
la acea dată, a vreunui organism politic sau cultural, 
dl Tănasie Lolescu ne-a spus: „Ce aprobare să avem! 
Nu existau aprobări. Am dărâmat noi şi alte construc-
ţii, instalaţii mari, mori vechi… Pe urmă a venit o 
adresă să facem canalizarea şi iar am intrat în 
lucrări…”

Aceasta este mărturisirea autentică a dlui Lolescu 
Tănasie din Peştişani-Gorj, prezent la bisericula de 
lemn din Hobiţa, la comemorarea lui Brâncuşi, pe 
data de 17 martie 2005, mărturisire care vine să ne 
convingă încă o dată, dacă mai era nevoie, că într-un 
regim totalitar totul e posibil.

Aşadar, după ce Comitetul pentru Artă şi Academia 
R.P.R. conveniseră că această operă brâncuşiană „nu 
trebuie distrusă, ci conservată” (adresa Academiei din 
18 ianuarie 1952), factorii locali „mai catolici decât 
papa”, reiterează constant ideea demolării, ceea ce ne 
face să credem că nici în 1954 antipatia faţă de arta 
„cosmopolită” a lui Brâncuşi nu încetase, asupra 
Ansamblului sculptural brâncuşian de la Târgu-Jiu plu-
tind aceeaşi desconsiderare ideologică, ba mai mult, 
un dispreţ alimentat local de intensifi carea propagan-
dei „realismului socialist” din epocă. 

Abia anul viitor, în 1955, din raţiuni de strategie 
politicianist-totalitare, opera lui Brâncuşi va fi  „anexa-
tă” culturaliceşte (a se citi: tolerată), în ideea subversivă 
de legitimare pe plan extern a regimului de la Bucureşti, 
România reuşind astfel să fi e primită la ONU, iar anul 
următor să facă parte din UNESCO (1956).

Documentar de Z. CÂRLUGEA

„EU AM TRAS CU TRACTORUL DE COLOANA INFINITULUI”

Tănasie Lolescu, şeful Lojei masonice din Peştişani - Gorj, mărturiseşte:MEMORIA CRUDELIS
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Ca mai toţi emigranţii, şi Brâncuşi a fost, desigur, în 
atenţia organelor de securitate. Marele lui noroc a fost acela 
de a nu se fi  exprimat politic, desigur din simpul calcul de 
a nu se expune unui iminent pericol. Lipsit de vocaţie po-
litică, – însă neuitându-se că Ansamblul sculptural de la 
Târgu-Jiu fusese realizat ca o „comandă” venită din partea 
Arethiei Tătărescu, soţia prim-ministrului liberal, sfetnic 
al Tronului (Carol al II-lea), – Brâncuşi urmărise îndea-
proape evenimentele din Ţară. 

Schimbarea regimului şi aruncarea în temniţă a frunta-
şilor politici, printre care şi Gh. Tătărescu, cu întreaga sa-
rabandă a persecuţiilor ce s-au abătut asupra familiei, îl 
determină să rămână într-o atitudine de rezervă faţă de 
noile autorităţi, deşi acestea, în perioada 1956-1957, iniţiază 
„o adevărată operaţiune de seducere a lui Constantin 
Brâncuşi, în vederea revenirii sale în ţară, soldată însă cu un 
eşec răsunător”, după cum scrie cercetătorul Ovidiu 
Bozgan.1

În contextul acţiunii de legitimare şi creditare a regimu-
lui, au fost organizate de autorităţi câteva expoziţii menite 
a exprima preţuirea artiştilor şi spiritul noilor „deschideri” 
axiologice ale politicii culturale. Astfel, după ce în 1950 
fusese arestat de miliţie ca „nonconformist” şi acuzat de 
spionaj, pictorul Th eodor Pallady se bucură de reabilitare 
şi recunoaştere deplină, organizându-i-se la 11 iulie 1956 
o „Retrospectivă Th eodor Pallady”. La 6 octombrie 1956 o 
acţiune asemănătoare îl are ca protagonist pe sculptorul 
Gh. Anghel. În acest context de „reabilitare” şi „preţuire” 
din partea organelor de partid şi de stat, se deschide, la 24 
decembrie 1956, la Muzeul de Artă din Bucureşti o mică 
„Retrospectivă Brâncuşi”, alcătuită din 13 sculpturi (în au-
gust, acelaşi an, la Muzeul de Artă din Craiova fusese ex-
pusă o „colecţie” din sculpurile atistului).

„Inclus în concertata operaţiune de «seducere» sus-amin-
tită – constată Oliver Velescu în lucrarea citată – , pretextul 
expoziţiei a fost împlinirea de către artist a vârstei de 80 de 
ani, ceea ce se întâmplase de fapt cu mult înainte, la 21 
februarie.”

Privitor la această perfi dă campanie de „seducere”, am 
consultat corespondenţa – publicată recent – pe care 
Brâncuşi însuşi a avut-o cu cei ce i-au trecut pragul atelie-
rului din Impasse Ronsin, nr. 111 şi am găsit lucruri inte-
resante, ba chiar unele elemente de sprijin în privinţa unei 
acţiuni concertate de „racolare”.

Să menţionăm, mai întâi, că, cu mult înainte de anii 
totalitarismului comunist, atelierul artistului era plin de 
ucenici şi admiratori de tot felul, ba chiar de compatrioţi 
în trecerea prin Paris, ceea ce însemna, cu adevărat, admi-
raţie şi sinceră preţuire, uneori chiar obţinerea unor favo-
ruri din partea sculptorului, rezolvarea unor probleme 
personale sau, pur şi simplu, solicitarea unor servicii (v. 
scrisorile familiei Pătraşcu).

Privind, însă, mai atent lista corespondenţilor din anii 
’50, vom găsi scrisori şi mesaje din care rezultă că persoa-
nele respective au fi gurat printre cunoscuţii, intimii şi „oas-
peţii” din Impasse Ronsin nr. 11, ca, de pildă: Ioana şi 
Hortense Cisek (transmiţând felicitări la Crăciunul din 
1954 şi de „Constantin şi Elena”, în 1955, din München), 
Viorica şi Edmond Drouhet („respectoase salutări” şi „dra-
ge sărutări pentru vecini”, din Tirol, la 27 iulie 1954), 
Constantin-Virgil Gheorghiu, poet şi pianist (1905-1977), 
atras de curentele avangardiste (admirator fervent al operei, 
cerând cu respect „să vă fi u aproape şi să vă slujesc” – la 18 
septembrie 1948), pictorul Daniel Gheaţă, internat în sa-
natoriul din Rhône şi supus unor repetate intervenţii chi-
rurgicale (împărtăşindu-şi, cu multă sensibilitate şi dem-
nitate, nenorocirea şi solicitând oarece ajutor bănesc), 
Maria şi L. Popovici (voiajori prin Santander în 1953 şi 
felicitându-l pe artist la 21 mai 1955 din Madrid), G. Cota 
(exprimându-şi dorinţa de a-l „vedea” după „restabilirea” 
sănătăţii – la 19 august 1956), Leonardo Steehouvers (mul-
ţumiri „pentru orele bune petrecute cu Dvoastră şi cu prie-
tenii Istrati şi Dragu”, din Rotterdam, la 16 decembrie 1949), 
V. şi Ludmila Mălinar (urări de Sfi ntele Paşti, la 5 aprilie 
1953)…

Tot unul din apropiaţii şi „ofi cialii” vremii pare a fi  pic-
torul român Petre Suţianu (n. 1910, cu expuneri la 
Saloanele Ofi ciale, în anii treizeci), care îi scrie sculptorului, 
la 12 noiembrie 1951, din Santiago de Chile. După întreve-
derea de la Paris cu Brâncuşi, acesta plecase la Buenos-
Aires, pentru a se întâlni cu fostul consul al României de 
aici (cu care artistul era în corespondenţă), dar şi cu un fost 

1Brâncuşi inedit. Însemnări şi corespondenţă românească, 
Humanitas, 2004, pp. 128-371.

„ucenic”, artistul boem George Teodorescu, rătăcitor prin 
America de Sud şi îmbolnăvindu-se grav. De la Buenos 
Aires, unde-şi vizitase compatrioţii, Petre Suţianu îşi caută 
drumul „cu avionul peste Anzi” – expressis verbis – spre 
Santiago de Chile. De aici îşi exprimă dorinţa că, dacă dă 
Dumnezeu, „voi ateriza iar în Paris pentru a ne revedea”. 
Acelaşi „îndepărtat şi recunoscător admirator” îşi exprimă 
părerea de rău „că nimeni din impasul Ronsin nu-mi scrie 
şi nu-mi răspunde un rând la cele câteva c. p. trimise” – oare 
de ce? (scrisoarea din 13 mai 1952). Dar „dacă Domnul 
vrea, ne vom revedea din nou cu toţii ca alte dăţi în atelierul 
din Impasse Ronsin”… (21 decembrie 1955). Dorinţa de a-l 
revedea sănătos şi de a bea împreună un „rouge”, ca şi in-
formaţii privind „vinul bun” şi „fetele frumoase şi nărăvoa-
se” de la Santiago de Chile constituie conţinutul altei cărţi 
poştale nedatate.

Să fi  fost oare acest Petre Suţianu şi el implicat într-un 
mecanism de supraveghere şi informare operativă, prin 
învăluire diplomaticească şi de departe, a Marelui Bâncuşi 
sau e vorba doar de un spirit aventuros pe meleaguri sud-
americane, ca nefericitul artist George Teodorescu?!…

Exista la Paris o asociaţie a tinerilor studenţi români cu 
preocupări ştiinţifi ce şi artistice. Din acest „Cercle des étu-
diants roumains” făcea parte şi pictorul Emil Damian, un 
bun prieten, al cărui deces (1920) este comunicat, din ţară, 
sculptorului, de soţia aceluia Zoe E. Damian.

Printre membrii cercului din perioada care ne intere-
sează se numără şi Jean C. Levaditti, care a deţinut un 
exemplar al sculpturii brâncuşiene Supliciu (în scrisoarea 
din 12 septembrie 1953, acesta îl informează despre decesul 
tatălui, rezultând că artistul întreţinea relaţii de prietenie 
cu această familie, vizitându-l înainte de moarte pe bolnav 
şi ducându-i fl ori).

Nu suspectăm, doamne-fereşte, pe Jean C. Levaditti de 
vreo implicare, cum nici pe feciorii lui V. G. Paleolog, în-
tâiul monografi st al artistului, afl aţi la Paris, Dispré şiTretie 
Paleolog, pe care nu putem să-i socotim decât prieteni de-
votaţi marelui artist, crescând pe genunchii acestuia şi fi ind 
educaţi, de tatăl lor, în cultul marii arte brâncuşiene. Ei nu 
făceau decât să menţină legătura între V. G. Paleolog, bunul 
prieten de odinioară, care acum se găsea în ţară, retras la 
glia strămoşească de la Corlate-Dolj, unde, într-un anoni-
mat deplin, se dedicase (ca şi Petre Pandrea, în aceeaşi 
vreme de oprimare ideologică) muncilor agricole…

După modelul mai vechiului Cercle des étudiants rou-
mains, prin anii ’50 funcţionează la Paris Centre roumain 
de recherches sous l’égide de l’Académie de Paris, al cărei 
preşedinte de onoare era Mircea Eliade. La 18 iulie 1950, 
Octavian Vuia, secretarul general al Centrului Român de 
Cercetări din Paris remite lui Brâncuşi o scrisoare de înşti-
inţare, însoţită de invitaţia de a deveni „membru de onoare, 
alături de fi losofi  ca Martin Heidegger, Ortega y Gasset, 
Eugenio d’Ors” şi alţe somităţi ale vremii. Argumentată pe 
ideea de tradiţie culturală academică a generaţiilor de ro-
mâni „afl ătoare în Apus” şi destul de măgulitoare în spiritul 
şi litera ei de elogiu absolut, scrisoarea rămâne mărturia 
unei preţuri venite din partea unor români, care încercau 
să menţină vie fl acăra conştiinţei naţionale în concertul 
universal de valori. Să precizăm că Octavian Voia, cercetă-
tor profund al fi losofi ei heideggeriene şi îngrijitor al emi-
siunilor „Lumea creştină” de la Radio „Europa Liberă”, este 
autorul unei lucrări admirabile, încă netradusă la noi, pri-
vind „Întoarcerea la izvoarele gândirii occidentale” – 
Remontée aux sources de la pensée occidentale.2 

Iată scrisoarea, din 18 iulie 1950, trimisă şi cu acordul 
lui Mircea Eliade:

 „Mult Stimate Maestre,

Nu ştiu dacă aţi auzit deja ceva despre activitatea 
Centrului Românesc de Cercetări din Paris, în jurul căruia 
s-au grupat cele mai creatoare elemente ale generaţiilor mai 
tinere româneşti afl ătoare în Apus, în fruntea cărora se gă-
seşte marele orientalist şi scriitor Mircea Eliade. Am înteme-
iat acest Centru Românesc de cercetări ca Instituţie de învă-
ţământ superior liber în cadrul Academiei de Paris cu gân-
dul la cealaltă generaţie de mare cumpănă a istoriei româ-
neşti, pribeagă şi ea între 1848-58. Tot aici în Paris, generaţia 
lui Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu şi Cuza vodă. 
Fiind vorba de singura instituţie românească de caracter în-
alt academic în Occident, ea concentrează deja atât la cate-
goria membrilor activi cât şi de onoare marile somităţi mon-

2 Les travaux du Centre Roumain de Recherches, Paris, 
1961, 124 pag.

diale româneşti, Domnia Voastră sunteţi în rândul întâi. Un 
pictor şi teoretician de anvergură al Franţei, ca domnul Del 
Marle, care urmează a vorbi în cadrul comunicărilor 
Centrului nostru chiar începând din toamna ce vine, ne-a 
vorbit în primul moment despre marea DumneaVoastră în-
semnătate în revoluţia artei moderne. Cunoaştem rezerva 
Domniei Voastre faţă de orice forme convenţionale. În ce 
priveşte însă instituţia de riguroase cercetări ştiinţifi ce ce-am 
înjghebat, departe de orice spirit superfi cial monden sau de 
autopreslăvire a noastră a celorlalţi, Vă rugăm să primiţi a 
fi membru ei de onoare, alături de filosofi ca Martin 
Heidegger, Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors, de un Louis 
Lavelle, de un Mendez y Pidal sau Dr. Maranon şi alţii. În 
acest sens îmi permiteţi să vă solicit o întrevedere săptămâna 
aceasta chiar, spre a vă expune mai pe larg atât activitatea 
trecută cât şi proectul de viitor al centrului.

Primiţi vă rog, Mult Stimate Maestre, expresia celor mai 
înalte consideraţii.

Octavian Vuia,
Secretar general al Centrului Român de Cercetări din Paris”.

*
O atenţie deosebită ne-au reţinut-o, din recenta „Arhivă 

Brâncuşi” dată publicităţii, două srisori semnate de Aurel 
Pampu, „ancien assistant de l’Université de Cluj-Roumanie, 
attaché de recherches au C.N.R.S.”, căsătorit cu Hélène 
Pampu, „licenciée es lettres de l’Université de Paris”. Trei 
cărţi de vizită ale acesteia şi două ale soţului se afl ă în 
„Arhiva Brâncuşi”. După ce îl informează pe artist că însuşi 
„Rectorul Sorbonei Gustave Roussy”, bătrânul maestru 
Francis Jourdin şi Louis Marin „fost ministru” îşi exprima-
seră dorinţa să-l viziteze, dar că regretă profund că până 
acum nu le-a stat în putinţă, dl. „ancien assistant” Aurel 
Pampu precizează în această scrisoare din 25 iunie 1945:

„Stimate Maestre, alte persoane mă roagă deja să repe-
tăm, această vizită în atelierul DV. Lumea vă caută şi vă 
admiră opera. Timpul însă a fost prea scurt ca să poată veni 
toate persoanele acestea (cuvânt şters) prinse de angajamente 
luate anterior. Şi pe urmă numărul fi xat de DV. E prea limi-
tat ca să vină toţi, câţi ar dori să vină. Sper că în curând o 
să le putem da, cu voia DV, satisfacţie la toţi. Aşteptând cu 
nerăbdare ziua de-a vă revedea (o să vă cer voie prin tele-
fon), semnez rugându-vă să credeţi în sentimentele mele de 
profund respect şi devotament. A. Pampu, 12, rue Th ouin 
– Paris(5e).”

O a doua scrisoare e mult mai limpede în intenţia ei 
ascunsă. Datând din 30 decembrie 1956, din perioada de 
vârf a acţiunii de „racolare” („seducere”) a Marelui Brâncuşi, 
în numele unei pretinse recunoaşteri generale din partea 
poporului şi statului român, scrisoarea pune foarte bine în 
evidenţă poziţia în sistem a celui ce-l invită în ţară pe artist, 
angajându-se personal: „voi face imediat demersurile 
necesare”. 

Vorbind în numele acelor „oameni autorizaţi”, Aurel 
Pampu trâmbiţează o retorică la care Brâncuşi ar fi  putut 
zâmbi: „Ţara noastră este gata să vă primească ori de câte 
ori aţi dori să ne vizitaţi…” Dar mai bine să dăm citare tex-
tului, care este, în litera şi spiritul lui, un document clar din 
ampla campanie de „racolare” şi „seducere” a Sculptorului 
din perioada 1955-56:

„Stimate Maestre,

Nu ştiu dacă vă mai aduceţi aminte de mine. Până în 
1950 am venit de nenumărate ori cu soţia mea să vă văd. Vă 
dădusem odată şi broşura pe care a scris-o despre DV bătrâ-
nul şi bravul nostru critic de artă, Paleologu. Vă mai aduceţi 
aminte? A fost într-o vreme când lumea era mai paşnică, 
când oamenii păreau mai buni şi înclinaţi să trăiască în mai 
bună înţelegere decât astăzi. Eu şi cu soţia mea, din 1951 ne 
afl ăm în patrie şi ne gândim deseori la DV. Şi la opera mă-
reaţă cu care astăzi ţara noastră se mândreşte atât de mult. 
De câteva zile s-a deschis la Muzeul de Artă al Republicii o 
splendidă expoziţie „C. Brâncuşi” (pe 24 dec. 1956, n. n.). 
Păcat însă că nu se văd aici cele mai măreţe creaţii pe care 
le-a dat omenirii geniul DV. Oamenii noştri de artă şi 
Guvernul nostru ar fi  dorit să poată expune mai multe opere 
de ale DV. Mi s-a spus chiar de către oameni autorizaţi, că 
dacă aţi vrea să veniţi în vizită, acum sau în primăvară, 
măcar pentru vre-o lună-două, aţi fi  primit ca un adevărat 
prinţ al artei, ca cel mai mare geniu pe care l-a dat pământul 
strămoşesc, de la M. Eminescu şi G. Enescu încoace. Cred că 
dacă aţi veni, aţi putea vizita, chiar şi Gorjul Dv. natal, atât 
de încântător, Gorjul DV. plin de codri seculari, de văi splen-
dide, animale săltăreţe şi cascade de argint. Ţara noastră este 
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gata să vă primească ori de câte ori aţi dori să ne vizitaţi şi 
să şedeţi în ori ce colţ aţi dori, săptămâni şi luni întregi, cât 
v-ar poft i inima. Dacă aţi vrea, aţi putea aduce şi câteva din 
măreţele Dv. Opere, măcar pentru timpul expoziţiei, sau – 
eventual – dacă vreţi, să le vindeţi Muzeului nostru de artă. 
Pentru timpul şederii DV în ţară, sunt sigur că vi s-ar pune 
la dispoziţie o vilă în Bucureşti sau în oricare alt colţ al ţării 
şi aţi putea să vă bucuraţi de tot ce vă doreşte inima. Pot să 
vă spun, că astă vară ne-au vizitat, pentru câte 2-3 luni, 
numeroşi compatrioţi de-ai noştri veniţi din America, dintre 
care unii nu şi-au mai văzut patria de câte 30-40 de ani. 
Aceştia s-au plimbat de a lungul şi de a latul ţării cât le-a 
poft it inima. Ei au putut să-şi umple plămânii cu aerul curat 
al codrilor şi cu lacrămi în ochi şi-au putut potoli dorul cu-
treierând satele copilăriei. Vă rog, Scumpe Maestre, să-mi 
scrieţi câteva rânduri în acest sens, dacă vă hotărâţi, şi voi 

face imediat demersurile necesare. În pragul acestui an 1957, 
Vă urez, Scumpe Maestre, multă sănătate, dorind din toată 
inima să vă vedem sănătos pe pământul natal. Cred că pen-
tru poporul nostru, vizita DV. ar fi  o mare sărbătoare. Să ne 
trăieşti, scumpe Maestre, cel puţin până la 100 de ani, în 
plină vigoare şi putere de creaţie, aşa cum V-am cunoscut eu 
şi cu soţia mea. Până la revedere, rămân al DV. admirator 
devotat şi semnez cu cea mai adâncă recunoştinţă pentru 
ceasurile neuitate de înaltă desfătare sufl etească, pe care ni 
le-aţi acordat în marele templu al artei, care este atelierul 
DV. Aurel Pampu”.

La 28 februarie 1957, într-o scrisoare dactilografi ată 
trimisă din Roma, Octavian Bârlea îi comunică artistului 
proiectul unei societăţi a oamenilor de ştiinţă şi artă pus la 
cale de „intelectualii noştri de seamă din Apus”, invitându-l 
să „adere”:

„Mult Stimate Maestre,

Din gândul înmănuncherii intelectualilor noştri de seamă 
din Apus a isvorât un prim proect de statut pentru societatea 
oamenilor de ştiinţă şi de artă, pe care îmi permit să-l alătur 
acestei scrisori. V-aş ruga mult, Preastimate Maestre, să ade-
raţi la această iniţiativă şi să-mi împărtăşiţi observaţiile DV 
referitoare la presentul proect.

Primiţi Vă rog, Mult Stimate Maestre, asigurarea deose-
bitei mele consideratiuni.

Maestrului Brâncuş 11
Impasse Ronsin Paris 15+e”

Desigur că Brâncuşi nu a fost interesat de „proect” şi 
nici nu a „aderat” la el. 

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

Palatul Venier dei Leoni din Venetia, 
sediul Colectiei Peggy Guggenheim, a gaz-
duit intre 19 februarie si 22 mai 2005 prima 
expozitie personala Brancusi organizata vre-
odata in Italia. Manifestarea a fost inchinata 
„operei albe” a artistului, si anume creatiei 
sale in domeniul fotografi ei, si a fost reali-
zata prin colaborarea Fundatiei Solomon R. 
Guggenheim din New York cu Muzeul National 
de Arta Modserna din Paris.

Se stie ca pe langa sculpturile si desenele 
sale, Brancusi a lasat mostenire Muzeului 
National de Arta Moderna din Paris si o 
impresionanta fototeca : 560 de clisee ori-
ginale si 1250 de fotografi i. In aceste mar-
turii de pret asupra viziunii sale despre arta, 
sculptorul a imortalizat imagini ale opere-
lor sale, asa cum dorea el sa fi e vazute, in-
dividual sau in grup, cu efecte speciale de 
lumina si advarate puneri in scena. 

Din patrimoniul MNAM au fost aduse 
la Venetia 89 fotografi i alb-negru si trei gip-
suri, care s-au alaturat celor doua lucrari in 
bronz lustruit aflate in Colectia Peggy 
Guggenheim. A rezultat o expunere de zile 
mari, fundamentata pe criterii stiintifi ce si 
metodologice riguroase, multumita profesi-
onalismului si sensibilitatii curatoarelor – 
Paola Mola si Marielle Tabart. 

Nu am avut fericirea sa vizitez expozitia 
intitulata Brancusi – L’opera al bianco, dar am 
privilegiul de a fi  primit volumul cu acelasi ti-
tlu, aparut in februarie 2005 in excelente con-
ditii grafi ce la Editura Skira (Geneva – Milano), 
sub ingrijirea Paolei Mola, careia ii sunt recu-
noscatoare pentru acest minunat dar.

Cercetatoarea italiana comenteaza in-
spirat continutul celor opt sali ale expoziti-
ei, explicand si ratiunile care au stat la baza 
gruparii lucrarilor. Paola Mola semneaza 
prefata si anexa volumului, ca si partea in-
titulata „Fotografi i si fotograme” – cu capi-
tolele „O asemanare”, „Expozitia”, „ 
Explicatii si digresiuni” (Sala I – Pestera cu 
minuni; Sala II – Còpii si inversari; Sala III 
– Desavarsitul; Sala IV – „Techne” si tehni-
ca; Sala V – Imagini orbitoare si rombul; 
Sala VI – Doua obiecte; Sala VII – Exercitii 
de stil; Sala VIII – Nu doar Leda), 

Marielle Tabart, curatoarea franceza a 
expozitiei si profunda cunoscatoare a artei 
brancusiene, a elaborat cu acribie catalogul 
fotografi ilor si al gipsurilor prezentate. De 
bronzuri s-a ocupat Paola Mola, care a ofe-
rit si un comentariu la fotografi ile realizate 
de Soichi Sunami la expozitia Brancusi de 
la Galeria Brummer din New York (1933), 
fotografi i adnotate de Marcel Duchamp.

Volumul mai cuprinde si un studiu al 
Franciscai Parrino despre Brancusi si cine-
matografi a de avangarda, precum si note, o 
scurta biografi e a artistului axata in special 
pe aspecte legate de fotografi i, si o foarte 
documentata bibliografi e. 

 Cele 91 planse si 15 fi guri care ilustreaza 
volumul mi-au lasat impresia ca am parcurs 
si eu salile expozitiei. In plus, avandu-l in per-
manenta la indemana, pot contempla lucrarile 
in voie, selectandu-le dupa criterii proprii.

 Sala I grupeaza 13 fotografi i executate 
intre 1917 si 1926. Prezenta primelor Coloane 
infi nite in imagini de grup din 1917 (Ph. 
630c si Ph. 3a) dovedeste vechimea preocu-
parii sculptorului pentru aceasta tema si 
reprezinta proba existentei unor lucrari dis-
parute. Coloanele infi nite din stejar, cioplite 
in 1918 si 1925, apar in vederi din atelier 
luate din diverse unghiuri (Ph. 25g; Ph. 65a 
si 71b). Exista si fotografi i ale unor lucrari 
izolate, prezentate ca adevarate personaje pe 
o scena. Imaginile sunt la fel de impresio-
nante, fi e ca reprezinta sculpturi in marmo-
ra – Prometeu (Ph. 693a), Maiastra (Ph. 463a), 
Noul nascut (Ph. 251a) – sau lucrari cioplite 
in stejar – Socrate (Ph. 651a, 672) si Eva (Ph. 
652d). Noul nascut si Eva alcatuiesc un asa-zis 
„grup mobil” in Ph. 651a.

Sala II cuprinde nu numai 16 fotografi i 
din perioada 1920-1938, ci si trei opere in 
ghips. Lucrarile Muza adormita (AM-4002-
38), Baroana (AM-4002-45) si Tors de tanar 
(AM-4002-78) sunt expuse alaturi de foto-
grafi ile care le reprezinta (respectiv Ph. 269; 
Ph. 279a si 280a; Ph. 372) . In imagini in-
dividuale apar si sculpturile din marmura 
Noul nascut (Ph. 84), Prometeu (Ph. 243a), 
Leda (Ph. 385c) si Portretul D-nei Eugene 
Meyer Jr (Ph. 346a). O importanta parte a 
salii este dedicata inspiratelor imagini de 
detaliu ale Coloanelor infi nite in aer liber. 
Coloana din plop de la Voulangis (Ph. 523, 
524, 551, 551f) si cea din otel si fonta de la 
Targu-Jiu (Ph. 578b, 582, 584c) sunt privite 
din unghiuri impresionante. Se cuvine re-
levat faptul ca majoritatea imaginilor aces-
tor coloane au fost reproduse dupa fotogra-
me, fragmente dintr-un fi lm. In cazul de-
montarii coloanei de la Voulangis in 1927 
aparatul folosit i-a apartinut lui Man Ray. 
La Targu-Jiu, in 1938, Brancusi si-a folosit 
propriul aparat de fi lmat.

In Sala III se pot vedea 13 fotografi i re-
alizate intre 1923 si 1936. Sunt imagini in-
dividuale ale unor sculpturi din bronz poli-
sat – Noul nascut (Ph. 267), Dra Pogany (Ph. 
305), Negresa blonda (Ph. 333), Leda (Ph. 
390c), Pestele (Ph. 431a si 437) – sau din 

marmura – Pestele (Ph. 427b), Pasare in spatiu 
(Ph. 506 si 507), in care te farmeca jocul de 
refl exe, lumini si umbre. Sunt alaturate ve-
deri de ansamblu aproape identice ale ateli-
erului din Impasse Ronsin nr 8, care difera 
doar prin cateva detalii Pozitia Printesei X si 
prezenta unei Pasari in spatiu in plus deose-
beste Ph. 35b de Ph. 36a, iar inlocuirea 
Pasarii in spatiu din marmura cu una din 
bronz diferentiaza Ph. 60 de Ph. 61a. In ul-
timele doua fotografi i, vederi de noapte ale 
atelierului, se zaresc si siluetele a doua 
Coloane infi nite, cu 9 si, respectiv, 6 module. 
Cea mai scunda va fi  transformata de sculp-
tor in socluri in 1926. Siluetele Coloanelor 
se refl ecta usor deformate in luciul convexi-
tatii Noului nascut din Ph. 267.

In Sala IV sunt expuse 20 de fotografi i, 
datate intre 1921 si 1943, in care se eviden-
tiaza diferitele procedee experimentate de 
artist. Prometeu din bronz apare in nu mai 
putin de 7 imagini diferite ( Ph. 247a-g), 
ilustrand efectele iluminatului, de la negrul 
dens la albul luminos. Imaginile au fost so-
cotite deosebit de relevante si au fost folo-
site si pentru a ilustra coperta volumului si 
invitatiile la vernisaj. Stapanirea maiastra a 
aparatului de fotografi at a dat nastere unor 
imagini insolite: Testoasa din lemn (Ph. 456) 
si Nancy Cunard din bronz polisat (Ph. 362), 
apar in ipostaze neobisnuite. Pentru Pestele 
din marmura cu vinisoare artistul a folosit 
pe langa tehnica fotografi ei si pe cea a fi l-
marii, luandu-l din felurite unghiuri, in 
vecinatatea Coloanelor infinite cioplite in 
1925 si 1926 (Ph. 118a si fotogramele Ph. 
91a, 115, 442). Tot fotograme au fost folo-
site si pentru imaginile atelierului din Ph. 
106a, Ph. 38 si 39 – in ultimele doua se re-
marca asezarea diferita a Printesei X . 
Evolutia unei teme este ilustrata prin foto-
grafi erea Capului de copil adormit din 1906-7 
alaturi de Noul nascut din 1923 (Ph. 252e). 
Imaginea este reluata la negativ in Ph. 253b. 
Perechi de imagini apar si in cazul fotogra-
fi ilor 638c si 639b, in care Proiectul arhitec-
tonic din stejar este vazut din unghiuri di-
ferite, dublat de propria-i umbra.

In prezentarea acestei sali, Paola Mola 
semnaleaza legaturile sculptorului cu marii 
fotografi  ai timpului : Edward Steichen, 
Albert Stieglitz, Laszlo Moholy-Nagy, 
Brassai, Bill Brandt, Paul Outerbridge, Eli 
Lothar, Immogen Cunningham, Andre 
Kertesz, Berenice Abbot, Charles Sheeler si 
in special Man Ray. 

Cele 13 fotografi i expuse in Sala V au 
fost realizate in intervalul 1919-1946. 
Imaginile ne amintesc de asertiunea lui V.G. 
Paleolog, conform caruia Brancusi dorea „sa 
sculpteze cu lumina”. In imaginile unor lu-
crari din bronz polisat sunt imortalizate 
stralucirea si umbra, refl exe orbitoare, efecte 
iradiante pe fundaluri intunecate. Iti taie 
respiratia imaginile incredibile ale Pasarii in 
spatiu iradiind lumina (Ph. 468a, 475a, 476, 
491, 495, 495) sau explozia de stralucire a 
Pasarii de aur, in contrast cu umbra in care 
sunt cufundati Platon si Eva (Ph. 642d). 
Lumina pare sa tasneasca din Printesa X (Ph. 
415d), D-ra Pogany (Ph. 303), Leda (Ph. 392a) 
sau din Noul nascut (Ph. 86, 86a, 146).

Spre deosebire de restul salilor, Sala VI 
nu cuprinde fotografi i brancusiene. Este 
inchinata celor doua lucrari din bronz po-
lisat, adevarate obiecte iradiante, afl ate in 
patrimoniul Colectiei Guggenheim din 
Venetia . Maiastra, creata de artist in 1912, 
a fost achizitionata in acelasi an de catre 
Paul Poiret si a intrat in 1940 in stapanirea 
lui Peggy Guggenheim. Pasarea in spatiu, 
realizata dupa 1932, a fost cumparata in 
1940 direct de la artist de catre Peggy 
Guggenheim. Plansele 76 si 77 din catalog 
reproduc fotografi i ale lucrarilor publicate 
in 1942 la p. 34 si 37 din „Art of This 
Century” din New York.

In Sala VII ne intampina 10 fotografi i 
cu teme foarte variate, realizate in anii 20 si 
30. Se pot vedea forme abstracte (Ph. 775), 
vase cu fl ori (Ph. 745a, 748a), un vultur in 
zbor (Ph. 797), un autoportret fl u al artis-
tului (Ph. 857), dansul Florencei Meyer (Ph. 
978, 979) si chiar si un sediment de pe fun-
dul unui vas (Ph.762). Sunt alaturate doua 
imagini ale Muzei adormite (Ph. 276 si 276a) 
– din care ultima contine o suprapunere a 
unei imagini mai vechi.

Sala VIII prezinta patru imagini ale Ledei 
din bronz polisat, realizate dupa fotograme 
dintr-un fi lm de 35 mm, datand din jur de 
1936 (Ph. 401, 402, 403,405). Imaginea din 
Ph. 401 a fost cea mai indragita de sculptor, 
care a oferit-o spre publicare lui J.J. Sweeney, 
Carolei Giedion–Welcker si Malvinei 
Hoff man si a pastrat-o pe un perete al ate-
lierului sau pana la moarte.

Dintr-o scrisoare a Paolei Mola, am afl at 
ca expozitia a avut un succes extraordinar. Toti 
cei care au vizitat-o s-au indragostit de maes-
tru si, mai cu seama, s-au simtit atrasi de inte-
lepciunea sa, nu numai in materie de arta.

Volumul inchinat expozitiei este o rea-
lizare magnifi ca si reprezinta o contributie 
majora la cunoasterea mai profunda a crea-
tiei marelui artist.  

Sorana GEORGESCU-GORJAN

Brâncuşi – L’opera al bianco
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Pentru cine a răsfoit un album cu reproducerile operelor 
lui Constantin Brâncuşi, a citit o biografi e a sculptorului, a 
poposit într-unul din satele noastre montane, participând la 
un botez, nuntă sau înmormântare şi a parcurs traseul 
Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, devine o axiomă le-
gătura inextricabilă dintre formele plastice brâncuşiene, mo-
dul de viaţă al artistului (gândirea, îmbrăcămintea, alimen-
taţia, mobilierul creat de mâna sa) şi tradiţia românească.

Atunci, decodarea semnifi caţiilor artefactelor brâncu-
şiene nu trebuie să pornească de la acest postulat?

Constatăm cu surprindere că există exegeţi – chiar ro-
mâni –, care neagă evidenţa acestui fapt.

Regretatul logician Anton Dumitriu afi rma că multe sis-
teme formale moderne eşuează în fantezie pură, întrucât por-
nesc de la axiome complete şi necontradictorii, dar arbitrare 
(nenecesare), în sensul că nu exprimă adecvat realitatea /1/.

Oare criticii de artă, care afi rmă că sursele inspiraţiei 
brâncuşiene nu au nimic specifi c românesc, nu pornesc de 
la axiome inadecvate ?

Pornind de la Friedrich Teja Bach /2/, care consideră 
aforismele lui Brâncuşi sintagmele unui iniţiat, Cristian 
Robert-Velescu se străduieşte să descopere nu mai puţin de 
13 motive iniţiatice în universul tematic brâncuşian  şi anu-
me /3/: Cocoşul, Copilul şi ideea începutului, Supliciul, 
Somnul, Focul, Tăcerea, Cercul, Poarta, Spicul eleusin, 
Falusul, Grota, Înlănţuirea şi eliberarea, Elementul acvatic.

Ne vom opri numai asupra interpretărilor iniţiatice atri-
buite de exegetul menţionat Ansamblului monumental de la 
Târgu-Jiu.

Pentru Cristian Robert-Velescu Ansamblul brâncuşian 
monumental reprezintă treptele iniţierii în misterele eleusi-
ne. Dacă se parcurge traseul de la Coloană la Masă, Coloana 
reprezintă spicul de grâu (simbol falic totodată), pe care 
iniţiatul trebuia să-l vadă imediat după încheierea etapei de 
iniţiere, denumită „epopteia”; Poarta sărutului easte „Poarta 
Cerului”, prin care sufl etele ostaşilor morţi în Primul Război 
Mondial pe malurile Jiului se întdreaptă spre stadiul supe-
rior al eroului; iar Masa tăcerii corespunde iniţierii holistice, 
prin care sufl etul iniţiatului se eliberează din cercul genezei, 
contopindu-se pentru totdeauna cu absolutul.

Dacă parcurgem în sens invers traseul, Coloana va trebui 
să reprezinte iniţierea sacerdotală (cea mai înaltă etapă de 
iniţiere în misterele eleusine), pentru a fi  superioară iniţi-
erii holistice întruchipată de Masa tăcerii, la punctul iniţial 
al peregrinării.

Să mai menţionăm că acelaşi autor mai atribuie Coloanei 
şi următoarele semnifi caţii /4/:

• expresia totală a universului, realizată prin supraeta-
jarea a 8 module reprezentând grafi a monosilabei sacre 
OM, care simbolizează integrarea lumilor materiale şi spi-
rituale în următoarea corespondenţă: Pământ – Corp, 
Atmosferă – Psihic, Cer – Principii; 

• simbolul androginităţii, din moment ce include în 
conotaţiile ei Dubla cariatidă, care reuneşte masculinul şi 
femininul, principii care trimit neapărat la Joachint şi Boaz, 
coloanele ce străjuiau intrarea în templul lui Solomon, căci 
Brâncuşi medita la realizarea unui templu, pornind de la 
Coloana fără sfârşit, şi de la Coloana sărutului, sinonime prin 
raportare la templu.

Semnifi caţiile Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, 
decurgând din tradiţia românească, au fost sintetizate con-
vingător de Ion Pogorilovschi /5/ şi le prezentăm succint:

• Ansamblul, în întregime, dedicat soldaţilor căzuţi în 
Primul Război Mondial apărând malurile Jiului, întruchi-
pează genial ritualul nunţii mortului tânăr, necăsătorit, din 
tradiţia românească; 

• Masa tăcerii sugerează praznicul, desprinderea mortu-
lui din „lumea cu dor”; 

• Grupurile de câte trei scaune, amplasate între Masă şi 
Poartă, reprezintă popasurile de odihnă ale convoiului mor-
tuar, în care participanţii evocă întâmplări din viaţa 
defunctului; 

• Poarta sărutului este vama dintre lumile „cu dor” şi 
„fără dor”; 

• Coloana fără sfârşit simbolizează bradul funerar, sădit 
pe mormântul tânărului nelumit, arhetipul ei fi ind amal-
gamat din stâlpul de pridvor şi bradul nupţial, brad ce va 
fi  apoi strămutat în cimitir. Totodată, ea reprezintă o scară 
ascendentă pentru sufl etul răposatului şi una descendentă 
pentru transcendentul care coboară să-l primească (într-o 
perspectivă specifi c românească, denumită „sofi anică” de 
Lucian Blaga).

Dar cel mai autorizat/avizat să se pronunţe asupra rela-
ţiei Brâncuşi – tradiţia românească este Romulus Vulcănescu, 
autorul monumentalei MITOLOGII ROMÂNE /6/.

El afi rmă că temele lui Brâncuşi emerg strict din mito-
logia autohtonă şi mai exact din aceea a plaiului gorjan al 
Hobiţei: „o mitologie botanică a codrilor de molizi, a lumi-
nişurilor fantastice ce ţâşnesc în ochiurile de stejăriş şi căr-
piniş, a arborelui cosmic cu substituitul lui coloana cerului 
şi cu simulacrele lui stâlpii funerari şi totodată mitologia 
zoologică a lighioanelor mirifi ce locale, menţionate în parte 
de legende, în basme cu zimbrii, urşi, lupi, cai sălbatici (şi 
cai psihopompi), cu păsări măiestre şi pajuri. Şi în fi nal, o 
mitologie antropomorfă cu zâne bune şi rele, cu Feţi-
Frumoşi şi Ilene-Cosânzene, cu demoni terieni, cultul fo-
cului viu şi sărbători tradiţionale, cu calendarul credinţei 
şi datinilor mistice locale”.

Ne oprim după acest unic exemplu, concludent credem, 
fi ind vorba de capodopera brâncuşiană, pentru ca să apre-
cieze cititorul singur, de partea cărei tabere exegetice este 
mai adecvată interpretarea.

Mai subliniem faptul că s-au evidenţiat surse de inspi-
raţie folclorico-mitologice autohtone şi în cazul următoa-
relor sculpturi:

• Sărutul, Cuminţenia pământului, Rugăciunea (operele tur-
nantei), Figură arhaică, toate trimiţând la cultul Pământului-
Mamă (specifi c popoarelor arhaice de agricultori), repre-
zentat prin idoli feminini (Romulus Vulcănecu /6/), evi-
denţiind totodată spiritul genuin al fetelor noastre de la ţară 
(Petru Comarnescu /7/); 

• Măiastra, Vrăjitoarea şi Himera descind din lumea bas-
melor româneşti nemuritoare (V.G.Paleolog /8/,/9/); 

• Fântâna lui Narcis ilustrează tradiţia autohtonă, după 
care cel mai frumos mod de pomenire al unui defunct este 
să-i faci o fântână (Ion Pogorilovschi /5/); 

• Cocoşul, Întoarcerea fi ului risipitor, Socrate, Căucul, Primul 
pas, Adam şi Eva, Regele regilor şi toate sculpturile fi erăstruite, 
Arcadele etc., trimit nemijlocit la cioplitura în lemn tradiţi-
onală ţărănească (fără a mai comenta semnifi caţiile lor mai 
profunde).

În fi nalul acestor trimiteri telegrafi ce ale conotaţiilor 
sculpturilor brâncuşiene la tradiţia noastră ţărănească, să 
menţionăm la modul foarte general, ataşamentul statuarelor 
rotunde, şlefuite, polisate ori alămite, la cultul solar, specifi c 
comunităţilor arhaice de păstori şi de agricultori (Romulus 
Vulcănescu /6/).

Dar ce să spunem despre operele lui Brâncuşi, la care 
nu mai putem detecta nici o sursă de inspiraţie românească: 
Eillen, Tânără fată sofi sticată, Negresa albă, Principesa X, D-şoara 
Pogany, Muza adormită, Narcis, Prometeu etc.?

Specifi cul operelor menţionate (ca de altfel al tuturor 
realizărilor brâncuşiene de după turnanta stilistică) îl con-
stituie simplitatea formală, esenţializarea, apropierea de un 
pur geometrism organic. Procedeul este denumit de Petru 
Comarnescu – stilizare, fi ind caracteristică folclorului ro-
mânesc, obârşia ei ajungând la noi, pe fi lieră indo-europea-
nă din Egiptul Antic.

Stilizarea este, după cum subliniază exegetul menţionat, 
„un procedeu compoziţional în care spontaneitatea percep-
ţiilor e depăşită printr-un proces de intelectualizare, sensi-
bilitatea şi lirismul sunt fi ltrate prin raţiune, prin referinţe 
la structuri geometrice şi la euritmiile universului”.

În sprijinul acestei afi rmaţii să-l cităm pe Dan Hăulică 
/10/. Criticul de artă susţine că:” în folclorul nostru există o 
fericită infl exiune, o tremurare de sensibilitate care intervine 
discret, în punctul unde geometrismul ar putea deveni ste-
reotip. Astfel, sobrietetea cea mai nobilă nu înseamnă uscă-
ciune, astfel simplitatea cea mai austeră evită monotonia”.

Sinteza părerilor enumerate a surprins-o Ion Pogorilovschi 
axiomatizând că Brâncuşi creează direct din matricea noastră 
stilistică /6/ (de altfel însuşi Lucian Blaga remarcase că opera 
sculptorului nostru reprezintă „cea mai înaltă manifestare a 
spaţiului mioritic” /12/.

Putem exemplifi ca.
1. Spaţiul ondulat apare materializat în:
• seria porţilor, începând cu Arcada bombată (afl ată as-

tăzi la muzeul de artă Modernă din Philadelphia) şi sfârşind 
cu Poarta atelierului parisian din Impasse Ronsin 11 (afl ată 
astăzi la Muzeul Naţional se artă Modernă din Paris), având 
fi erăstruit exteriorul tocului; 

• soclurile zimţate, scaunele clepsidrice din jurul Mesei 
tăcerii, şi de pe Aleea scaunelor din Grădina Publică citadină, 
modulele Plantei exotice, „vertebrele” lui Socrate, „şurubul” 

torsului lui Buddha, „zimţii” lui Adam, alternanţa celor 40 
de Săruturi incizate în lintoul Porţii omonime; 

• maniera brâncuşiană de asamblare a sculpturilor în 
faimosul său atelier, alternând formele cu axe verticale cu 
cele ovoidale (cu axe orizontale), după cum se poate con-
stata din fotografi ile făcute de artistul însuşi /13/;

• traseul Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, în ca-
drul căruia Coloana nesfârşită este amplasată în punctul cel 
mai înalt /5/, ea însăşi reprezentând spaţiul mioritic verti-
calizat, devenit axa lumii spiritului arhaic al satului româ-
nesc tradiţional; 

• pasajul subteran (deal-vale) ce ar fi  constituit calea de 
acces în Templul descătuşării sufl etului de corp, proiectat pen-
tru maharadjahul Holcar din Indor (din păcate nerealizat); 

• modul de lucru al sculptorului, alternând lungi me-
ditaţii asupra subiectului sculptural abordat cu scurte pe-
rioade de muncă extrem de concentrată şi efi cientă.

2. Perspectiva sofi anică devine vizibilă când lumina 
transformă într-o vâlvătaie de aur bronzurile polisate şi 
marmurile şlefuite ale: Măiestrelor, Păsărilor de aur, Păsărilor 
în spaţiu, Focilor, Peştilor, D-şoarelor Pogany, Principeselor X, 
Negreselor albe şi blonde, Ledei, Torsurilor de băieţi şi fete, mo-
dulele Coloanei fără sfârşit de la Târgu-Jiu (care întruchipează 
însăşi scara transcendentului coborâtor /5/).Dar cea mai 
clară percepţie a acestei stări specifi ce nouă ar fi  comunicat-
o Templul descătuşării sufl etului de corp), în care lumina „co-
borâtă” printr-un orifi ciu practicat în tavan, ar fi  transfi gu-
rat Pasărea în spaţiu din bronz polisat într-un potir plin de 
har. Prezenţa graţiei divine ar fi  fost amplifi cată de cele 
două fresce reprezentând păsări în zbor, precum şi de re-
fl exele sculpturilor (trei Păsări, Spiritul lui Buddha şi Coloana 
sărutului purtând urna funerară cu cenuşa fostei soţii a 
maharadjahului) în bazinul cu apă, amplasat în mijlocul 
celulei de meditaţie individuală.

3. Năzuinţa formativă spre geometric şi stihial se regă-
seşte în concepţia modulară a Coloanelor; în forma ovoidală 
a Capetelor de copii, bărbaţi şi femei; cilindrică a Torsurilor 
de băieţi; în soclurile cubice, zimţate/fierăstruite ori 
paralelipipedice. 

4. Accentul axiologic brâncuşian este pozitiv, ocuparea 
şi modelarea spaţiului realizându-se prin gruparea sculp-
turilor în cupluri (Sărutul, Monumentul funerar din cimitirul 
Dumbrava Buzău), amenajarea interiorului atelierului, an-
samblurile arhitectonice realizate sau proiectate (Fântâna 
lui Narcis, Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, Templul iu-
birii şi Templul descătuşării sufl etului de corp).

5. Atitudinea catabasică în faţa destinului se regăseşte 
în concepţia despre viaţă a sculptorului, pe care o denu-
meşte „naturalitate” – şi care nu e alta decât accea a ţăra-
nului nostru tradiţional –, conform căreia toate fenomenele 
se petrec fi resc, la timpul potrivit, împlinind ursirea indi-
viduală (naturalitatea brâncuşiană) ce se regăseşte în ma-
ximele artistului, reunite într-un volum de Constantin 
Zărnescu /12/).

Brâncuşi s-a conformat doctrinei sale trăind simplu, 
modest, logodindu-se simbolic la bătrâneţe cu fata drama-
turgului Eugen Ionescu, pentru a nu pleca „nelumit” în 
marea călătorie. 

6. Lipsa dogmatismului brâncuşian constă în tratarea 
mitologică a motivelor statuarei sale, îmbinând aspecte ro-
mâneşti, mediteraneene, orientale şi universale. 

7. Pitorescul sculpturilor se revelează în dimensiunile 
reduse, armonioase, pline, pure, luminoase, umane – ma-
nieră care a dus la apariţia curentului minimalist în artele 
plastice. 

8. Nuanţa şi discreţia se regăsesc în stilizarea brâncuşia-
nă, în integrarea tot mai profundă a elementelor care mar-
chează evoluţia spre esenţă şi în simplitatea formală a marilor 
cicluri tematice: D-şoarele Poganz, Păsările în spaţiu, Sărutul, 
Începutul lumii, Capetele de copii, Torsurile de băieţi şi fete etc.

9. Simţul măsurii şi al întregului este propriu ansam-
blurilor brâncuşiene şi templelor proiectate, menţionate 
anterior.

În sfârşit, cea mai vizibilă legătură a lui Brâncuşi cu 
matricea stilistică autohtonă este fotografi a făcută în 1946 
de Wayne Miller, dată la care universul artistului era înche-
iat şi care îl reprezintă cu barda în mână în poarta mioritică 
a atelierului său din Impasse Ronsin 11, ca Demiurgul în 
ziua a şaptea a Genezei (foto 9).

Prin opera plastică brâncuşiană, realizată ori proiectată, 
categoriile stilistice româneşti, gândite şi rostite de Lucian 
Blaga, au devenit vizibile şi eterne.

Materializarea matricei stilistice

mioritice în sculptura brâncuşiană*
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Înainte de fi nalul acestui capitol, să avansăm un demers 
pacifi st, justifi când oarecum poziţiile celor două tabere exe-
getice divergente.

Pornim de la afi rmaţia acceptată de toată lumea, precum 
că formele plastice brâncuşiene reprezintă idei, prototipuri 
sau arhetipuri, se cuvine acum să comitem următoarea dis-
juncţie semantică. Ideile platonice există în minţile zeilor, 
pe când arhetipurile sunt tipare structurante ale activităţii 
inconştientului omenesc. Pentru Jung, un artist profund 
redă imagini primordiale ale arhetipurilor care se manifestă 
cu predilecţie în momentele fundamentale ale existenţei 
(naştere, căsătorie, moarte), imagini care se compun din 
conţinutul în sine (etern, universal, anonim, repetabil) şi 
dintr-un veşmânt infi nit, nuanţat de personalitatea, sensi-
bilitatea, formaţia culturală şi tradiţia transmisă inconştient 
individului de către sufl etul colectiv al umanităţii.

Acum, partizanii infl uenţei mitologiei româneşti şi cei 
ai mitologiilor greceşti sau orientale se întâlnesc prin acce-
derea comună a tuturor mitologiilor naţionale la o mitologie 
ancestrală comună, primordială. Dar punctul de plecare spre 
această cale descendentă spre profunzimea decodifi cărilor 
trebuie să înceapă de la tradiţia căreia artistul îi aparţine.

Şi dacă ne gândim că valoarea estetică a operei de artă 
constă, în principal, nu din ceea ce spune ci din cum spune 
artistul, originalitatea sculptorului nostru consistă în primul 
rând în haina tradiţională românească în care a îmbrăcat 

sensurile universale ale imaginilor eterne arhetipale. Ba mai 
mult, prin imaginile create, Brâncuşi a încercat să reprezinte, 
cu puterea minţii sale omeneşti, atât cât este cu putinţă, în-
săşi ideile platonice eterne, din planul divinităţii. 

În concluzie, putem afi rma că, deşi s-au scris multe 
despre legăturile lui Brâncuşi cu tradiţia autohtonă, aspec-
tele au fost prezentate nesistematic, fragmentar.

Cartea fundamentală, care să trateze exhaustiv opera 
brâncuşiană din această perspectivă, îşi mai aşteaptă încă 
autorul hărăzit.

Cine ar putea fi  acesta?
Un etnolog, istoric al artelor, mitologiilor, fi losof şi 

brâncuşiolog totodată?
Mai degrabă un grup de specialişti ar putea elabora în 

comun o lucrare de asemenea amploare, care ar putea fi  
foarte importantă pentru afi rmarea spiritualităţii româneşti 
în lume.

Până atunci, să ţinem cont că orice demers interpretativ 
asupra sculpturii genialului artist gorjan trebuie să-l înce-
pem, cum afi rma Anton Dumitriu, cu o ipoteză necesară, 
adecvată.

Lucian GRUIA

(*) A mai fost publicat în volumul colectiv PAŞI PE 
NISIPUL ETERNITŞŢII (Ed. Fundaţiei „C. Brâncuşi”, 
Târgu-Jiu, 1977)

NOTE:

1. Anton Dumitriu – ESEURI (Ştinţă şi cunoaştere), Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1986; 

2 .  Fr ieder ich Teja  Bach –  BRÂNCUŞI – 
METAMORPHOSEN PLASTICHER FORM, Köln, 1987; 

3. Cristian Robert-Velescu – BRÂNCUŞI INIŢIATUL, Ed. 
EDITIS, Bucureşti, 1993; 

4. Cristian Robert-Velescu – BRÂNCUŞI ALCHIMIST, Ed. 
EDITIS, Bucureşti, 1996; 

5. Ion Pogorilovschi – COMENTAREA CAPODOPEREI. 
ANSAMBLUL MONUMENTAL DE LA TÂRGU-JIU, Ed. 
Junimea, Iaşi, 1976; 

6. Romulus Vulcănescu – MITOLOGIA ROMÂNĂ, Ed. 
Academiei, Bucureşti, 1987; 

7. Petru Comarnescu – BRÂNCUŞI, MIT ŞI 
METAMORFOZĂ ÎN SCULPTURA CONTEMPORANĂ, Ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1972; 

8. Vasile Gheorghe Paleolog – TINEREŢEA LUI 
BRÂNCUŞI, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1967;

9. Vasile Gheorghe Paleolog – BRÂNCUŞI – BRÂNCUŞI, 
Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976;

10. Ion Pogorilovschi – FÂNTÂNA LUI HARET, Rev. 
Luceafărul nr. 3-4/1987;

11. Dan Hăulică – COLOCVIUL BRÂNCUŞI (13-15 
OCTOMBRIE 1967), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968.

12. Constantin Zãrnescu – AFORISMELE ŞI TEXTELE 
LUI BRÂNCUŞI – Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1980

Data sosirii poetului Mihai Eminescu la 
Floreşti este greu de stabilit, dar este cert că 
la 10 iunie 1878 el se afla la Conacul 
Bălcescu-Mandrea din localitatea gorjeană.

Istoricii literari au stabilit că poetul a 
plecat spre Floreşti cu trenul accelerat care 
circula pe ruta Bucuresti – Viena, via 
Vârciorova.

El a coborât în Statia C.F.R Filiaşi, după 
care, cu olacul, s-a indreptat spre Floreşti, 
olăcar fi ind Ion Traşcă din Chiciora.

Despre prezenţa poetului nepereche la 
Floreşti exista mai multe consemnari ro-
manţate, pe care le reproducem in cele ce 
urmează:

Zoe Constantinescu Mandrea , nepoata 
Zoei Bălcescu Mandrea , scria într-un arti-
col publicat în revista „Luceafărul la 
Floreşti”(1989): „În 1877 N. Mandrea s-a 
căsătorit cu Zoe Bălcescu, care moştenise de 
la mama sa Elena Aman, moşia Floreşti. 
Tânăra familie Mandrea l-a invitat pe poet 
sa-şi petreacă vacanţa la Floreşti, in vara 
anului 1878. Conacul nu se afl a intr-o stare 
prea bună”

(„Luceafărul la Floreşti” , 1989 ).
 Profesorul Constantin Maria scria într-

o publicaţie şcolară: „Poetului i s-a oferit 
ospitalitatea plină de linişte a Conacului 
Bălcescu-Mandrea din Floreşti” .Creaţia de 
natură erotică din acea vară e legată de in-
ceputul unei idile confi rmată chiar de poet 
in „Freamăt de codru” , având ca subiect pe 
fata poetului din sat , mai apoi căsătorită la 
Bulbuceni, in familia Stoiculuescu. 

 Eminescu şi-a permis să contemple, in 
timpul goviilor, din poiana cu brazi şi în 
serile cu lună plină, chipul tânăr şi frumos 
al unei oltence, care i-a înseninat un crâm-
pei din cel de al 28-lea an al vieţii (‚‚Mihai 
Eminescu pe melegurile noastre’’, în ‚‚Tinere 
ramuri’’, Stoina, an 2,nr 6-7,pag 21-22 ).

 Profesorul dr.Ion Mocioi , într-un arti-
col publicat sub titlul ‚‚Eminescu în Gorj’’,în 
revista ‚‚Litua’’, 1992 ,pag 243-244, a valori-
fi cat datele culese despre prezenţa Lucefă-
rului poeziei româneşti la Floreşti : Bătrânii 
satului, povesteau, până de curând, despre 
trecerea poetului prin istoria localitaţii şi 
bătrânii de azi duc mai departe vorba bă-
trânilor lor: ,,Ne spuneau bătrânii (tatăl meu 
Ion Trâncă Traşcă , Ion Istratie şi Ion Nicu 
Dumitru) că Eminescu venea de la conac cu 
o cofă de lemn, în mână, spre ciutură (fân-
tână ) să ia apă, se învăţaseră copiii mă-

Mihai Eminescu în amintirea localnicilor din 

Floreşti-Gorj şi în manifestări culturale oltene 
runţi, de pe timpul acela, că e 
Eminescu.

Când se întâlneau la fântână, 
le făcea poezii. Pe când sta singur 
la conac, ieşsea dimineaţa sau spre 
seară, şi se oprea acolo unde dru-
mul, care şi acum vine de sus, de pe 
deal, se întâlneşte cu drumul care 
urcă din sat spre biserică. Acolo se 
oprea în loc şi privea lung, ceasuri 
întregi, nemişcat ca o statuie.

Îl privea toata lumea uimită, 
cum stătea aşa parcă înfi pt în 
pământ. Deodată se mişca repe-
de, se învârtea în loc, punea ochii 
în pământ şi pleca năuc spre co-
nac, de unde nu mai ieşea până 
a doua zi. Asta se repeta în fi eca-
re zi… sau o lua pe potecă in sus, 
trecea peste punte şi se afunda în 
marea pădure a Arpadiei. Se du-
cea sus la lacul din pădure.’’ 

Într-o scrisoare trimisă de 
pensionarul Ilie M. Trâncă la 31 
decembrie 1977 lui I.Mocioi se 
preciza: „Atunci (1910) eram con-
duşi foarte des spre locul unde a 
fost lacul, care atunci era chiar fru-
mos. Atât ne spunea învăţătorul 
Ştefan Păunescu, că pe marginea 
lacului, Eminescu a făcut multe poezii.’’

 În scrisoarea din 1 ianuarie 1978 pen-
sionarul Alex.Negroiu consemna: ,,Ne spu-
neau bătrânii că de multe ori Eminescu îşi 
făcea poeziile în foişorul din dosul bisericii, 
până noaptea târziu.’’

 I .Tatomirescu într-un articol publicat 
în ziarul ,,Înainte’’, Craiova, 1 septembrie, 
1968 a preluat destăinuirile bătrânului 
Constantin Dumitru Duţescu , care se refe-
rea la faptul că Eminescu ,,devenise intim cu 
fata popii’’. Fata popii se numea Elena 
Duţescu, zisă Leana de către săteni. Despre 
ea se mai ştie că a fost căsătorită cu un oa-
recare Purcaru, ţăran din mahalaua 
Cocorova, devenită mai târziu Poiana ( de 
Turburea).

Când Eminescu a venit la Floreşti, fata 
popii era văduvă, fi indcă îi murise soţul, şi 
se retrăsese în casa părintească. Eminescu, 
vizitându-l pe preot, a întâlnit-o pe Elena 
Purcaru, pe care a iubit-o. 

 Scriitorul craiovean Mihai Duţescu in 
romanul ,,Viaţa personală’’ , Editura ,,Scrisul 
românesc’’, 1981, la pag 81, preciza: ‚,La 

Floreşti, Eminescu a câştigat repede simpatia 
oamenilor, în special a preotului, a cărei fi ică 
Elena, în pereglinările la Câmpul Cerbului 
devenise crăiasă din poezia ,,Freamăt de co-
dru’’ . Preotul Dumitru, în afară de Elena a 
mai avut un băiat. Acela a fost tatăl meu(…). 

 Este o scrisoare la Academia Română 
în care Eminescu îi scria lui Slavici despre 
,,fata popii cea oacheşe, cu care vara a fost 
nespus de frumoasă, adică a trecut mai 
uşor’’. Dar Elena n-a avut urmaş. După ple-
carea lui Eminescu s-a recăsătorit în Bucureşti 
cu un ofi ţer. A murit tânără şi se spune că 
era tare frumoasă.

Profesorul Virgil Cercelaru din Aninoasa, 
preluând alte informaţii, a precizat într-o 
comunicare: ,,…Eminescu a venit la Aninoasa, 
să admire hora, frumuseţile satului şi să se 
intereseze de cultura acestor locuri. A venit 
într-o vară cu caleaşca boierului Mandrea, 
sunt spuesele învaţătorului Vasile Cornescu, 
care a afi rmat că deţine aceste mărturisiri de 
la învăţatorul său’’. 

Eugenia Jianu a relatat: ,,Îmi spunea soa-
cră-mea, care a murit la vârsta de 96 de ani, 
că tatăl ei, învăţătorul Stănescu Ilie a fost 

vizitat într-o vară de Eminescu. Gazdele l-au 
servit cu cafea’’.

 Prezenţa poetului la Floreşti a rămas nu 
numai în amintirea şi în destăinuirile localni-
cilor. Numele lui s-a păstrat şi în toponimia 
locală. Sunt arhicunoscute în zonă:  ,,Fântâna 
lui Eminescu’’, ,,Nucul lui Eminescu’’ , ,,Teiul 
lui Eminescu’’,  ,,Conacul lui Eminescu’’ ş.a.

 Vreme de câteva generaţii, în amintirea 
trecerii lui Eminescu prin Oltenia, s-au orga-
nizat manifestări comemorative şi omagiale.

 La începutul sec. al XX-lea poeta Elena 
Farago, împreună cu alţi intelectuali craio-
veni, au organizat Festivalul de poezie 
,,Mihai Eminescu’’.

Tot la Craiova în anul 1937 a fost înfi in-
ţată o universitate liberă,denumită Ateneul 
,,Mihai Eminescu’’. Căminul Cultural 
Orăşenesc Craiova a purtat numele Mihai 
Eminescu, tocmai în amintirea trecerii po-
etului prin Oltenia. 

 La Ţânţăreni în anul 1933 , sub îndru-
marea Ofi ciului Naţional al Cooperativei  
Bucureşti şi a Uniunii de Cooperative din 
Oltenia a luat fi inţă o cooperativă şcolară, 
în scopul educaţiei permanente, pe care ini-
ţiatorii au numit-o ,,Mihai Eminescu’’.

 La Floreşti a fost constituită Societatea 
Culturală ,,Prietenii lui Eminescu la 
Floreşti’’, ajunsă Societatea Academică 
,,Mihai Eminescu’’ .

Există un cenaclu literar–artistic , revis-
ta ,,Luceafărul la Floreşti’’, Complexul 
Muzeal ,,Mihai Eminescu’’ , un concurs de 
creaţie originală, ,,Freamăt de codru’’, un 
bust al poetului dezvelit la Muzeul de la 
Floreşti iar sala de lectură a Bibliotecii 
,,Christian Tell’’ din Tg-Jiu este tronată de 
un basorelief Mihai Eminescu.

 În anul 2004 la Filiaşi, unde poetul a 
coborât din tren în vara lui 1878, s-a înfi in-
ţat o fi lială a Societăţii Academice ,,Mihai 
Eminescu’’, unde se desfăşoară anual nume-
roase acţiuni culturale şi editoriale.

 Cele prezente sunt dovezi certe ale păs-
trării amintirilor despre şederea vremelnică a 
lui Eminescu în Gorj şi ale aprecierilor de care 
s-a bucurat, de generaţii la rând, care mereu 
l-au comemorat şi l-au omagiat prin activitaţi 
culturale ample, devenite permanente.

 Al . Doru ŞERBAN
Notă:  A se vedea şi cărţile : ,,Eminescu 

la Floreşti’’ de Liviu Poenaru şi Almanahul  
Mihai Eminescu la Floreşti –Gorj (2000) de 
Al. Doru Şerban.
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Numirile şi atributele fi inţei divine se afl ă în strânsă le-
gătură cu problema cunoaşterii lui Dumnezeu, preocupare 
constantă în lirica lui L.Blaga, chiar dacă uneori răspunsu-
rile deconcertează. În Psalm ( In marea trecere, 1924) se 
afl ă mărturisirea sufl etului însetat de Dumnezeu, care caută 
certitudini ale existenţei Sale:

„O durere totdeauna mi-a fost singurătatea ta ascunsă,
Dumnezeule, dar ce era să fac? 

 Când eram copil mă jucam cu tine
Şi-a închipuire te desfăceam cum desfaci o jucărie.
Apoi sălbăticia mi-a crescut,
Cântările mi-au pierit,
Şi fără să-mi fi  fost vreodată aproape
te-am pierdut pentru totdeauna
în ţărână, în foc, în văzduh şi pe ape.
(…)
În spinii de-aici arată-te, Doamne,
să ştiu ce-aştepţi de la mine.
(…)
Iată stelele intră în lume
deodată cu întrebătoarele mele tristeţi
Iată e noapte fără ferestre-nafară.
Dumnezeule, de-acum ce mă fac?
În mijlocul tău mă dezbrac, Mă dezbrac de trup
ca de-o haină pe care-o laşi în drum”.
Cunoaşterea profundă a lui Dumnezeu izvorăşte din 

relaţia cu un Dumnezeu – persoană, când nu intervine 
„sălbăticia” judecăţii raţionale.Ea înseamnă urcuş duhov-
nicesc în iubire, pentru că revărsarea darurilor divine nu 
poate avea loc decât prin intrarea în unirea cu El prin iu-
bire, nu printr-o cunoaştere de tip teoretic. O asemenea 
cunoaştere nu-l va putea niciodată cuprinde, fi indcă, arată 
Sf. Grigorie de Nyssa, „caracteristica fi rii dumnezeieşti este 
să fi e deasupra oricărei cunoaşteri (…). Dumnezeu, după 
fi inţa lui este indefi nibil, neînchis de nici o margine” 1 
Dionisie Areopagitul arată că Dumnezeu e mai presus de 
orice nume, dar, în acelaşi timp, chemat prin multe nume: 
„Oare nu acesta este numele Lui, cu adevărat minunat, în-
treabă Dionisie Areopagitul, că e mai presus de orice nume? 
… Dar înţelepţii în cele dumnezeieşti Îl laudă prin multe 
nume din toate cele cauzate: ca bun, ca frumos, ca înţelept, 
ca vrednic de iubit, ca Dumnezeul dumnezeilor, ca Domnul 
domnilor, ca Sfântul sfi nţilor, ca veşnic, ca Cel ce este, ca 
fi ind cauza veacurilor, ca dătătorul de viaţă, ca înţelepciune 
şi ca minte, ca raţiune (cuvânt), ca [şi] cunoscător, ca mai 
presus de toate comorile a toată cunoştinţa, ca putere, ca 
stăpânitor etc.”2 Dumnezeu este, continuă Dionisie, „în 
acelaşi timp în lume, în jurul şi deasupra ei; mai presus de 
ceruri şi de existenţă. Ei (înţelepţii – n.n., O.M.) Îl numesc 
pe El soare, astru, foc, apă, duh, rouă, nor, piatră arhitipică 
şi stâncă, toate cele ce există şi nimic din cele existente”3

Fiinţa lui Dumnezeu poate fi  cunoscută prin „ieşirile” 
Sale, pentru că „din Dumnezeu pornesc lucrările care pro-
duc în lume noi şi diferite însuşiri”4. Numirile lui Dumnezeu 
se referă la modurile lui de manifestare în lume şi exprimă 
capacitatea de percepţie a omului. Însuşirile, atributele Sale, 
ni se comunică în mod treptat, pe măsură ce devenim ca-
pabili să ne împărtăşim de ele.

 1.Nepătrunsul / Necuprinsul
 „ Nimicul zăcea-n agonie
 când singur plutea-n întuneric şi dat-a
 un semn Nepătrunsul:
 «Să fi e lumină!»

 O mare
 şi-un vifor nebun de lumină
 făcutu-s-a-n clipă:
 o sete era de păcate, de doruri, de –avânturi, de patimi,
 o sete de lume şi soare.

 Dar unde-a pierit orbitoarea 
 lumină de-atunci – cine ştie?”
   (Lumina, vol. Poemele luminii)

Dumnezeu Nepătrunsul sau Necuprinsul este Dumnezeu 
Creatorul lumii. „Mai drept este a-i zice Necuprinsul, Cel 
fără urmă, Cel cu neputinţă de tălmăcit şi câte nu se pot 
tălmăci. Căci este mai presus de minte şi de înţelegere şi 
numai Sieşi îşi este cunoscut …”, arată Petre Damaschin.5 
L. Blaga reia în poemul său versetele 2 şi 3 din Cap.I al 
Facerii, când Dumnezeu desparte lumina de întuneric. 
Pământul era „netocmit şi gol” şi „întuneric era deasupra 
adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra 

apelor”. Lumina pe care o creează Dumnezeu nu e aceea a 
zilei , a soarelui, ci a legilor care ordonează întreaga Creaţie, 
raţiunile prin care şi pentru care lucrurile există. Lumina 
percepută de simţuri va fi  creată în ziua a patra, când 
Dumnezeu face „cei doi luminători mari”, „ să cârmuiască 
ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric” (Facerea, 
I, 16 şi 18).

Versurile citate sugerează o îmbinare a celor două mo-
mente ale Creaţiei, dar precum „lumina/creată în ziua din-
tâi” nu poate fi  înţeleasă şi percepută cu simţurile, tot aşa 
lumina dragostei (fi indcă Lumina e un poem de iubire) 
rămâne o taină: 

„Lumina ce-o simt
năvălindu-mi în piept când te văd,
oare nu e un strop din lumina
creată în ziua dintâi, 
din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?”
În fi ecare sufl et care iubeşti, lumina chemării la viaţă 

este „poate că ultimul strop / din lumina creată în ziua 
dintâi” prin care fi inţa este ridicată din agonia nimicului şi 
din întuneric de către Nepătrunsul / Necuprinsul 
Dumnezeu, chemarea însăşi rămânând o taină.

2.Veşnicul
„Nedumerit îl cauţi şi dibuind în întuneric
i-adulmeci urma-n tine ori în slava lumii, 
avântul îl presimte-n zilele de mâne
şi-n nopţile, ce-au fost, găseşte-l resignarea.

Un văl de nepătruns ascunde veşnicul în beznă.
Nu-l vede nimeni, nimeni-
şi totuşi afl ă-l fi ecare,
aşa cum eu îţi afl u buzele pe întuneric,
iubita mea, în miez de noapte, când şoptim
în taină vorbe mari despre-nţelesul vieţii.”
  (Veşnicul, vol. Poemele luminii)
Dumnezeu este veşnic, atotprezent şi atotputernic, 

Dumnezeu nu are nici început sau origine, nici sfârşit al 
existenţei Sale 6. Dumnezeu nu se supune spaţiului şi tim-
pului, fi indcă se afl ă mai presus de ele, mai presus chiar 
decât veşnici. A creat, prin voia Sa, lumea şi, odată cu ea, 
mişcarea şi timpul, dar nu este supus legilor devenirii. 
Adâncul fi inţei lui Dumnezeu nu poate fi  pătruns („Un văl 
de nepătruns ascunde veşnicul în beznă”), dar noi putem 
cunoaşte prin „cele din jurul Lui”, prin lucrările Sale, cum 
spune Sf. Apostol Pavel: „Încă de la facerea lumii, cele ne-
văzute ale Lui – adică veşnica Sa putere şi dumnezeirea – 
prin cugetare se văd din făpturi” (Romani 1,20).

Dumnezeu poate fi  cunoscut prin creaţia Sa: „i-adul-
meci urma-n tine ori în slava lumii”. Blaga face aluzie la 
cunoaşterea apofatică (tainică, de negrăit) şi catafatică (ra-
ţională, naturală). În ce priveşte „vălul de nepătruns” ce 
„ascunde veşnicul în beznă”, poetul reia o imagine din 
Psalmul 17: „Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a 
pe aripile vântului. Şi s-a pus întunericul acoperământ, 
împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzdu-
hului. De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin 
grindină şi cărbuni de foc” (v.12-14).

Pe Dumnezeu nu-L poate vedea nimeni: „Nu-l vede 
nimeni, nimeni – / şi totuşi afl ă-l fi ecare …” f. Apostol şi 
Evanghelist Ioan spune: „Pe Dumnezeu nimeni niciodată 
nu L-a văzut” (Ioan 1,18); „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a 
văzut vreodată” (I Ioan 4,12) , Lui Moise îi spune 
Dumnezeu: „Faţa Mea însă nu vei putea s-o vezi, că nu 
poate vedea omul faţa mea şi să trăiască” (Ieşirea 33,20).

Poetul rămâne, în referinţele sale din aceste poeme, în 
perimetrul adevărurilor teologice regăsibile în textul Sfi ntei 
Scripturi sau în textele Sfi nţilor Părinţi. O menţiune aparte, 
în acest context, pentru poemul Pustnicul, unde personajul 
Veşnicul („nevăzut”, cum notează autorul) spune: „Eu sunt 
marea şi izvorul şi sunt bun, / Eu sunt marea şi izvorul şi 
sunt drept”. Ideea că în Dumnezeu nu este devenire se ex-
primă în textul Întoarcere:

„Lângă sat iată-mă iarăşi,
prins cu umbrele tovarăş.

Regăsescu-mă pe drumul
începutului, străbunul.

Cât-s altfel – omul, leatul!
Neschimbat e numai satul,
dup’atâţi Prieri şi toamne,
neschimbat ca tine, Doamne”
   (Poezii, 1942)

3. Milostivul
„Când izgonit din cuibul veşniciei
întâiul om
trecea uimit şi–ngândurat prin codri ori pe câmpuri,
îl chinuiau mustrându-l
lumina, zarea, norii – şi din orice fl oare
îl săgeta c-o amintire paradisul –
Şi omul cel dintâi, pribeagul, nu ştia să plângă.
 
Odată istovit de-albastrul prea senin
al primăverii,
cu sufl et de copil întâiul om
căzu cu faţa-n pulberea pământului:
«Stăpâne, ia-mi vederea,
 ori dacă-ţi stă-n putinţă înpăienjeneşte-mi ochii
 C-un giulgiu,să nu mai văd
 nici fl ori, nici cer, nici zâmbetele Evei şi nici nori, 
 căci vezi – lumina lor mă doare».

 Şi-atunci Milostivul într-o clipă de-ndurare
 Îi dete– lacrimile”.
 (Lacrimile, din vol. Poemele luminii)
 Iubirea lui Dumnezeu pentru om se arată în sfi nţenia, 

bunătatea şi dreptatea Sa.7 „Dumnezeu nu este drept fără să 
fi e milostiv şi nu e milostiv, fără să fi e drept”, spune Părintele 
Prof. D. Stăniloae8. Dumnezeu este atotmilostiv, în sensul 
că nimeni nu poate să ajungă la cuprinderea milei Sale, 
arătată chiar şi pentru cei păcătoşi, fi indcă Dumnezeu vo-
ieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa ade-
vărului să vină” (I Timotei 2,4). Nu voieşte moartea păcăto-
sului, ci să se întoarcă şi să fi e viu (Iezechiel 18,32; 33,11).

 Dacă citim cu atenţie Psaltirea, vom fi  impresionaţi de 
apelul constant la mila lui Dumnezeu: „Miluieşte-mă, 
Doamne, că neputincios sunt” (Psalmul 6,2); „Miluieşte-
mă, Doamne!” (Psalmul 9,13); „Miluieşte-mă, Doamne, că 
a lipsit cel cuvios” (Psalmul 11,1); „Iar eu spre mila Ta am 
nădăjduit” (Psalmul 12,6); „Minunate fă milele Tale, Cel ce 
mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau îm-
potriva dreptei Tale” (Psalmul 16,7) ş.a.

 Lacrimile face parte din seria textelor inspirate de car-
tea întâi a Pentanteuhului lui Moise, Facerea. L. Blaga cre-
ează, ca şi în alte texte, o apocrifă, s-ar putea spune, cu ca-
racter de legendă. Lacrimile sunt semnul îndurării lui 
Dumnezeu Care nu l-a părăsit pe om după cădere, ci îi as-
cultă rugăciunile. Drama „întâiului om”, izgonit din cuibul 
veşniciei”, pe care „îl chinuiau mustrându-l” / lumina, za-
rea, norii – şi din orice fl oare îl săgeta c-o amintire paradi-
sul” este drama celui despărţit de dragostea lui Dumnezeu. 
Fericirii paradisiace îi ia locul deznădejdea, generată de 
contemplarea frumuseţii lumii create de Dumnezeu. Lumea 
devine iad pentru „întâiul om”, fi indcă el nu mai poate 
răspunde dragostei cu care l-a zidit Dumnezeu. Lumina 
lucrurilor îl doare. Mustrarea lor e mustrarea făpturii care 
a căzut odată cu omul şi care „aşteaptă cu nerăbdare des-
coperirea fi ilor lui Dumnezeu” (Romani 8,19). „Biciul iu-
birii” lui Dumnezeu rămâne, după unii Sfi nţi Părinţi (Sf. 
Isaac Sirul 9), chinul cel mare al iadului pentru cei care au 
greşit faţă de iubirea Lui, fi indcă nu-i pot răspunde.

 În textul lui Blaga, lui Adam nu-i rămâne decât să che-
me mila lui Dumnezeu. Lacrimile sunt semnul văzut al 
milei Sale şi al pocăinţei celui ce a greşit10. Dumnezeu îi 
face acest dar pentru că s-a întors la El, Stăpânul, Care nu 
l-a părăsit niciodată cu iubirea Sa.

 Un alt text al lui L. Blaga ar putea fi  considerat poemul 
milei lui Dumnezeu: Doamne, îngăduinţa Ta. Dragostea şi 
mila se revarsă în chip tainic asupra făpturii („Te faci simţit 
aşa-ntr-o doară”), deşi făptura comite „mici isprăvuri”: 

„Îngăduinţa Ta nu are nume
când de-ale mele griji şi fapte-mi văd.
S-ameninţi cu avan, ceresc, prăpăd, 
Nu e-n fi inţa Ta un gând anume.
(…)
Când micile isprăvuri măsurându-mi
eu la cântar încerc pe-ascuns să-nşel,
o piatră pe tipsia prea uşoară
Tu laşi să-ţi cadă tainic din inel”.

(Doamne, îngăduinţa Ta, ciclul Corăbii cu cenuşă)

4. Dumnezeu este iubire
 Iubind-ne-ncredinţăm că suntem. Când iubim, 
 Oricât de-adâncă noapte-ar fi ,
 suntem în zi,
 suntem în tine, Elohim.11

 Sub lumile de aur ale serii

Numiri şi atribute ale lui Dumnezeu în lirica lui Lucian Blaga
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 Tu vezi-ne-cutreierând livezile
 Umblăm prin marea săptămână
 gând cu gând şi mână-n mână.

Şi cum am vrea să Te slăvim
pentru iubirea ce ne-o-ngădui, Elohim!
Dar numai rană a tăcerii
e cuvântul, ce-l rostim.
  (Psalm, ciclul Cântecul focului)
Poem al iubirii lui Dumnezeu, acest Psalm al lui L. Blaga 

trimite la cuvintele teologului iubirii divine, Sf. Apostol şi 
Evanghelist Ioan. „Dumnezeu este iubire”, spune Sf. Ioan (I 
Ioan 4,8;16), „şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu 
şi Dumnezeu rămâne în el” (I Ioan 4,16). Spune poetul: 
„Când iubim, / oricât de-adâncă noapte-ar fi , / suntem în zi, 
/ suntem în tine, Elohim”. Iubirea reprezintă însuşi numele 
lui Dumnezeu şi I se cuvine pentru aceasta întreaga noastră 
dragoste prin lauda numelui Său: „Şi cum am vrea să Te slă-
vim / pentru iubirea ce ne-o-ngădui, Elohim!”.

Rătăcitori „prin marea săptămână” (metaforă pentru 
timpul existenţei), cei care au iubire trăiesc certitudinea 
existenţei depline: „Iubind – ne-ncredinţăm că suntem”. 
Nici un cuvânt nu poate exprima recunoştinţa omului, pen-
tru că n-ar fi  decât „rană a tăcerii”, neputincios în faţa mă-
reţiei iubirii divine. De altfel, toate însuşirile şi lucrările lui 
Dumnezeu „în afară” sunt expresii ale iubirii pentru om.

5. Dumnezeu este sfânt, bun şi drept
Sfi nţirea, bunătatea şi dreptatea lui Dumnezeu împodo-

besc numele Său, aşa cum arată şi Psalmul 98: „Să se laude 
numele Tău cel mare, că înfricoşător şi sfânt este. Şi cinstea 
împăratului iubeşte dreptatea” (v.3). De altfel,aceste calităţi, 
alături de altele, sunt numite de Insuşi Domnul înaintea lui 
Moise: „Şi Domnul, trecând pe dinaintea lui, a zis: «Iahve, 
Iahve, Dumnezeu, iubitor de oameni, milostiv, îndelung-
răbdător, plin de îndurare şi de dreptate, Care păzeşte ade-

vărul şi arată milă la mii de neamuri …” (Ieşirea 34,6-7). 
Sfi nţenia înseamnă desăvârşire, la care este chemat omul: 
„Fiţi sfi nţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” 
(Levitic 19,2;20,7). În poemul lui L. Blaga Pustnicul, apare 
o numire a „Celui Veşnic blând” mai rar întâlnită, care ex-
primă sfi nţenia absolută: Înalt-Prea-Sfi nte. Lucifer, evocat 
în aceeaşi lumină a duhului răzvrătit, monologhează: „De 
câte ori priveam această ordine divină / şi lumea văduvă de 
cel din urmă strop / de minte, / aş fi  voit în faţa Celui Veşnic 
blând să mă ridic / în arătarea mea de şarpe fără vină – / şi 
îmbiindu-i mărul cunoştinţei / umilit să-i zic: / Nu ţi-ar 
strica Înalt-Prea-Sfi nte / să guşti din el şi Tu un pic”.

Chiar şi demonii cred în sfi nţenia lui Dumnezeu, după 
cuvântul Sf. Apostol Iacob, însă ei nu-l urmează, nu-i îm-
plinesc poruncile: „Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine 
faci, dar şi demonii cred şi se cutremură …” (Iacob 2,19). 
Bunătatea şi sfinţenia lui Dumnezeu, recunoscute de 
Lucifer, ordinea lumii nu-l împiedică să-şi imagineze chiar 
ispitirea lui Dumnezeu. El nu ironizează ordinea lumii, 
cum crede N. Crainic 12, ci căderea ei, faptul că a rămas 
„văduvă de cel din urmă strop de minte”.

Dreptatea nu poate fi  despărţită de mila lui Dumnezeu. 
Dacă ar fi  numai drept, nu ar fi  liber, iar dacă ar fi  numai 
milostiv nu ar încuraja eforturile omului de a dobândi ase-
mănarea cu El.13 Acest efort de ridicare a inimii, a sufl etu-
lui, a fi inţei interioare la glasul Prea-Dreptului ”se sugerează 
în Când clopotul bate:”

„Când clopotul bate
cu glasul Prea-dreptului,
turnul ne-nvaţă:
Mergând în viaţă
purtaţi-vă inima
la înălţimea
mândră a pieptului”. 
        (Ciclul Ce aude unicornul)

Pr. prof. univ. dr. OVIDIU MOCEANU
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Predecesorii lui L.Blaga, G. Coşbuc şi O. 
Goga, sunt consideraţi, aproape în unani-
mitate, de către istoricii literari, evocatori 
ai satului românesc, realizatorii monografi ei 
artistice a satului ardelean din anumite mo-
mente istorice.

Autorul Poemelor luminii a fost şi el ire-
zistibil atras de natura şi de tradiţiile mediu-
lui rural, gândit ca un veritabil microcos-
mos, de lumea satului românesc arhaic, în 
care se păstrează nealterată pemanenţa cul-
turii noastre. Revenirea în sat după o înde-
lungată absenţă îl determină pe poet să re-
trăiască fericitele clipe de odinioară: „După 
douăzeci de ani trec iarăşi pe aceleaşi uliţi / 
unde-am fost prietenul mic al ţarinii din sat 
/ Port acum în mine febra eternităţii, / ne-
gru prundiş, eres vinovat” ( Sat natal )

Pe prietenul crescut la oraş,care n-a vă-
zut plugurile, nici soarele revărsat pe sub 
pomii din livezi, îl invită să vadă „brazdele 
veacului: pluguri numai pluguri”, ca nişte 
păsări coborâte din cer, a căror existenţă stă 
sub semnul vrăjii: „vino să-ţi arăt brazdele 
veacului / Pe dealuri, unde te-ntorci, / cu 
ciocuri înfi pte în ogor sănătos / sunt plu-
guri, pluguri, nenumărate pluguri: mari 
paseri negre / ce-au coborât din cer pe pă-
mâmnt. / Ca să nu le sperii –– / trebuie să 
te apropii de ele cântând” (Pluguri )

Satul apare ca un tărâm al veşniciei, idee 
învederată în cunoscutul vers din Sufl etul 
satului: „Eu cred că veşnicia s-a născut la 
sat”. Acelaşi spaţiu devine şi depozitarul 
minunilor, păstrătorul elementelor sacre: 
„Plin este satul de aromele zeului / ca un 
cuib de mirosul sălbăticiunii” (ibidem )

Poezia Reîntoarcere surprinde aceeaşi 
aderenţă la universul satului românesc ar-
haic, păstrător al străvechilor obiceiuri: 
„Lângă sat iată-mă iarăşi / prins cu umbrele 
tovarăş. Regăsescu-mă pe drumul / începu-
tului străbunul / Câte-s altfel –– omul, lea-
tul / Neschimbat e numai satul”.

Am adăuga la cele expuse anterior şi 
evocarea satului natal din poezia 9 mai 
1895: «Sat al meu, ce porţi un nume / sune-

Spaţii privilegiate în lirica blagiană
tele lacrimei, / la chemări adânci de mume 
/ în cea noapte te-am ales / ca prag de lume 
/ şi potecă patimei».

S-ar putea conchide că în viziunea lui 
Blaga, satul românesc e privit ca «un fel de 
centru al lumii», păstrătirul culturii popu-
lare, purtătorul matricei noastre stilistice. 
Unicorni fără glas, împăraţi, urşi, păsări 
prefăcute în oameni relevă o lume de basm, 
cufundată în arhaitate, un paradis «pădu-
reţ» într-o tăcere de legendă.

Felul în care a valorizat satul românesc îl 
detaşază pe L. Blaga de predecesorii săi, 
aşezându-l într-o altă familie de spirite, aceea 
aexpresioniştilor europeni. Se ajunge chiar la 
un transfer al expresionismului în spaţiul cultu-
rii noastre folclorice, la o modifi care substanţială 
a curntului prin îndepărtarea de incandescenţa 
+primară şi prin crearea unei tensiuni metafi -
zice. Astfel se realizează printr-o defintivă 
depărtare de real ceea ce Marin Mincu numeşte 
«blagizarea expresionismului».

 L. Blaga «construieşte un univers ima-
ginar în care motivele şi fi gurile expresio-
niste mai pot fi  interceptate ca nişte magneţi 
ascunşi în jurul cărora s-a strâns o materie 
palpabilă, de intensitate însă blagiană ce are 
funcţia de a învălui şi a obscuriza materia 
iniţială». (Marin Mincu, I Introducere în 
poezia lui Lucian Blaga, prefaţă la vol. 
Poezii, Ed. Albatros, 1983, p. XLII ).

Dacă investigăm semnifi caţia muntelui 
în poezia blagiană, observăm că acesta este 
înălţat la demnitatea de spaţiu sacral. S-a 
remarcat că nu trebuie să-l privim doar ca 
un simbol al sfi nţeniei, al elevaţiei şi al porţii 
astrale, ci ca pe unul al introversiunii, al 
porţii abisale. Opoziţia dintre munte şi câm-
pie anticipează distincţia dintre cultura 
minoră şi cultura majoră, dintre sat şi oraş.

Între sat şi munte se pot stabilii unele 
relaţii în ceea ce priveşte perenitatea. Corin 
Braga observa cu îndreptăţire că, asemenea 
satului-idee, « muntele este un topos magic 
care transcende timpul istoric. « ( Lucian 
Blaga. Geneza lumilor imaginare, Ed. 
Institutul European,Iaşi, 1998, p. 103 ).

Un alt spaţiu privilegiat în creaţia 
blagiană este ţara, evocată într-o tonalitate 
de litanie, cu o ardoare lipsită de patetism. 
Poetul relizează un tablou mirifi c, un peisaj 
văzut în perspectivă cosmică: „Râuri spre 
alte seminţii / duc slava bucatelor blonde. 
//Ţara şi-a împins hotarele / toate până la 
cer / Pajuri rotesc –– minutare în veşnicul 
ceas –– / peste câmp şi oier. „ ( Ţară )

În 1974, apăreau primele două volume de 
versuri ale lui L. Blaga în ediţie definitivă. 
Volumul al doilea reproduce postumele , gru-
pate altfel decât o făcude George Ivaşcu. În pri-
mul ciclu intitulat sugestiv Vârsta de fi er. 1940-
1944, apar poezii ancorate vădit într-o epocă 
zbuciumată. Războiul şi Dictatul de la Viena îşi 
pun puternic amprenta asupra creaţiei blagiene. 
Ne afl ăm în faţa unui altfel de poet al cetăţii, 
care trece motivele prin fi ltru expresionismului. 
Afi rmaţia lui Eugen Simion conform căreia « 
mesianismul vechii poezii ardeleneşti , jalea lui 
Goga sunt luminate de un spirit obişnuit să 
vadă demnele stingerii universale.» (Scriitori 
români de azi, Ed. Cartea Românească,1976, p. 
120 ), este pe deplin justifi cată.

Fireşte că nu mai are o sursă metafi zică, 
nu mai vine din afară, ci îşi are un suport 
istoric, social.

Poetului i se pare că aştrii înşişi ne vor 
părăsi furaţi de nişte păsărihrăpăreţe: «Ia 
seama că mâne / cocorii în seară / vor duce 
şi luna / furând-o din ţară». (Jale la început 
de noiembrie).

O sfâşietoare tristeţe pune stăpânire asu-
pra cântecului metamorfozat în bocet: « 
Stelele ce-i drept, mai sunt deasupra, toate, 
dar Dumnezeu ne trece sub tăcere. / Tenebrele 
n/au cap[t, lumina n/are înviere. / Inima mea 
–– e-o carte care arde, /un bocet / în mijlocul 
Patriei.» ( Inima mea în anul 1940)

Un tragism lăuntric l-a copleşit nu nu-
mai pe poet, ci pe toţi locuitorii din zona 
Ardealului. Pronumele personal tu capătă 
valoare de generalizare devenind subiect 
nedeterminat în poezia „ Cântec despre re-
gele Ion . Poetul ne apare acum în ipostaza 
regelui Ion fără de ţară: „ Avem acelaşi 

nume tu şi eu, / că-i iarnă sau că-i primă-
vară –– ne chiamă azi pew toţi la fel, / Ion 
fără de ţară.”

Universul însuşi încremeneşte copleşit 
de un profund sentiment de înstrăinare: 
„Timp fără patrie: râu fără ape, / secetă-n 
albie, şi subt pleoape. / Timp fără patrie: 
poveste, / vuiet de cetină neagră pe creste.”

Din raportarea la câteva dintre poeziile 
lui L. Blaga, se poate conchide că, aşa cum 
există o ţară a lui Baudelaire, o ţară a lui 
Rimbaud, sau, la noi, o ţară a lui V. Alecsandri, 
a lui Eminescu sau a altor poeţi nromâni, 
există şi oţară a poetului care a scris Paşii 
profetului.

„Când vorbim de universul său poetic 
–– notează E. Simion în volumul amintit –
– ne gândim numaidecât la o geografi e in-
terioară prin care rătăceşte zeul bătrân Pan 
alungat de lumina unei noi religii. Versurile 
postume îmbogăţesc această patrie imagi-
nară cu o vegetaţie euforică.” (p.124 )

Dealtfel, L. Blaga a năzuit de-a lungul 
întrgii sale activităţi poetice –– şi a reuşit –
– să rămână legat de etnic, să creeze din 
profunzimile „matricei stilistice”

El însuţi recunoştea că deşi scria o poe-
zie ultramodernă, ea era legată prin nenu-
mărate fi re de tradiţie, fi indcă reînnoia o 
legătură cu fondul nostru primitiv.

Sinteza autohton-universal poate fi  ilus-
trată şi prin poeziile „ Mânzul, Noapte la 
mare şi Catren. În ultima dintre poeziile 
citate apare convertirea orfi că a suferinţei 
în cântare –– motiv substanţial al liricii po-
păulare autohtone, îndeosebi al doinei, ca 
şi al liricii universale: „ Trăim sub greul 
văzduhului / Ca pe-un fund adânc de mare 
/ Nici suferinţa nu-i aţa de mare / să nu se 
preschimbe în cântare. „

Prin problematică, Blaga ni se înfăţişază 
modern şi universal. Prin izvorul spiritului 
autohton, care înviorează poezia lui, rămâ-
ne însă profund ancora în perimetrul spiri-
tual românesc.

 Prof. Eugen VELICAN,
C. N. „Spiru Haret” 
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În ciuda activităţii ,,cu foc continuu” 
din mănăstirile noastre, puţine se scriu 
astăzi despre aceste sfi nte lăcaşuri de 
reculegere, de închinăciune şi mântuire. 
Iar cele ce se scriu, cu răzleţe ocazii, nu 
sunt pe măsura muceniciei şi nevoinţei 
dintr-o mănăstire de rit ortodox.

De la cele scrise în presa interbelică 
de arh. Scriban privind viaţa mănăsti-
rească, multe din articole referindu-se şi 
la călugării Gorjului, nu am mai citit 
ceva asemănător, atât de profund şi înăl-
ţător, precum a făcut-o acest mărturisi-
tor şi povăţuitor de credinţă ortodoxă, 
ce nu uita niciodată să-i omagieze pe 
marii părinţi ai sfi ntelor lăcaşuri, deve-
niţi uneori adevărate ,,oracole” de învă-
ţătură şi mântuinţă.

Ca vatră străbună a credinţei stră-
moşeşti, ca tezaur de spiritualitate evan-
ghelică, Gorjul se mândreşte cu o salbă 
de mănăstiri şi biserici din cele mai 
vechi, unde cuvântul lui Dumnezeu e 
viu şi deopotrivă ziditor. 

În anii din urmă, în frecvente cutre-
ierări, am avut prilejul să cunosc înde-
aproape viaţa de mănăstire, în dublul ei 
aspect: activitate gospodărească şi rân-
duială liturgică, conform canonului 
athonit.. 

În mod obişnuit, mireanul zilelor 
noastre se întâlneşte cu mănăstirea în 
mod cu totul ocazional, găsindu-se mai 
totdeauna ,,în trecere” pe la aceste sfi nte 
lăcaşuri. Admirând cu privirea turistu-
lui grăbit şi punând câte o lumânare în 

cele sfi nte, pentru nouă reculegere şi 
speranţă mântuitoare.

Nicăieri nu întâlneşti acea linişte de 
început de lume precum în drămuitele 
cimitire mănăstireşti sau în naosul ve-
gheat de imaginea siderală a 
Pantocratorului. 

Sau în vecinătatea zidurilor din si-
hăstrii, inundate de verdeaţa locurilor, 
de balsamul pajiştilor primăvăratice, de 
cântecul ciocârliei ,,Hristosul Dumne-
zeiesc” (L.Blaga). Aici parcă te simţi 
„contemporan cu fl uturii, cu Dumnezeu”, 
doritor a te spăla de toate mizeriile vie-
ţii mirene, de toate ispitele şi păcatele, de 
tina egoismului şi trufi ei vremelnice. 

Acolo, în preajma preasfi ntei mănăs-
tiri, simţi dăinuind veşnicia, dar parcă 
şi ideea de moarte se îmblânzeşte, în 
sensul redempţiunii pacifi catoare.

Toate aceste gânduri îndreptate către 
sfi ntele mănăstiri ale Gorjului, ca un 
elogiu al vieţii şi rânduielii de acolo, se 
vor un îndemn de cuget şi simţire către 
această lume cu largi ferestre către 
Dumnezeu. Mai ales acum, în preajma 
marilor sărbători de hram, când 
Lainiciul, Polovragii, Tismana sau 
Târgu-Cărbuneştiul îşi aşteaptă drept-
credincioşii capabili de dăruire şi 
jertfă.

Unul din vrednicii călugări ai 
Gorjului este şi arhimandritul IOACHIM 
PÂRVULESCU, stareţul Mănăstirii Lainici, 
cu hramul ,,Schimbarea la Faţă” (6 au-
gust), unul din ctitorii noii biserici cu 

Lumină lină

1

Departe, în singurătăţi, unde de Cer albi munţi se-anină,
Am pregustat murmur de schit, cu toacă şi lumină lină.

Pe după creste albăstrii se cobora, portocaliu,
Un soare eşarfând pe văi lungi umbre de lumină lină.

O pasăre trecu ţipând peste pădurea de arini,
Lăsându-se pe vechea turlă în slavă de lumină lină.

Simţii atunci cum dintr-un colţ de ţintirim foiră stins
Ghirlande de omăt şi roze – metanii în lumină lină…

O, cum pluteam fără dorinţi, într-un ocean de fericiri,
Când rugul sinelui cerşea taborica lumină lină!

Azi n-aş putea să-mi amintesc, în câte stele s-a răsfrânt,
Ca-n heruvimice oglinzi, dorul de cea lumină lină…

2

Zugravul vechi lăsă pe zid o aspră zare de sărut
Şi din aceasta răsări o fl oare de lumină lină – 

Ca dintr-un vas se revărsa pe chipuri aspre de monahi,
Preadulce, Duhul Sfânt… – imens fu rugul de lumină lină!

Au tresărit pe-arcade reci prelunge feţe de martiri
Şi-n candele veghea cu dor, plăpândă, o lumină lină.

Într-un pridvor de mănăstire…

Într-un pridvor de mănăstire au înfl orit cu sârg oleandrii,
Şi fl uturii în largi ocoluri cădelniţează pentru Tine,

E o amiază-nvăluită în slava cea revărsătoare,
Când chipul sfi nţilor tresare-n raza venită de la Tine…

Ca o făclie primitoare, cu turlele în aşteptare,
În murmur tainic de-nserare şi-n toată clipa, către Tine,

Tot sârguind spre rugăciune, acest lăcaş de-nchinăciune
Părea un galeon pe valuri ucigătoare fără Tine!

Pe dunga mării se iveşte un Soare înroşit de slavă,
Şi un prelung covor de raze se desfăşoară pentru Tine,

Iar harul făr’ de înserare, întru de-a pururea-i trezvie,
O tunică adamantină dă tuturor ce sunt cu Tine.

O, Doamne, lumea încercată de spornica deşertăciune,
Şi de amarul greu, te-aşteaptă, cu mare râvnă, azi, pe Tine,

Ca o făclie de răşină tot însetată de lumină,
Ca rugul cel nears – prin care primenitori venim la Tine…

Viaţa la Mănăstirea Lainici
dorul lelii, mai ales pentru cei ,,vii”, cel 
afl at în trecere nu are o legătură mai 
profundă cu mănăstirea decât aceste 
simple prezenţe de circumstanţă. Se 
zgâieşte la pereţii pictaţi, fără a înţelege 
mare lucru, cumpărând nu ştiu ce 
,,amintiri”, însă uitând să arunce un ban 
în cutia de ajutorare (să precizăm că, la 

o biserică din Tg.-Jiu, această ,,cutie a 
milei” a fost furată!). 

S-o spunem de la început: viaţa în 
mănăstire nu este uşoară. Odată intrat 
în cinul călugăresc, te dedici zi şi noap-
te rugăciunii şi reculegerii, îndeplinind 
un ritual plin de privaţiuni şi austerita-
te. Ca şi soldatul chemat întru apărarea, 

Într-un târziu, peste păduri, se-aud bufnind îngeri căzuţi…
Fuşteii Scării tot sporind sub paşi uşori lumina lină,

Că-n isihia lor dedaţi, chilia se dezmărginea
Dreptrugătorilor, gustând noesica lumină lină…

Aproape-i clipa – la un semn din alba criptă va mişca
Un snop de oase, ce de mult aşteaptă în lumină lină – 

O, îngere strălucitor, scoate din lanţuri pe martir
Şi-ncercuieşte-i fruntea cu văpaie de lumină lină!

3

Amurgul lumii s-a lăsat, puţini sunt cei ce pot vedea
Noroiul spornic pustiind în margini de lumină lină,

Scârbit de toate, Dumnezeu s-a înălţat şi ne-a lăsat
Cu faţa în bătaia morţii, cerşetorind lumină lină…

Pline de griji se-arată azi icoanele ce tainic plâng
Şi în mieznoptice vegheri se-nnimbă de-o lumină lină,

Se-aude-un freamăt din adânc şi-un ros de cariu în văzduh, –
Cumplită vreme va veni! O, de-am vedea lumina lină

Cum, la sufl area morţii, ea, în vâlvătăi se va-nălţa!
Şi toţi cei mântuiţi vor bea din cupe vii lumină lină…

Se-ntunecă la orizont povestea păcătoasei lumi
Şi fulgere în noaptea grea ne amintesc lumina lină,

Armaghedonul va spori, înrourând aureole,
Povestea Rugului aprins – ca stâlpul de lumină lină… 

pe timp de pace, a frontierelor, călugă-
rul veghează asupra celor ce sunt plă-
cute Domnului, indiferent că o face în 
faţa sfântului locaş sau în liniştea chiliei 
sale, în fum de lumânare şi balsam de 
tămâie. 

,,Trezvie” şi ,,nevoinţă” par cuvintele de 
ordine ale vieţii călugăreşti, totul rotunjin-

du-se într-o mirabilă taină, ce ne excede.
Şi totuşi, ne aducem aminte din când 

în când de aceste sfi nte lăcaşuri în care 
prea-sfi nţii călugări se roagă pentru noi, 
din revărsatul zorilor până la târzia 
,,miezonoptică”. 

Şi revenim pentru o nouă încărcare 
spirituală, pentru o nouă atingere de 
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arhitectură unică în spaţiul românesc, care se strădu-
ieşte de ani buni întru ridicarea şi împodobirea sfântu-
lui locaş (pictor Grigorie Popescu din Câmpulung-
Muscel, restauratorul frescelor de la Mănăstirea 
Tismana).

Ocupat până peste cap cu treburile gospodăririi şi 
nevoinţelor sfântului locaş, stareţul Ioachim Pârvulescu 
este totodată şi autorul unor apreciate cărţi de mărtu-
risire creştină, de poveţe şi învăţături, crezând nestră-
mutat în ,,puterea sfi nţitoare a Ortodoxiei”. 

Iată câteva din aceste lucrări, unele din ele apărute 
în noi ediţii, cărţi foarte apreciate pentru spiritul lor 
viu, sincer, de înaltă educaţie şi morală creştină, me-
nite a instrui, dar şi a forma convingeri şi deprinderi 
alese, cu apel constant la spiritul Sfi ntei Evanghelii, al 
Bibliei şi al scrierilor patristice. 

Pe scurt zis, arhimandrit Ioachim Pârvulescu, stareţ 
al Mănăstirii Lainici, este un spirit pătruns de mesajul 
evanghelic şi de meditaţia fi localică, capabil a răspân-
di cuvântul lui Dumnezeu cu dărnicia celui pătruns 
de harul divin.

Iată, aşadar, câteva din lucrările domniei-sale, grăind 
despre o mucenicie povăţuitoare, dar şi de un misiona-
rism asumat:

1). ,,CELE TREI MARI MISTERE VIZIBILE ŞI 
INCONTESTABILE DIN BISERICA ORTODOXĂ. 
Puterea sfi nţitoare a Ortodoxiei”, Editura ,,Amacoma”, 
Colecţia ,,Eseuri teologice”, nr. l, 1996, 174 pagini.

2). ,,CARTE DE RUGĂCIUNI. Cu acatistele cele mai 
folositoare din viaţa omului. Cu poveţe şi învăţături”, 
Tipografi a ,,Concordia” – Bucureşti, 1997, 578 pagini.

3). ,,SFÂNTA TAINĂ A SPOVEDANIEI PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR. Ghid de spovedanie cu poveţe şi învăţături”. 
Tipografi a ,,Concordia”, 1998, 128 pagini.

4). ,,ORTODOXIA ÎN MĂRTURISIRI CONTEM-
PORANE”, interviuri cu preoţi de mir, călugări, duhov-
nici şi fi losofi , teologi şi politicieni, artişti şi oameni de 
ştiinţă, toţi reuniţi în jurul aceluiaşi subiect: ,,Biserica şi 
societatea contemporană”.

Ne permitem să reproducem din aceasta din urmă 
câteva rânduri, care se constituie ca un elogiu adus 
cărţii care luminează şi teologiei povăţuitoare:

,,Noi ne-am axat foarte mult pe carte religioasă, pentru că, 
v-am spus, aici vin foarte mulţi intelectuali. Cartea luminează 
mult, dar, în primul rând, luminează cuvântul viu, venit de la 
un om cu viaţă curată şi, bineînţeles, mai mult decât cuvântul, 
exemplul său!

Dar, cărţile, pot mişca sufl etele oamenilor şi îi pot aduce 
pe calea credinţei. Evident că trebuie să fi e cărţi diverse, dar 
şi aici este o problemă: diversitatea poate fi  benefi că pentru cei 
care au deja o temelie de cunoştinţe creştine sau malefi că pen-
tru cei care se risipesc. Cărţile esenţiale sunt, indiscutabil, 
textele Sfi nţilor Părinţi. Avem şi noi cărţi ale unor personalităţi 
culturale, dar acestea nu pătrund totdeauna până la sufl et, nu 
merg direct la inimă. Spunea cineva că ,,teologi sunt mulţi, 
dar părinţi sunt puţini” ,şi aşa este.

Trebuie să ai o anumită experienţă, altfel vorbeşti doar din 
punct de vedere raţional şi tot raţional merge şi cuvântul pe 
care tu-l spui sau îl scrii. Dar când vorbeşti din trăire, dintr-o 
experienţă clară şi personală, chiar dacă-l scrii, chiar dacă-l 
vorbeşti, cuvântul intră direct în sufl etul omului şi atunci altă 
putere are acest cuvânt.”

*
 Să observăm, nu înainte de a încheia, că monahis-

mul athonit de substrucţie profund isihastă, reverbe-
rând cu puterea tradiţiei şi în viaţa bisericii noastre 
străbune, îşi găseşte în mănăstire un adevărat spaţiu 
sacru de „pregustare a veşniciei”, prin meditaţie pro-
fundă, rugăciune şi post, al cărei elogiu îl face azi, într-
un editorial, Î.P.S.S. TEOFAN, arhiepiscop al Craiovei 
şi mitropolit al întregii Oltenii, astfel:

„Călugării poartă în rugăciunea lor continuă tot dorul 
omenirii după legătura cu Dumnezeu, tot suspinul creaţiei 
după comuniunea cu Creatorul. Călugării, prin dorinţa lor 
de a împlini exigenţele Sfi ntei Evanghelii, aduc echilibrul 
necesar într-o lume ispitită tot mai mult de neîmplinirea 
preceptelor evanghelice.

Prin felul specifi c de a trăi relaţia cu Dumnezeu şi cu 
lumea, mănăstirile sunt anticameră a Împărăţiei Cerurilor. 
Aici este pregustată atmosfera de jumătate a omului cu 
Dumnezeu specifi că comuniunii depline a umanităţii cu 
Sfânta Treime în veşnicie. Monahii, prin eliberarea lor pro-
prie şi, prin ei, a lumii, în esenţa ei, de sclavia exercitată de 
egocentrism (manifestat în tripla sa formă: lupta pentru 
putere, pentru bunuri materiale şi pentru plăceri vinovate) 
trăiesc aici şi aeraţi, în parte, ceea ce, plenar, va fi  taina 
Împărăţiei Cerurilor în veşnicie.”                                 Z. C.

Acest latin title, Apocalipsis cum fi gu-
ris, a făcut, de la ciclul de gravuri al lui 
Albrecht Dürer din 1504, până în cultura 
occidentală modernă, o adevărată carieră, 
antrenând nu numai artele vizuale, ci şi 
muzica (v. Adrian Leverkün, Konrad 
Boehmer ş.a.), ori literatura (Nietzsche, Th . 
Mann). O referinţă importantă se poate face 
la cartea de proză a scriitoarei spaniole 
Luisa Josefi na Hernández, Apocalipsis cum 
fi guris (Universidad Veracruzana Editorial, 
Xalapa, Mexico, 1982), dacă avem în vedere 
că aceste şapte nuvele fantastice (număr ini-
ţiatic) ce au fost scrise de dl Artur Silvestri 
prin anii 1983-1984, înregistrând „une pa-
rution choc par son caractère étrange, dans 
la tradition du miraculeux archaique” (cf. 

«APOCALIPSIS CUM FIGURIS» de Artur Silvestri

ediţia Apocalipsis cum fi guris – Sept nouvel-
les fantastiques et un épilogue, Centro 
Culturale – Ortodosso, Venezia, 2005, p. 
47).

Să reţinem că epoca în care au fost scri-
se aceste proze aminteşte de prestigiul 
imens al realismului magic sud-americam 
(Borges, Marquez, Alejo Carpentier ori 
Vargas Llosa), autorul nostru având în 
aceþtia nu „modèle”, ci „proximităţi”, căci 
referinţe la fel de grăitoare putem avea în 
Marguerite Duras, Julien Gracq ori Ernst 
Junger.

Desigur, nu e vorba de o manieră scrip-
tică imitativã, nici de „modèle” în umbra 

cãrora creeazã scriitorul român, poate de o 

misterioasã „contemplare epicureică”, rema-
nentă în abisalitatea spiritului creator. Toate 
aceste fragmente de „epos criptic” păstrează 
în arheologia textualităţii lor o lume în care 
„camuflarea” sacrului, de care vorbea 
Mircea Eliade, freamătă cu putere identitară 
în nelinişti arhetipale şi scenarii mitice. La 
a analiză de amănunt ni se releva ţesătura 
unui „text constelat” (Roland Barthes), în 
care am putea decupa cu uşurinţă anumite 
„zone de lectură” pentru a observa „migra-
ţia sensurilor”, „dezvăluirea codurilor”, „în-
lănţuirea citatelor”, paralelismul şi referen-
ţialitatea „vocilor” etc.

Prozele autorului român au, pe lângă 
mesajul enigmatic, cultivat cu o anumită 
„inginerie” textuală, acea dimensiune de 
apokalypsis, în sensul originar în care acest 

lexem însemna, etimologic, nu exacerbare 
demonologică, ci „dezvăluirea unui mesaj”. 
Există în aceste texte, dincolo de o referen-
ţialitate contingentă, mai multe planuri ale 
experienţei abisale. În aceste difuze aglinzi 
retrovizoare ale spiritului, joacă, precum pe 
apele adânci adierea orei incerte (entre chi-
en et loup), epifanii atavice, străfulgerări 
lucide, clipe şi frânturi existenţiale, în ge-
neral o lume de substrucţie entelehială, de 
scenarii mitice, de arhei plutitori, de aburi 
matriciali, de aluzii epigrafi ce, toate trimi-
ţând atât la o mitologie a textului ca „facere” 
şi „desfacere” (clivaje, în accepţia tematis-
mului richardian), dar şi la o experienţă 
consumată, culturaliceşte, în mesaje 
individual-enigmatice.

Artisticitatea aduce în prim-plan şi o 
metafi zică a vocilor, prin care evidenţele 
contingenţiale sunt mereu ţinute sub clopo-
tele străvezii ale marilor enigme, 
subînţelesuri. 

În textualitatea aceasta se refl ectă, abi-
sal, mai întâi, o experienţă de viaţă, oricând 
gata a trimite mesaje şi indici ai febrilelor 
conştientizări. Peste tot, însă, pluteşte acel 
aer de mister liturgic, de sacralitate revelată 
în sublime clipe epifanice, repede obturate 
de registrele porozităţii existenţiale. Aşa că 
Apocalipsis cum fi guris îşi joacă scenariile 
umbratice, uneori „agonizante”, pe mari 
pânze onto-existenţiale, naturalitatea, mai 
totdeauna stereotipă, exprimându-se în pul-
verizări misteriale de epifanii şi scenarii 

mitice. Pretutindeni un aer de enigmă, de 
introvertă ritualitate liturgică, dar şi de lu-
cidă contemplare epicureică – care apasă 
pedala unei proze de vaporoasă cantabilita-
te sufl etească.

Apocalipsis cum fi guris degajă, în acelaşi 
timp, şi un aer de enciclopedism structural 
şi specifi c autorului (interesat de istoria cul-
turală şi a mentalităţilor), confi gurând, pe 
cerul meditaţiei însingurate, drama omului 
modern în Marele Text al existenţialităţii, 
împovărat de cartezianism, ca şi de Utopia 
iluminărilor liturgice.                         Z. C.

Î.P.S.S. TEOFAN, mitropolitul Olteniei, arhimandrit 

Ioachim Pârvulescu şi protopopul Vasile Vlădoiu - Sf. 

Mănăstire Lainici, 6 august 2004

Artur  S i lvestr iArtur  S i lvestr i
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Între scrierile postume, tipărite cu devotament fi lial de 
Nadia Marcu-Pandrea, după anul 2000, Călugărul alb con-
stituie una din cele mai emoţionante şi patetice mărturisiri 
de credinţă ale celui ce şi-a asumat, fără a exagera deloc, 
denumirea de „mandarinul valah”.

Cartea, rezumând o experienţă dramatică din activitatea 
sa de jurist pledant, provine din acelaşi interval de timp 
(1954-1955), la care se referă, în mare parte, atât Memoriile 
mandarinului valah (Edit. „Albatros”, 2000) cât şi Crugul 
mandarinului (Edit. „Vremea”, 2002).

Aceeaşi inteligenţă fi erbinte şi acelaşi altruism angajant, 
în scoaterea năpăstuiţilor din „ghearele justiţiei”, întâlnim 
şi aici, cu menţiunea că această patetică şi lungă mărturisire 
pune în vibraţie resorturile intime ale fi inţei, smulgând 
memorialistului şi analistului de moravuri acea rară şi is-
păşitoare „lacrimă judiciară (…) pentru durerile clienţilor 
inocenţi.” Pentru că, zice Petre Pandrea, în conştiinţa căruia 
era adânc înrădăcinat sentimentul datoriei, „noi nu suntem 
pe lume pentru a scoate pe pungaşi din puşcărie, ci pentru 
a scoate pe inocenţi din ghearele justiţiei.” (p.5).

Spirit justiţiar de o acută refl exivitate morală, angajat în 
cauze aparent irevocabil pierdute, Petre Pandrea a lucrat la 
această carte cu o frenetică pasiune, conştient de terapeu-
tica mărturisirii („mă vindec prin katharsis”), dar şi de 
riscul la care se expune în contextul unui totalitarism ide-
ologic concentraţionar.

„Inima mea de apărător sângerează”, spune acesta, evo-
când în peste 300 de pagini incredibila nedreptate eclezi-
astică săvârşită, cu complicitatea statului represiv, asupra 
umililor călugări de la Mănăstirea Sihastru – Adjud şi a 300 
de călugăriţe-fecioare de la Mănăstirea Vladimireşti – 
Covurlui, – „afl aţi în litigiu judiciar cu puternicul şi abu-
zivul episcop dr. Antim Angelescu de la Buzău.”

În urma caterisirii a 16 călugări de la Sihastru, „răzvră-
tiţi şi răzvrătitori” împotriva dogmelor bisericii ofi ciale, de 
către vlădica Antim al Buzăului, aceştia câştigă procesul 
intentat lor, dar se trezesc cu o reiterată plângere, penală 
de data aceasta, „pentru port ilegal de uniformă”. Episcopul, 
„cu mentalitatea poliţienească, nu făcea decât să continue 
un abuz judiciar”, căci res judicata pro veritate habetur. 
Astfel, încercarea de a-i evacua pe toţi cei 46 de călugări dă 
greş, acţiunea penală fi ind clasată, graţie autorităţilor laice, 
dar şi din ordinul Sfântului Sinod, recomandându-se îm-
păciuirea, tranzacţia şi frăţietatea: „S-au împăcat cu toţii. 
Cei 46 de monahi au rămas la Mănăstirea Sihastru, cele 300 
de călugăriţe dizidente de la Vladimireşti, în frunte cu mai-
ca Veronica (stareţă) şi cu duhovnicul lor, părintele Ioan-
Silviu Iovan, au fost vizitaţi de către dr. Antim. S-au îmbră-
ţişat, episcopul a plâns, s-au ospătat.” (p. 334).

Preluând de la început cazul (aprilie 1954), prin aban-
donarea unor oneroase cauze penale din lumea Capitalei, 
Pandrea face nenumărate deplasări la Mănăstirea 
Vladimirescu (raionul Lieşti, regiunea Galaţi), rămânând 
profund impresionat de aleasa atmosferă cucernică, de râv-
na călugărească, de munca asiduă şi ambianţa curată de la 
mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, unde 
maica stareţă (devotată cinului călugăresc din fragedă vâr-
stă, în urma unei viziuni dumnezeieşti), iniţiase şi dezvol-

tase Cultul Fecioarei, iar monahiile cucernice excelând în 
neprihănire şi devenind astfel „candele aprinse ale 
rugăciunii”.

De aici, inamicii fenomenului Vladimireşti decretând pe 
adepţii maicii Veronica drept „mariolişti” – „cea mai nesă-
rată alegaţie calomnioasă din acest stupid război eclezias-
tic.” (p. 87).

Mănăstirea înfl orea atât gospodăreşte cât mai ales spi-
ritual, devenind în scurt timp „o mănăstire cu specifi cul 
unic în Balcani şi în răsăritul ortodox”, un locaş al fecioa-
relor benedictine, împărtăşite zilnic, cu imperioasa deviză 
ora et labora, trăind într-o devoţiune mistică relaţia cu 
Dumnezeu şi uniaţia cu Iisus Hristos.

Asupra Grădinii Maicii Domnului, în care se practica cu 
o mistică dăruire şi o aleasă virtute viaţa de obşte, încep, 
însă, să fi e lansate zvonuri insolente şi calomnii murdare 
privind, mai ales, pe maica stareţă Veronica (ctitor al mă-
năstirii Vladimireşti) şi pe ieromonahul Ioan, duhovnicul. 
Totul era o diversiune execrabilă („bârfeli ignobile” scrie 
undeva Pandrea), care, deşi nu atingea cu nimic în faţa lui 
Dumnezeu „curăţenia fecioarelor şi hărnicia lor benedicti-
nă”, ajunge la urechea marelui ierarh ecleziastric buzoian, 
care declanşează, spre consternarea generală a cinului că-
lugăresc şi a oamenilor de bună credinţă, acest „război”, în 
care Mandarinul valah va juca rolul, expressis verbis, de 
„arhiepiscop judiciar”. În el, întregul cin monahal îşi pusese 
marea şi unica speranţă de a descurca lucrurile şi de a face 
să triumfe adevărul.

În câteva luni, Pandrea reuşeşte să cunoască foarte bine 
realităţile din mănăstire (de care ţinea, prin tradiţie, şi 
Mănăstirea Sihastru), edifi cându-se pe deplin asupra „fee-
riei” mistice de la Vladimireşti (aici îşi va realiza, spre con-
solarea soţiei, cununia amânată, liberul cugetător). Mai 
mult chiar, are loc o legătură de sufl et cu maica stareţă 
Veronica, cu substareţa Micaela (cunoscută încă din anii 
studenţiei bucureştene), cu Teodosia bibliotecara şi, nu în 
ultimul rând, cu predicatorul şi duhovnicul ieromonah 
Ioan-Silviu Iovan, un „cărturar eminescian” cu geniul pas-
toraţiei în sânge.

Observaţia că aici, la Vladimireşti şi Sihastru, se pregus-
tă, într-o perpetuă trudă monahală, adevărata trăire creş-
tină (devoţiunea mistică a fecioriei şi castităţii) şi că viaţa 
bisericii, în ierarhia căreia au fost promovaţi oameni ne-
demni, a rămas formală, goală de conţinut – este pretutin-
deni prezentă, ilustrată fi ind cu exemple concrete (de la 
patriarhul Justin Marina la mitropolitul Sebastian Rusan al 
Moldovei şi episcopul Antim de Buzău, iar de la aceştia la 
poetul Sandu Tudor sau Andrei Scrima, bibliotecarul poli-
glot al Patriarhiei macedo-române).

Deşi fenomenul Vladimireşti „îşi varsă apele învolbu-
rate în matca largă a ortodoxiei”, „columbele” monahale, 
supuse zilnic cuminecării ritualice, sunt, aşadar, acuzate de 
„mariolism”, adică de cultul exagerat al Fecioarei Maria 
(receptat de ierarhi ca „un nou ordin călugăresc, de factură 
şi tendinţă catolică”), ba, mai grav, de imoralitate. Astfel că, 
la doar câteva luni de la împăcarea cu episcopul buzoian, 
asupra „noului Maglavit” (adică asupra celor două mănăs-
tiri „înfrăţite prin duh şi sânge”) se năpustesc, stârnite fi ind 
de ierarhia ecleziastică, procuratura, miliţia şi securitatea. 

Avocatul Pandrea, deşi câştigă şi procesul penal privind 
„portul ilegal de uniformă” al călugărilor caterisiţi, se tre-
zeşte, la 12 ianuarie 1955, suspendat din barou pentru un 
an şi opt luni, în urma pledoariei din 17 decembrie 1954, 
susţinută la Tribunalul regional Bârlad. Mandarinul pleda, 
de fapt, în numele democraţiei şi legilor umane imprescrip-
tibile, împotriva unui sistem totalitar, în care intoleranţa şi 
abuzurile de orice fel constituiau raţiune de stat… Se 
adăuga, la căderea sa în disgraţie, postura lui de cumnat al 
comunistului « trădător » Lucreţiu Pătrăşcanu, condamnat 
la moarte şi executat de comilitonii politici.

Rămas şomer, Pandrea merge la proprietatea lui de la 
Periş să-şi recapete casa, confi scată abuziv, şi să-şi cultive 
pământul, ca unică posibilitate de supravieţuire.

Scos, aşadar, din dispozitivul de apărare a «columbelor 
de la Vladimireşti» şi «sihaştrilor de la Sihastru», fostul 
«arhiepiscop judiciar» va afl a, cu consternare, după un timp, 
că procesul, în care angajase întreaga sa reputaţie juridică 
şi demnitate de liber-cugetător, a fost pierdut şi că asupra 
bieţilor vieţuitori din mănăstiri , călugări şi monahii, s-au 
abătut norii martirajului – se hotărâse evacuarea celor două 
mănăstiri şi, cu barbarie ideologică, arestarea în cascadă a 
atâtor fi inţe nevinovate, lipsite de apărare. Condamnaţi la 
ani grei de închisoare – într-un proces monstruos cu…spio-
naj, rebeliune, legionarism, imoralitate, crimă, complicitate 
şi tăinuire – şi total lipsiţi de sprijin ierarhic, monahii şi 
monahiile, observă memorialistul, primeau martirajul în 
sens christic, sub ochii de gheaţă ai lui Belzebuth…

„Drama hidoasă a Vladimireştilor” (p. 343) se consuma 
după un scenariu prestabilit, în ciuda eforturilor depuse de 
cel ce mărturiseşte că aşa ceva „n-am mai văzut în nici un 
proces, în nici o împrejurare, deşi am trăit – ca experienţă 
– câte trei vieţi de Matusalem.” (p. 343). 

Treptat-treptat, Vladimireştii „au crescut în centrul 
energetic al ortodoxiei valahe de astăzi”, povestea tragică a 
evenimentelor din 1954-1955 consacrând, de fapt, un caz 
de martiraj monahal (să menţionăm că, în urma anilor grei 
de detenţie, maica Veronica îşi va regăsi, după întortocheate 
peregrinări, locul reculegerii în vechea-i ctitorie mănăsti-
rească, iar preotul Ioan va ajunge, octogenar, la mănăstirea 
Recea de lângă Târgu-Mureş).

Călugărul alb e o carte scrisă nu numai cu „lacrimi ju-
diciare”, ci şi cu sânge sufl etesc, însuşi scriitorul (în poziţia 
lui „tipic mandarinală şi erasmică”) simţindu-se fascinat şi 
profund mişcat de acest mister al devoţiunii monahale, de 
unde şi denominaţiunea cu care este gratulat: „La Sihastru 
şi la Vladimireşti am primit denominaţiunea de Călugăr 
Alb şi am luat – în glumă şi fi gurativ – metanie la Sfânta 
Mănăstire Sihastru.” (p. 45).

Există, afl ăm din scrierile pe tema isihasmului, această 
ipostază de monahism alb, caracteristică vieţii mirenilor, 
căci, conform unei ziceri a Sfi nţilor Părinţi, „toţi botezaţii 
sunt chemaţi la desăvârşire”. De unde ideea că şi laicii creş-
tini pot exersa rugăciunea minţii în inimă (oratio mentis), 
căci, zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Laicul n-are altceva 
în plus de călugăr, decât trăirea cu femeia sa. În rest, are 
aceleaşi căi şi datorii ca şi călugărul.”

În acest sens, al simţirii fi localice şi al aprofundării tră-
irii isihaste, Mandarinul valah îmbracă rasa monahului alb, 
cu acea distinctă şi drămuită detaşare faţă de valorile mo-
rale, metafi zice şi estetice ale monahismului, pe care „că-
lugărul alb, poreclit mandarinul” mărturiseşte că le respec-
tă, dar nu le împărtăşeşte întru totul…(p. 328).

Reconstituită din fi lele disparate rămase şi adăugându-i-
se un veritabil documentar (corespondenţa, din acea peri-
oada, a autorului cu autorităţile mănăstireşti), Călugărul alb 
este, desigur, o scriere memorialistică, dar şi un jurnal intim, 
în care refl ecţia fi losofi co-estetică sau social-politică se con-
jugă fericit cu portretul moral şi cu evocarea directă, tran-
şantă, lipsită de fard, deseori de o cruzime incriminatorie.

Există, în toate aceste scrieri postume ale lui Petre 
Pandrea, un ritm discursiv şi reiterant al ideilor, o reluare 
obsedantă a informaţiei, dar şi o punctare memorabilă, în 
acest sens, a unor sintagme şi expresii, ce consacră portrete, 
idei, situaţii memorabile, stări de spirit.

E o risipă de idei şi o calofi lie stilistică, dar şi un mare 
freamăt de sentimente (de la mândria de a fi  crescut în 
spiritul „pravilei oltene” – memorabil elogiul „cobiliţarului” 
oltean purtător al păsării măieste! – , la siguranţa doctorală 
a pledantului în cauze disperate). Pretutindeni, se impune, 
cu o distincţie refl exiv-livrescă, tonul grav, alert, sofi anic, 
chiar pamfl etar al marelui oltean – aspecte defi nitorii ale 
scrierilor postume, inclusiv ale Călugărului alb.

Zenovie CÂRLUGEA

PETRE PANDREA: „Călugărul alb”
(Editura „Vremea”, Bucureşti, 2003. Ediţie îngrijită de Nadia Marcu-Pandrea, cu un Cuvânt înainte de Victoria Dragu-Dimitriu)
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– Stimaţi concetăţeni şi concetăţeni 
stimaţi! Vremurile sunt aşa cum sunt! 
Daţi-mi voie să vă explic: a sosit momen-
tul mult aşteptat să ne scindăm în două 

tabere! În partea stângă, vă rog să vă aşezaţi cei care 
vă consideraţi stimaţi cetăţeni, iar la dreapta, cei care 
sunteţi cetăţeni stimaţi! Aşa este echitabil! se adresea-
ză celor adunaţi Respectabilul-Moderator.

Masa de Participanţi-Spectatori este derutată. Nu 
ştie în ce parte se situează. Indecizia lor durează de 
secole, iar acum se impune o hotărâre energică şi ra-
pidă. Cea mai aberantă raţiune o constituie pentru ei 
alegerea. Niciodată nu eşti pregătit să iei o decizie. 
Chiar dacă te hotărăşti pentru o variantă, există o in-
fi nitate de alte posibilităţi. 

– Cel mai bine ar fi  dacă ne-aţi alege dumneavoas-
tră! Aveţi chiar mijloacele necesare! Noi suntem ne-
hotărâţi şi nu ne putem decide rapid. Ne trebuie ani 
mulţi să analizăm, să înţelegem şi apoi ne hotărâm. 
Decizia nu este prioritatea noastră, răsună puternic 
mii, zeci de mii, sute de mii de glasuri.

Actorul-Prim îşî face apariţia în lumina refl ectoa-
relor. Era timpul! Cei mulţi aşteptaseră încordaţi 
aproape…trei ore. 

– Mulţi stimaţi…şi stimaţi ! Ne-am adunat aici ca 
să vă prezentăm trupa noastră, recent constituită, de 
circa 14 ani, de la căderea cortinei. Îi simţiţi prezenţa 

În perioada 1924-1946, Miliţa 
Petraşcu, artist plastic român, fostă uce-
nică a lui Constantin Brâncuşi, poartă 
corespondenţă cu „Maestrul” de la 
Paris, în limbile română şi franceză (Cf. 
Brâncuşi inedit, Ed. Humanitas, 2004, 
pp. 292-301).

În anul 1924, gruparea de avangardă 
din jurul „Contimporanului” organizează 
o expoziţie de artă plastică la sediul re-
vistei şi îl invită pe Brâncuşi să partici-
pe. Brâncuşi nu dă curs invitaţiei, tri-
misă de fosta sa ucenică, dar trimite 12 
fotografi i cu operele sale pentru expo-
ziţie. Artistul, recunoscut la acea dată 
pe deplin în mediile culturale occiden-
tale, îi tolera pe avangardişti, însă fi ind 
rezervat faţă de excesele acestora, aşa 
cum rezultă din unele însemnări publi-
cate de Doina Lemny şi Cristian-Robert 
Velescu în lucrarea menţionată.

Se ştie că Miliţa Petraşcu este aceea 
care a intermediat, în scris, întâlnirea 
dintre Aretia Tătărescu şi Constantin 
Brâncuşi în vederea realizării Ansam-
blului Monumental de la Târgu-Jiu.

În anul 1935, Miliţa realizează 

Duh de alabastru
Ai aşezat covor

de frunze
în lacrimi de rouă…

Mi-a zâmbit curcubeul – 
iar steaua, lunecând,

m-a-nsemnat.

Sufletul
fluture dalb

zvâcnind din crisalidă…

Duh de alabastru
pogoară 

în lacrima candelei – 

Funigel de stea
verde

în privegheri 
de preacurată smirnă –

Facă-se voia Ta,
Mângâietor a toate

stelele 
în suire rotindă

şi coborâre!

Zoia Elena DEJU

MAUSOLEUL Ecaterinei Teodoroiu din 
faţa Catedralei „Sfi nţii Mihail şi Gavril”, inau-
gurat în toamna aceluiaşi an, printr-o 

amplă manifestare, de ecou naţional.
Aretia Tătărescu apelează, din nou, 

la Miliţa Petraşcu pentru realizarea 
Ansamblului de la Târgu-Jiu, iar Miliţa 
îşi dă seama de grandoarea proiectului. 
Simţindu-se excedată de monumentali-
tatea proiectului, artista o pune pe 
Aretia în legătură cu Brâncuşi. După 
îndelungi tratative purtate şi în scris în 
perioada 1935-38, Ansamblul a fost 
realizat.

În august 1938, după vizitarea ope-
relor de la Târgu-Jiu, Miliţa îi scria lui 
Brâncuşi: „Am fost zguduită până-n mă-
duva oaselor şi am plâns sărutând pe 
doamna Tătărescu, că te-a ajutat să faci 
aceste lucruri. Coloana se ridică liberă 
acum sacadat ca nişte bătăi de inimă ge-
neroasă şi odată sfârşeşte în seninătate, 
printr-o cupă gata de a primi daruri cereşti 
în infinit. Portalul – ai reuşit să faci un 
corp viu, prin care te înrudeşti cu toate 
timpurile şi îl simţi aşa de aproape de 
tine.”

Din scrisorile Miliţei reiese admira-
ţia necondiţionată şi preţuirea imensă 
pentru Brâncuşi, - faptul că i-a fost uce-

nică îi apropie printr-o legătură de du-
rată (În scrisorile din martie şi decem-
brie 1943, Miliţa face referiri şi la „me-
rindele” pe care i le trimiteau cele două 
doamne, din ţară, prin gentileţea minis-
trului Tătărescu, în anii de foamete ai 
războiului…).

Deşi se ştie că artiştii de geniu, prin 
natura lor, sunt în general fenomene 
solitare, totuşi nu putem spune acest 
lucru despre Brâncuşi, care îşi primea 
prietenii şi cunoscuţii în atelier, cu mul-
tă înţelepciune şi dragoste, tratându-i 
cu tradiţionalele preparate gorjeneşti 
(mămăliguţă, sarmale, pui la ceaun, 
murături…). Mărturie a spiritului său 
comunicativ stau şi cele aproximativ 
300 de pagini de corespondenţă, publi-
cate în lucrarea menţionată.

Este un timp al creaţiei şi un timp al 
recunoaşterii creaţiei – în acest sens, 
Brâncuşi, prin opera sa, prin aforismele, 
refl ecţiile sale despre artă şi viaţă ne re-
levă un adânc cod etic al omului din 
Carpaţi, ducând în universalitate înţe-
lepciunea şi spiritualitatea românească.

Zoia Elena DEJU

Corespondenţă: MILIŢA PETRAŞCU – C. BRÂNCUŞI

„O înaltă Doamnă a sculpturii 
s-a născut acum 113 ani (1892), la 
Chişinău, «a studiat în vechea 
Rusie, în Germania şi în Franţa» şi 
o ofi ciat indoeuropean la Paris şi 
la Bucureşti, la Iaşi şi la Târgu-Jiu. 
Pe noi, aici şi acum, ne interesează 
dimensiunea gorjeană a personali-
tăţii şi operei artistei.

Între monumentele memoriale 
din Gorj, cel al Ecaterinei Teodo-
roiu este «monumentul-amiral». 
Valorifi când estetic mituri ances-
trale, între care jertfa supremă ca 
sublimare a libertăţii absolute, 
Miliţa Petraşcu s-a identifi cat cu 
sufl etul Mumei Daica din Podişul 
Getic. Sarcofagul pare «Sfântul 

Mormânt» pe care apare deodată 
punerea în pământ şi înălţarea la 
cer, momentul mărturisirii jertfei, 
al schimbării spiritului şi al nemu-
ririi; sarcofagul seamănă însă ca 
două picături de apă cu lada de 
zestre a miresei, veche de când lu-
mea, pentru că «la început a fost 
iubirea», iar eroina noastră a ră-
mas o «Mărie – simbol al iubirii», 
o «mireasă pururi fecioară», o ladă 
de zestre invadată de nobleţe juve-
nilă şi de pietate adolescentină.

Creaţia Miliţei Petraşcu din 
inima Gorjului aminteşte în cel 
mai înalt grad de solul trimis de 
tragicii geţi, zeului Zalmoxis, spre 
a afl a ce mai făcea el, cum mai era 

pe la ei prin cer, şi pentru a-l încre-
dinţa de virtuţile şi vitejia lor. 

Monumentul funerar din agora 
oraşului de pe Jiul-de-Sus este ex-
presia artistică a „integralei cos-

mogonice”, consfi nţită de natură 
între pământ şi cer, şi sunt fericit 
când revăd cu ochii minţii ceea ce 
văzuse «în direct» în Piaţa Mare, 
în 1935, copilul de 12 ani de 
atunci. Dar Miliţa Petraşcu avea 
să joace rolul impulsului demiurgic 
iniţial, al ursirii Marelui Preot al 
sculpturii, Brâncuşi, să creeze trei 
minuni din Gorj ale lumii. Faptul 
e de toată lumea ştiut: gorjencele, 
mumele eroilor de pe Jiu, o invita-
seră tot pe Miliţa să ridice monu-
mentul spre cinstirea fi ilor lor că-
zuţi în războaie, dar sculptoriţa ar 
fi  zis că e un altul «care cântă mai 
bine decât ea» - magul de la 
Hobiţa.

Şi Aretia Tătărescu, preşedinta 
Ligii femeilor din Gorj, îi scria lui 
Brâncuşi, care şi venea şi… Ceea ce 

a urmat se ştie. Fără tresărirea 
Miliţei Petraşcu în faţa coloanelor 
de eroi căzuţi de-a lungul şi de-a 
latul Jiului, fostei eleve a lui 
Brâncuşi nu i s-ar fi  deschis cerul 
să i se arate deodată ceea ce văzuse 
de-atâtea ori în atelierul maestru-
lui din capitala Franţei.

Şi când se va scrie odată istoria 
ideilor-amiral în cultura română, 
numele Miliţei Petraşcu de la 
Chişinău trebuie asociat celor două 
nume de la Gorj – Aretia Tătărescu 
şi Constantin Brâncuşi. În ceea ce 
priveşte arta capodoperelor magu-
lui de la Hobiţa, este o altă discu-
ţie, după cum altă discuţie com-
portă arta monumentului creat de 
Miliţa Petraşcu în memoria Eroinei 
de la Jiu.

Dr. Petre POPESCU-GOGAN

Miliţa Petraşcu

«Constantin Brâncuşi» – «Constantin Brâncuşi» – 
sculptură de Miliţa Petraşcusculptură de Miliţa Petraşcu

zi de zi, dar niciodată, n-aţi văzut-o de aproape. Aveţi 
acum prilejul istoric să-l priviţi in ochi pe fi ecare 
Actor în parte.

Mulţimea rămâne câteva momente mută de 
încântare. 

Actorul-Prim îşi loveşte cu înverşunare palmele. Cei 
prezenţi, transfi guraţi de emoţie, îi răspund instantaneu: 
„toţi pentru unul, unul pentru toţi”. Nu le-a trebuit mult 
timp să înveţe aceasta iar acum se arată mulţumiţi de 
progresele înregistrate, aplaudând frenetic.

Pe scenă îşi fac apariţia, după o anumită ierarhie, 
bărbaţii cei mai destoinici, Actorii-Desăvârşiţi ai 
momentului.

– Să-i numărăm! Pretinde Publicul-Sef Adjunct.
– N-are rost, de ce să mai pierdem vremea? În fi nal 

tot acelaşi număr iese, şi, oricum,
trebuie să fi e întotdeauna par, răspunde indignat 

de solicitarea primită, Publicul-Sef.
– Are dreptate! Are perfectă dreptate, confi rmă 

Publicul-Larg prin aceleaşi mii, zeci de mii, sute de 
mii de voci.

– Stimaţilor, aceasta este elita noastră! exclamă cu 
emfază Actorul-Sef şi arată ceremonios cu mâna spre 
invitaţi. 

Aceştia se aşază în semicerc şi privesc spre mulţi-
me, căutând însă, un reper dincolo de capetele lor.

– Vi-l prezint, pentru început pe d-l Actor-Maestru. 
– Să trăiască mulţi ani! se aud voci puternice.
– Daţi-mi voie să continuu! Este rândul d-lui dr. 

Actor. Cei prezenţi pe scenă fac admirabile piruete pri-
vind la cei adunaţi, care nu mai contenesc cu uralele.

– Vă rog să-l aplaudaţi insistent acum pe d-l Actor-
Actor, cel care a făcut imense sacrifi cii să fi e în acest 
moment în faţa dumneavoastră! 

Ovaţiile participanţilor răsună tumultos ca un fl u-
viu prăbuşindu-se într-o cascadă.

– Nu în ultimul rând se afl ă aici, în acest mo-
ment decisiv d-l dr. Actor-Actor-Actor, ce se simte 
încântat să vă audă.

Mulţimea explodează de entuziasm şi fericirea pe 
care o simte nu mai cunoaşte limite. Cel aşteptat cu 
nerăbdare, d-l dr. Actor-Actor-Actor priveşte satisfă-
cut adunarea, ridică mâinile, tuşeşte protocolar, îşi 
îndreaptă puţin coloana vertebrală şi rosteşte cu glas 
pătrunzător:

– Mă bucur enorm că sunteţi mulţi!
– Ura! Ura! Ura! aclamă Publicul extaziat, care ui-

tând de multiplele neajunsuri, pe deplin mulţumit 
acum, se pregăteşte să redevină ce-a fost mereu, 
Marele Public.

Angela GIORGI

Teatru scurtTeatru scurt
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Ion Popescu-Brădiceni 

I. DIAGRAMA FIINŢEI ŞI A 
BUSOLEI DE PE ACOPERIŞ

Flori, umbre, molii, ceasornice 
defecte la mine (cunosc într-un 
sat de munte un ţăran – Dumitru 
al Linii, fi ul lui Dumitru al Linii, 
care are în cele două odăi ale casei 
sale vreo 200 de ceasuri, în perfec-
tă stare de funcţionare. Le ţine pe 
pereţi, pe masă, pe pat, pe scaune, 
agăţate de grinda de lemn a tava-
nului, la fereastra de la drum. Şi 
ele merg încontinuu, zi şi noapte, 
anunţându-şi stăpânul toate, în 
acelaşi timp, ora exactă. Când, câ-
teodată, vreunul se opreşte ieşind 
din timp adică, omul sare ca ars 
din cel mai profund somn şi-l în-
toarce cu grijă. „În corul acesta de 
ceasuri mă simt în siguranţă, căci 
am certitudinea controlului timpu-
lui“, îmi spunea Dumitru al Linii, 
cu vocea. lui de fl ăcău necastrat). 

Mansarde. Ortodoxism. Patria 
de amintiri. Nil actum reputans, si 
quid superesset agendum. În ochiul 
meu imaginea inversată a turnu-
lui. Amurgul plutonic. Dement, 
regizorul îşi sfâşie marionetele. 
Ganguri în care idioţii se exami-
nează în monadele cuvintelor de-
cupate din ziarele mototolite. 
Granguri nenorociţi. Ucigaşii de 
fl uturi şi-arhei în libertate. Elita 
rânjind, crezându-se la adăpost! 
Cei mai de jos dorm pe sub po-
duri, se roagă la Dumnezeu cei 
naivi. Lucrurile tragic s-au iubit, 
eu am îmbătrânit. Urmează ce tre-
buie să urmeze (Cum a ajuns bu-
sola aceea pe acoperiş?).

II. CASA TIMPULUI
DINTRE POTECI

Lui Dumitru al Linii, fiul lui 
Dumitru al Linii, din Câmpofeni, i s-
a întâmplat o mare minune şi o mare 
nenorocire: o fi cţiune: ceva obişnuit 
la gorjeni. Scara casei lui în care-şi ţi-
nea cele o mie de ceasuri s-a prăbuşit. 
Exact în noaptea în care o stea căzuse 
din înalturi. Acum arde înăbuşit sub 
spuza din vatră. Ceasurile lui rămăse-
seră prizoniere, în odăile reci, austere, 
de fl ăcău bătrân.

Dar povestea ne spune că el e 
stăpân pe Casa Timpului dintre 
Poteci şi ofi ciază, păgân, în ea, un 
fel de sacrifi ciu.

Din pricină că scara de scân-
duri de brad putrezise, în locuinţa 
lui de ţăran învăţat să se închidă 
în sine precum un ariciu, timpul 
se oprise în loc. Astfel oamenii 
din văile acestea trăiesc, ca-ntr-un 
vis, o eternitate de paradis.

Se preumblă prin faţa casei lui 
Dumitru al Linii, miraţi că n-au 
umbră, şi-l întreabă:

„Mă, Dumitre, da’ oglinzile ce-ţi 
fac? Mai au ele puterea să-ţi reînvieze 
strămoşii, din veac, în zori, când co-
coşii salută soarele de pe metereze?“

Ceasurile, însingurate, între 
macate, costume şi frezii de plas-
tic, prăfuite de cel mai prost gust, 
aşteaptă, mute, să fi e furate, de 
vreun străin, abia târându-şi pi-
cioarele prin veşnica pleavă a 
amintirilor lui Marcel Proust.

Şi, uite, din Lumina Amiezii, se 
iveşte un ins: paladin / palatin, într-
un vechi palanchin având formă de 
crin, cu ochi sclipitori ca de linx.

III. MAREA MISIUNE
Venise cu gând hotărât să taie 

mesteacănul dintre poieni. Dar n-
o făcuse. Un sunet difuz urca 
printr-un con transparent către 
cer. Iar pasărea care cântase o vre-
me cu ecou îngeresc dispăruse 
într-un abur sticlos. Se-auzise şi-n 
vale că, sus, peste ierburile grase 
şi-nalte, se-abat rostitorii de texte 
sacre. Misiunea lor era să găsească 
natura dintâi a cuvintelor. Duceau 
cu ei scoici de argint şi de aur. 
Confecţionate cu preţul vieţii de 
cei mai străluciţi alchimişti, meş-
teşugari ai sfârşitului de mileniu.

Începe un vânt să adie ca un 
mister nelămurit de etern androgin. 
Pe-aici se coboară deseori şi mistre-
ţii înfometaţi, şi cerbi însetaţi. Un 
glas, ca de crin, îi adoarme pe rând, 
iar ei, arşi de soare, în lună scăldaţi, 
se întind, se întind… Acoperă iz-
voare, începe ninsoare, fl oarea dă-n 
fl oare, frumuseţea-i oglindă mân-
tuitoare. Hermeneuţii vor descâlci 
ţesăturile-chakre. Apoi vor urma 
povestitorii să-mprejmuie norii cu 
fantasme şi zvonuri de rai.

IV. CRINUL ŞI EU
Crinul, copleşitorul, cu parfu-

mul său metafi zic. Crinul ajuns la 
maturitate uimeşte prin deschide-
rea regală a corolei sale, triumfă-
toare, sfi dătoare. Doamnă, îţi scriu 
acestea, spre a nu se pierde în ne-
ant spiritul (ideile) trupului ce 
sunt acum. Floarea ce creşte în 
dreptul ferestrei mele şi se numeş-
te crin îşi suportă cu măreţie, de 
fiecare dată, revenirea în bulb. 
Când îl simt în nări, rămân piro-
nit, cu ochii într-un punct fi x, un-
deva în polenul cupei albe şi fra-
gede ca pielea de fecioară. Şi de-
aceea-ţi scriu, doamnă, când sin-
gurătatea e pe-aici, pe-aproape, ca 
o zăpadă invizibilă, despre realita-
tea lumii în care sunt eu şi realita-
tea unei lumi a ideilor care ar con-
ţine esenţele. El nu poate exista 
decât în lumină, prin iubirea po-
sesivă a soarelui, dar într-o totală 
necunoaştere de sine. Doar eu, 
nefericitul, conştient de eterna lui 
devenire, intru în criză de timp.

V. LEACUL
Locuiesc la / în munte, într-o 

casă făcută din bârne şi scânduri 
de brad. Seara, ies în pridvor (n-
am radio, televizor), privesc stelele 

Gheorghe, cu greşeli puţine, cres-
cător de albine şi ospătându-şi 
neamurile, din când în când, cu 
apă din fântână şi cu miere. 

„Măi, muiere, eu te-am iubit, 
noi ne-am iubit, uite, eu plec, dar 
poate nu mai vin“ – îmi povesteşte 
fratele meu de autobuz, la-ntoar-
cerea spre Târgu-Jiu. „Tu să te ţii 
tare! Să ai grijă de casă! Sufl etul 
meu o să iasă dar o să-ţi fi e pe-
aproape mereu. Ştiu. O să-ţi fi e 
greu, însă numele meu o să-ţi co-
boare pe pleoape din raiul lui 
Dumnezeu“. 

Tovarăşul meu de călătorie 
priveşte în sus acasă, pe mal, lângă 
Jiu, între brazii pururea verzi şi 
stânci semeţe, unde îl însoţisem 
ceva mai târziu, şi povesteşte: 
Când am dezgropat-o pe Buna 
(bunica dinspre tată, Lucsiţa), plo-
ua cu găleata. Oasele ei trudite, 
fragile, pluteau în apa gălbuie, hu-
muită. Ciudată ursită! Omul îi 
murise pe front, în Crimeea, în 
timp ce-şi săpa tranşeea, iar tru-
pul îi fusese aruncat la grămadă 
undeva, sub zăpadă, iar ea-şi cres-
cuse de una singură cei doi copii, 
muncind pe brânci. Îmi aducea 
primăvara, din grădină, zambile 
perstăcii şi-n ochii ei adânci, lim-
pezi ca mărgăritarul, zăream bu-
curia şi harul cel sfânt. Acolo-n 
pământ, dragul meu, se făcuse 
mică, mică de tot, cât o furnică, 
ea, purtătoarea de plod, însoţitoa-
rea-mi pe Pod, pe Podul Albastru, 
dintre Ţinuturi, populate de fl ori 
şi de fl uturi. 

Prietenul meu sfârşeşte de po-
vestit. Eu scriu un poem. Suntem 
chit. Între timp, şi noi vom fi  urcat, 
vai, Piciorul de Plai şi-apoi Gura 
de Rai, pe-o scară de Curcubeu.

Poemul acesta, fi ul meu, e un 
Testament. Fii atent la cele ce-ţi 
spun! Oamenii răsar şi apun! 
Repetă, ciclic, o lumire secretă. 
Eonul se umple cu ei. Fiule drag, 
dacă vrei, le poţi cere sfatul. De 
Dincolo, din Palatul lor celest, o 
să-ţi dea manuscrisul acest.

VII. INTERIORUL
ŞI AFARA

În interiorul Mărului: miezul 
cu sâmburii (iarna în podul cu fân 
ce frumos mai miros!).

În interiorul odăii: biblioteca 
(scriu o carte a perfecţiunii şi nu-
mi plec urechea la cântecul privi-
ghetorii căci soarele, norii i-au pus 
duh sfânt în aripi şi i-au dat cute-
zanţă fără de margini, în zbor).

În interiorul trupului meu: cel 
mai impunător templu (ca de exem-
plu în ou Tronul lui Dumnezeu cel 
Nou).

În interiorul cuvântului: imagi-
nea lucrului în sine (să fi e aceasta 
doar schiţa abia desenată în partea 
slab luminată de focul de la intrare 
a umbrelor în transformare?).

În interiorul rădăcinii: proiec-
tul întregii tulpini (şi uite, pădurea 
se-ntinde vrăjită, cu lacuri de-ar-
gint şi poduri de raze de lună, cu 
păienjenişuri ce-şi simt veşnicia).

În afara mărului: aerul ca un 
pântece uriaş care-mi digeră din 
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cum cad, cum răsar. În spatele ca-
sei am răsaduri de ceapă, de ustu-
roi, de mărar. De hrean, de ţelină, 
de pătrunjel. Mi-am pus şi cartofi . 
Grădina-i pentru mine un ţel. 
Nobil, deloc straniu. Dacă nu şti-
aţi, vă informez: în fundul odăii 
veghează un craniu. De sărbători 
aprind în el lumânări. Găvanele 
goale fi ltrează o lumină suavă, ca-
n fantastele mări, pe care corăbii 
se-adâncesc în „de sinea lor“ ca să-
şi afl e şi ultima epifanie.

Sosesc şi oaspeţi din când în 
când: unii cu trup de aer, alţii cu 
trup de pământ. Îi aşez pe şezlon-
guri, stăm de vorbă plângând ori 
râzând. Îi scot prin preajma reîn-
verzită ca un eden să scuturăm 
împreună pomii de roade. Şi fruc-
tele cad precum stelele, putrezesc 
şi răsar descântate de ielele din 
mărgăritar. Le arăt: de la schit mă 
vizitează periodic un eremit. Are şi 
obiceiul să-mi citească în palmă.

Mă mir, mă-nspăimânt: atmo-
sfera-i tot calmă. Ieri, când fu vea-
cul, mi-a reamintit: să-ţi iei zilnic 
leacul.

VI. OAMENII RĂSAR ŞI 
APUN

Şi-a dus tatăl la spital şi-i îngân-
durat. I se vor face investigaţii pentru 
cancer la colon. E un bărbat tânăr. 

Îmi povesteşte: Când l-am 
dezgropat pe Tata Ion (bunicul 
dinspre mamă) şi i-am adunat oa-
sele, albite, fi ldeşii, subţiri, într-un 
săculeţ de pânză de in, noi, cei 
încă vii, le-am stropit cu vin şi cu 
esenţă de trandafi ri, acolo, sus, pe 
Coastă. E un bărbat tânăr, îşi iu-
beşte tatăl, care nu-i prea bătrân. 
A luat drumul Clujului, unde sunt 
medici iluştri. Îmi povesteşte: 
Când am dezgropat-o pe Muma 
Ana (bunica dinspre mamă), i-am 
găsit un şarpe la sân, încolăcit. Şi 
urma glonţului ţâşnit din ţeava 
puştii ca fl acăra dorului. Acum, 
oasele ei drepte, frumoase, sidefi i, 
sunt temelii la fi i şi nepoţi. Ei, 
cum să nu-i porţi pe morţi, îna-
poi, către porţi şi uşi, traduse de 
Constantin Brâncuşi într-o nouă 
limbă? Cum să nu fi e trist tânărul 
bărbat, când soarta te plimbă uite-
aşa, din generaţie în generaţie, cu 
o foaie de observaţie alături de 
cearşafuri şi pături murdare de 
sânge? 

Tânărul bărbat plânge. Îmi po-
vesteşte: Când l-am dezgropat pe 
Bunul (bunicul dinspre tată, pre 
nume Vasile) trăgător cu tunul în 
cel de-al doilea război mondial 
sub chimirul lat plin cu bănet de 
aur şi argint, oasele sale – nu mint 
– de poet şi soldat păreau că vor a 
se scula-n picioare să coboare din 
Deal, călare pe cal, la Cornet, în-
tre Izvoare, la scăldat de fecioare 
cu trupurile caste, sclipitoare şi de 
sburător doritoare, într-o mitică 
splendoare.

Tânărului bărbat îi e teamă 
pentru tatăl său şi se-aşteaptă la 
ce-i mai rău.

„O să fi e bine, prietene! Toţi dăm 
seamă de faptele noastre!“ 

Fusese un om blând tatăl său 

ce în ce mai hulpav viziunile.
În afara odăii: o mare mulţime 

de înţelepţi care şi-au pierdut 
identitatea, imaginându-şi, recon-
struind proiectând în lumină, ca 
o fi inţă: Cetatea.

În afara cuvântului: oamenii în 
imposibilitatea de-a mai comunica 
(vai, mie!) din cauza măştilor de 
pe fi guri (stau mărturie lupii cei 
suri, fl ămânzi şi-ngheţaţi şi urlând 
fi oroşi prin codrii infernului).

În afara curcubeului: noaptea 
ca o fântână în care pământul îşi 
tremură apele, cerul ca o tribună 
de la care oratorii-şi propun să 
zidească-mpreună o lume mai 
bună, mai bună…

Şi eu nu mă opun.

VIII. BIBLIOTECA
Biblioteca e un imperiu. Scot 

din ea o carte, precum un craniu. 
S-ar putea să fi e a unui sclav, sau 
chiar al Ultimului Împărat. Co-
perţile sunt din piele. Din piele de 
cerb sau de scrib pedepsit că şi-a 
permis să relateze adevărul. Şi ce 
adevăr: despre un Text descoperit 
din întâmplare la malul unei mări, 
într-o falie de stâncă. Despre care 
scriu astăzi erudiţii. Nu se poate 
spune că n-ar ascunde însuşi secre-
tul vieţii fără de moarte.

Biblioteca îmi aparţine. Citesc 
Viaţa lui Tiberiu şi mă cuprinde 
disperarea. Nici el n-a luat de 
bună învăţătura despre Ochiul 
Nediferenţiat (vezi la Angelus 
Silesius: „Ochiul prin care-l văd pe 
Dumnezeu este acelaşi ochi prin 
care mă vede El“). Şi s-a trezit de-
odată ca pomul uscat sau ca fân-
tâna secată. Degeaba l-au implorat 
eroii: „Condu-ne mai departe în 
luptă! Chiar dacă zaua ni-e ruptă, 
suie-te-n şa şi cu imperioasa-ţi 
artă dăruieşte-ne înc-o victorie, ca 
să nu ieşim oricum din istorie!“.

Biblioteca va arde-n curând. 
De aceea trebuie să salvez din fl ă-
cările pântecului ei mistuitor 
POETICA. Paradis al cuvintelor, 
franciscanism al lumii ce dobân-
deşte sens. „Poetic este tocmai ceea 
ce depăşeşte dogma, devoţiunea, 
cultul“ (vezi Benedetto Croce, cu 
autoritara-i voce), dar şi ce a păti-
mit Rimbaud, adultul. Eminescu 
însuşi, care-n Scrisori se construia 
printre Nemuritori, urzind imen-
sul său palat imaginar, din noap-
tea Amintirii, din aur şi cleştar, 
avea să-şi afl e versul, din toate, cel 
nescris: „Gândirile-s fantome, când 
viaţa este vis“.

IX. LA FEREASTRĂ
Plouă prelung cu noroi de 

maidan; n-am cum s-ajung în mi-
leniul ce vine, dacă nu-mi iau cu 
mine mult mai vechiul raglan al 
tatălui meu, muncitorul la şine şi 
ilegalistul.

Plouă ca toamna, monoton, 
dar fertil; stau la fereastră cu gân-
dul la Doamna Bovary, la Flaubert, 
şi mă simt ca-n Mizil inutil şi de-
şert şi trist ca Psalmistul.

[Fragmente din
romanopoemul
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Cineva, în mod cert în presa literară, observa şi imputa, 
cu un surâs dezabuzat, că, la 125 de ani de la naştere, Tudor 
Arghezi nu a fost aniversat cu fast. Precizez totuşi că Ion 
Simuţ a anticipat evenimentul aniversar, semnând în 
România literară, nr. 27/ aprilie 2004, Cronica ediţiilor cu 
titlul Cota lui Arghezi. De asemenea, menţionez ca partici-
pant, că, anual, la Tg.Jiu şi la Tg.Cărbuneşti, miracolul ar-
ghezian este revigorat, ca un foc sacru, sub emblema oma-
gială FESTIVALUL NAŢIONAL TUDOR ARGHEZI.

Ştiu că sunt încă dezavuate, justifi cat, aniversările şi 
comemorările festiviste, dar  nu cele care oferă posibilităţi 
de revizuire a unor opinii biografi ce, hermeneutice şi exe-
getice anacronice sau eronate. Astfel, în România literară 
au fost aniversaţi poeţii Lucian Blaga şi Ion Barbu, la 110 
ani de la naştere, şi a fost comemorat Emil Cioran la un 
deceniu al stingerii lui pământeşti. Aşa că (inconsecvenţă 
lăudabilă !) scriitorii clasicizaţi, fundamentali ori canonici, 
nu-s lăsaţi în pace, deşi Eugen Negrici recomanda, terape-
utic, să-l uităm măcar vreo 10 ani pe Eminescu. Desigur, 
profesorul şi criticul bucureştean era dezamăgit de specta-
colul dezagreabil al reacţiilor contestatare impertinente ale 
unor pseudoeminescologi postdecembrişti. În acelaşi timp, 
era convins că personalitatea şi opera marilor scriitori, în 
plan naţional şi universal, oferă perpetuu sugestia unor 
multiple, chiar insolite, interpretări şi exegeze.

Rândurile care urmează (de la stânga la dreapta !) sunt 
stimulate şi inspirate de aceste consideraţii preliminare. Am 
recitit trei creaţii argheziene: Tatălui meu, poezia de debut 
publicistic adolescentin, Testament, ca… arhi(ne)cunoscută 
artă poetică argheziană, prefaţând volumul Cuvinte potri-
vite, debut editorial tardiv, în 1927, şi Moştenire, o tabletă 
lirică, cu fi or metafi zic, între ontos şi thanatos, scrisă cu 
două săptămâni înaintea morţii, datată 30 iunie 1967. Mi 
se pare semnifi cativ că Arghezi le-a scris şi le-a publicat la 
16, 47 şi 87 ani, adică la vârste poetice diferite, la adoles-
cenţă, la maturitate şi la senectute.

Accentele resentimentar-protestatare, de autentică 
insurgenţă, apar pregnant de la  debutul arghezian, cu po-
ezia  Tatălui meu, apărută sub gir macedonskian  în Liga 
ortodoxă. Ca vârstă, este un debut publicistic adolescentin, 
identic cu acela eminescian. Se impun câteva constatări 
referitoare la debutul celor doi poeţi exemplari.  Oda 
funebră eminesciană  La mormântul lui Aron Pumnul este 
mai relevantă, din toate punctele de vedere, în comparaţie 
cu diatriba antipaternă argheziană Tatălui meu. Eminescu 
deplângea stingerea din viaţă a unui veritabil protector şi 
părinte spiritual, pe când Arghezi se arăta, pueril şi juvenil, 
indignat de duritatea tratamentului patern. Ambele debu-
turi publicistice, cel eminescian cu poezia  De-aş avea, 
publicată în revista Familia de Iosif Vulcan în februarie 
1866, şi cel arghezian, cu poezia Tatălui meu, rămân ne-

concludente pentru evoluţia autorilor.
Consider că trebuie să fi e revizuite opiniile unor exegeţi, 

chiar eminescologi, în virtutea cărora nu putem descoperi 
semne ale geniului creator eminescian în etapa de debut, 
între anii 1866-1869. Această prejudecată critică poate fi  
evitată identifi când asemenea semne în diversitatea tematică 
şi stilistică ca şi în stilul poetic eminescian, conturat încă 
din acei ani. Infl uenţele romanticilor paşoptişti, ca şi cele 
de sorginte folclorică ori livrescă sunt valorifi cate creator 
de adolescentul Eminescu în oda funebră menţionată an-
terior, în oda patriotică Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
în meditaţia  Speranţa, stimulată de lecturile schilleriene , 
sau în satira Junii corupţi. Arghezi evolua şi el remarcabil 
în faza de debut sub auspiciile eminescianismului şi 
simbolismului.

Accentele de insubordonare s-au păstrat în ipostaze ar-
tistice excepţionale pe întreg traiectul operei argheziene, cu 
infl exiuni de maximă originalitate, într-un interval de timp 
însumând şaptezeci şi unu de ani. Adăugându-le dimensi-
unea programatic-testamentară, ca altă notă distinctivă, 
putem atenua şi limita considerabil compromisurile 
colaboraţionist-proletcultiste argheziene din volumele 1907 
şi  Cântare omului. În 1955, după marginalizare şi persecuţie 
la Mărţişor, Arghezi revenea, la 75-76 de ani, în arena 
literară, cu acele peizage din volumul 1907, cu cele 30 de 
poeme sociogonice ale volumului Cântare omului şi cu 
fabulele din volumul Stihuri pestriţe. El săvârşea un com-
promis neglijabil şi justifi cabil, de natură problematică, 
aplicând viziunea socială şi fi losofi că impusă de metoda 
realismului socialist, Psalmul din 1959 proclamând obedi-
ent-ironic iluzia existenţei lui Dumnezeu, necesitatea abo-
lirii dramei gnoseologice dată de permanenţa mitului divin. 
Cultivând fabula, Arghezi a rămas un scriitor incomod 
pentru orice regim politic. Să nu uităm că a cunoscut de 
două ori detenţia înainte de regimul comunist. La vârsta 
senectuţii, poetul cunoscuse apogeul liric, impunându-se 
ca protagonist în careul de aşi, alături de Bacovia, Blaga şi 
Barbu. Poate că avem a face cu o evaziune estetică, virtuţile 
stilistice inconfundabile ale poeziei argheziene rămânând 
vizibile chiar în aceste volume de tranziţie prin obsedantul 
deceniu, spre poemele scrise în ultimul lustru de viaţă, 
adunate în plachetele Frunze, Silabe, Cadenţe, Ritmuri şi 
Noaptea. Oricâtă miopie critică am acuza, Arghezi rămâne 
neîncadrabil în cohorta poetaştrilor proletcultişti, refuzând 
compania unor A. Toma, M. Beniuc, E. Frunză, V. Tulbure, 
M. Breslaşu, D. Deşliu sau V.Porumbacu. Un mare poet din 
secolul XX, Ion Caraion, încheie astfel ampla şi sugestiva 
prefaţă a celor două volume de  Versuri argheziene : în 
condiţii de viaţă anormale, se reacţionează anormal. Aşa că 
nu e timpul de spus tot binele şi tot răul, tot adevărul şi toată 
minciuna despre Tudor Arghezi. Prefaţatorul scria aceste 

rânduri în vremuri anormale, în 1980, anormalitatea 
politică, morală şi cultural-artistică perpetuându-se, într-o 
măsură apreciabilă şi regretabilă, în tranziţia noastră …  
curat-murdară !

Aminteam la începutul acestor pre-texte critice de pro-
pensiunea programatic-testamentară a lui Tudor Arghezi. 
La debutul editorial decisiv, în 1927, cu volumul Cuvinte 
potrivite, poetul se adresa fi ului/posterităţii prin liminara 
artă poetică Testament. La 47 de ani se schimba raportul 
părinte-fi u. Mesajul testamentului arghezian este vag juridic 
şi religios, magistral însă, gnoseologic, etic şi artistic. Dintr-
un probabil insolit unghi hermeneutic, poezia Testament 
poate fi  o trilogie a cunoaşterii, o carte cu un nume adunat, 
deloc didactică, concis-poetică, a iniţierii fi ului/posterităţii 
în revelarea misterelor devenirii umane în plan gnoseo-
logic, etic şi estetic. Eul liric profund, generator de lirism 
absolut, cioranian, e acela al unui genial homo faber şi homo 
aestheticus. În descendenţă baudelaireană, poate şi 
hasdeiană, Arghezi introduce în structura liricii moderne 
principiul esteticii urâtului din real sau existent, al con-
vertirii urâtului în frumos, prin metamorfozele miraculoase 
ale artei/poeziei veritabile. La nivel ideatic şi stilistic, tot-
deauna simultan şi spontan, Arghezi realizează acea 
inimitabilă nuntire oximoronică, încât Slova de foc şi slova 
făurită/Împărecheate-n carte se mărită.

Acest Testament arghezian deschide şi facilitează 
iniţierea cognitivă şi afectivă în universul unei creaţii pro-
teice adevărate. Ultimul testament argezian confirmă, 
esenţialmente poetic, sub forma unei memorabile şi patet-
ice tablete, o Moştenire, datată 30 iunie 1967. Un fi or 
metafi zic, teluric şi cosmic, mai pulsează prin această  
Moştenire lăsată, tot oximoronic, cu generozitate şi ipocrită 
invidie, posterităţii: Vă pizmuiesc, omeniri rămase după 
mine… Prin moarte, poetul are conştiinţa dramatică a pe-
nuriei de frumuseţe, se simte deposedat de toate splendorile 
terestre şi cosmice, percepute şi evocate ontologic, ca ele-
mente simbolice repetate auditiv, vizual, olfactiv şi tactil : 
vântul, pământul, lumina, fulgerele, apele, miresmele, 
văzduhurile, cirezile, vulturii, mierlele, căprioarele şi par-
fumul. Cu melancolie, stăpânită cu demnitate, poetul se 
adresează acestor omeniri ale postumităţii sale, adresându-
le îndemnuri de a urca necontenit treptele cunoaşterii şi 
civilizaţiei, de a salvgarda armonia universală şi de a anihila 
violenţa : O să vedeţi fugind căprioarele. Nu mai trageţi în 
ele cu săgeata. E păcat !.

Pentru tot acest belşug de frumuseţe şi valoare lăsat 
drept Moştenire, Arghezi divulgă două solicitudini : 
Aprindeţi o candelă pentru mine, dar băgaţi de seamă să fi e 
pusă la cap, pe care-l veţi găsi ca o ceaţă în stihurile mele. Şi 
puneţi să mă păzească Grivei!

Am încercat să prezint aceste creaţii argheziene, cu 
caracter testamentar, una în versuri, pe când lirica lui 
Arghezi urca artistic şi atingea zenitul, alta în proză scurtă, 
cu fi or ontic şi thanatic, pe când poetul cunoştea crepus-
culul vieţii sale şi presentimentul stingerii pământeşti.

Ion TRANCĂU

Avem şi sud miraculos care impersona-
lizează pentru a socializa şi nord muntos în 
care ceaţa te face să te vezi numai pe tine 
însuţi, avem şi est, şi vest… dar mai întâi de 
toate avem – după cum spunea Nicolae 
Iorga: „o boltă cerească a credinţei noastre 
atât de largă…încât pot să încapă în ea tre-
cutul, prezentul şi viitorul nostru”.

Marii noştri romantici s-au aplecat către 
izvoarele autohtone şi către strămoşi – afi r-
mând poporul şi legenda naţională. Dacă 
amintim doar pe: N. Bălcescu, Vasile 
Alecsandri, M. Kogălniceanu, B.P. Haşdeu, 
M. Eminescu, G. Coşbuc, V. Pârvan, N. 
Iorga, T. Arghezi, G. Enescu, L. Blaga, ve-
dem cum aceştia ni se înfăţişează sub îndo-
itul aspect – de vastă asimilare a culturii 
străine, dar şi de o monumentală creaţie cu 
iz autohton, marcând pregnant tradiţiona-
lismul la români, adică acea revelaţie isto-
rică de viaţă permanentă ce zace în fi lonul 
acestui popor.

Suntem un popor din răsăritul Europei 
şi deţinem specifi cul (adevărul) lumii răsă-
ritene prin religia noastră şi ne orientăm în 
primul rând spre lumină, deci spre noi în-
şine, spre ceea ce suntem prin moştenirea 

GLOSE ARGHEZIENE

de care ne-am învrednicit de la înaintaşii 
noştri creştini şi avem menirea de a crea şi pe 
baza cunoaşterii universale o cultură proprie, 
legată organic de acest tărâm şi de duhul nos-
tru, căci avem duhul nostru milenar.

Străvechile  noastre basme ne vorbesc 
despre „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără 
de moarte” şi scot în evidenţă de fapt vita-
litatea acestui neam, ritmul ancestral al sân-

gelui daco-român ce se ramifi că în noi toţi 
şi prin a cărei taină vie ne simţim solidari 
între noi (dar mai ales la ananghie), moşte-
nind pe înaintaşi şi trăind prin urmaşi. Se 
impune un paralelism între istoria sângelui 
nostru şi istoria graiului nostru, un parale-
lism de natură biologico-psihică – întrucât 
sângele transmite viaţa, iar graiul transmite 
gândul, sufl etul unui popor. Precum trăim 
în tradiţia sângelui românesc, tot aşa trăim 
şi în tradiţia cugetului şi sufl etului româ-
nesc. Deşi aceste tradiţii sunt într-o perpe-

Avem de toate
tuă trecere, ele au un suport fi x – pământul 
românesc. 

Avem individualitatea noastră etnică 
reliefată prin: graiul neaoş popular vorbit, 
al moralei păstrate încă nealterată în satele 
montane, al moravurilor specifi ce cu tarele 
lor, prin graiul literar şi cel muzical, prin 
graiul plasticii şi al înţelepciunii proprii 
care s-a manifestat pregnant de-a lungul 
istoriei în mai toate domeniile vieţii şi pe 
care nu o vom dezminţi nicicând.

Vasile PONEA

Poeme de VASILE PONEA
Poemele…

nişte amfi bii ce navighează prin
sufl ete, conştiinţe, spaţiu şi timp,
              prin nespaţiu, netimp…

Pastel nocturn

Luna…
prinsă în cer se răsfaţă,
           implorând norii
                 să o spele pe faţă,
să nu-i mai sângereze clipele.

Poemul fără rime…

străfulgerarea prin care
poetul oferă nesărat,…
dar răspicat.
 

Timpul…

îşi slobozeşte clipele
spre toate clepsidrele.
Nisipul
aproximează cel mai bine 
             infi nitul din timp.
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LUCRĂRI TEHNICE ELABORATE DE ING. ŞTEFAN 
GEORGESCU-GORJAN

*Principii de electrotehnică, 438 p., 628 fi g., 1 planşă, 
ed.I, 1931, Institutul de Arte Grafice Nicu D. 
Miloşescu, Tg.Jiu; ed..II, l939 Tipografi a “Jiul Cultural”, 
Petroşeni ; ed.III,1940, Editura “Cartea Românească”, 
Bucureşti ; ed. IV,1943, Editura “Gorjan”, Bucureşti ; 
ed. V, 1946, Editura “Gorjan”, Bucureşti

*Aplicaţiile electricităţii în industria carboniferă, 48 p., 
1933, Institutul Naţional Român pentru Studiul 
Amenajării şi Folosirii Izvoarelor de Energie, 
Bucureşti

*Cartea ucenicului mecanic şi turnător, urmată de cur-
suri practice pentru toţi lucrătorii, şi în special pentru 
frezori şi rectifi catori (în colaborare cu ing. Emil P. 
Mareş) 174 p., 190 fig., ed. I, septembrie 1937, 
Institutul de Arte Grafi ce Nicu D. Miloşescu, Tg.Jiu ; 
ed. II, 1940, Uniunea Camerelor de Muncă, 
Bucureşti

*Cartea minerului (în colaborare cu ing, August 
Buttu) , 216 p., 378 fi g., 1 planşă, 1940, Tipografi a “Jiul 
Cultural”, Petroşani 

*Minunata poveste a electronului – o carte de electrici-
tate pentru toţi cei ce ştiu să citească româneşte, 288 p., 
113 fi g., ed.I, 1940, Editura “Cartea Românească”, 
Bucureşti ; ed.II,1943, Editura “Gorjan”, Bucureşti; ed. 
III, 1946, Editura “Gorjan”, 
Bucureşti ; ed.IV, 1977, mss 
predat Muzeului Universitatii 
Politehnica, Bucuresti.

*Electricitatea în gospodăria 
noastră (Sfaturi serioase pe ton 
glumeţ) , 32 p., 8 fi g., Colecţia 
“Cunoştinţe folositoare”, seria 
A, nr 78, 1940, Editura “Cartea 
Românească”, Bucureşti 

*Bobinările maşinilor electri-
ce, 160 p., 111 fi g., ed .I, 1944, 
Editura “Gorjan”, Bucureşti; 
ed. II,1945, Editura “Gorjan”, 
Bucureşti.

*Cartea frezorului, 80 p.,73 
fi g., Biblioteca Meseriaşului, 
nr 2, 1947, Editura “Gorjan”, 
Bucureşti

*Uzura utilajelor de construc-
ţii şi transport (în colaborare cu 
ing. R. Bălteanu), 196 p., 54 
fi g., 55 tabele, 1957, Editura Tehnică, Bucureşti

*Semiconductorii – Revelaţia timpurilor noastre, 223 
p., 128 fi g., 1957, mss predat Muzeului Universitatii 
Politehnica, Bucuresti

Lucrări adaptate, prelucrate sau traduse de
ing. Ştefan Georgescu-Gorjan în cadrul Editurii “Gorjan”

În Colecţia Tehnică:
*Manualul instalatorului electrician (prelucrare după 

W.Blatzheim), 280 p. 320 fi g, ed.I, 1941; ed. II, 1943 ; 
ed.III,1946

*Fizică şi chimie pentru lucrători ( adaptare după 
Becher-Niese), 160 p., 185 fi g., l941

*Materiale din industria îmbrăcămintei ( în colaborare 
cu Sylvia Popescu, adaptare după A. Naupert), 92 p., 
numeroase ilustraţii, 1942

*Manualul tehnicianului telefonist (prelucrare după 
W. Blatzheim), 200 p., 200 fi g., 4 planşe, 1946

*Fizica pentru tineret ( adaptare din olandeză după 
J.C. Alders) , 316 p., 200 fi g., 19 planşe, 1947

În Colecţia Practică 
(Broşuri adaptate după “Lehrmeister Bücherei”) 
*Încălzitul locuinţei (după F. Hellwig), nr 4-6,104 p., 

50 fi g., 1942
*Radiotehnică. Principii I (după R. Wigand), nr. 9-10, 

64 p., 46 fi g., 1943

*Matematică distractivă (după K. Hahndel, nr. 11-12, 
64 p., 21 fi g., 2 tabele, 1943

*Radiotehnică. Principii II (după R. Wigand), nr. 13-14, 
64 p., 21 fi g., 1943

*Radiotehnică. III. Antene, unde, redresori (după R. 
Wigand) , nr. 18-19, 68 p., 41 fi g., 1943

*Planuri de grădini (după K. Bogler), nr. 20-21-21 
bis, 80 p., 24 fi g., 10 planuri , 1944

*Radiotehnică. IV. Amplifi catori de înaltă şi joasă frec-
venţă (după R. Wigand), nr.23-24, 62 p., 33 fi g.,1943

*Mobile din lăzi (după W.Muller), nr. 26-26 bis, 56 
p., 24 fi g., 1945 

*Radiotehnică. V. Emiţători şi receptori moderni (după 
R. Wigand), nr. 27-28, 76 p., 25 fi g.,1943

*Lăcătuşul casei, nr 31-33 bis, 96 p., 119 fi g., 1945
*Mobile din lăzi pentru copii (după W. Muller) , nr. 35, 

48 p., 26 fi g., 1945
*Construcţia motoarelor în scurt-circuit pentru curent 

trifazat şi monofazat (după W. Seibt), nr. 36-39, 100 p., 
28 fi g., 1 tabelă,1943

*Instalatorul casei ( după A. Hecht), nr. 41-43, 64 p., 
64 fi g., 1946

*Pile şi acumulatori electrici (după O. Nothdurft ), 
nr.45 bis, 48 p., 1944

*Motorul electric în ateliere mici şi gospodării (după W. 
Meyer şi K. Wernicke) , nr. 49-49 bis, 48 p., 42 fi g.,1944

*Limba engleză fără profesor (după W.Payne), nr. 
50 ter, 1944

*Construcţia transformatorilor mici, nr. 55-56, 1944
*Construcţia unui aparat medical de înaltă frecvenţă 

(după O.Nothdurft ), nr. 57-57 bis, 32 p.,9 fi g.,1946
*Tot felul de motoare (după W. Seibt) , nr 57 ter, 

1946
* Iepurele de Angora (după W. Burmeister), nr. 61-

63, 126 p., 40 fi g.,1947
*Uzină hidraulică în miniatură (după H. Vaker) , nr. 

64-65, 1947
*Radio fără paraziţi (după Schwandt ) , nr.66-67, 

1947
*Siguranţe electrice împotriva hoţilor (după K. 

Wernicke), nr.73-74, 46 p., 39 fi g.

Alte lucrări publicate în Editura “Gorjan”

Ştiinţa distruge monopolurile (de Anton Zischka), 
258 p., ed. I, 1941, ed.II 1943 (traducere sub pseudo-
nimul Ion Ciobanu)

Anilină (de Karl Aloys Schenziger) , 340 p., ed. I , 
1941, ed. II, 1942 (traducere sub pseudonimul Ion 
Ciobanu, în colaborare cu Ştefan Hoch)

Casa fermecată (de K.J.Benes), 366 p., 1943 (tradu-
cere sub pseudonimul Ion Ciobanu)

Bridge-plafon, bridge-contract ,192 p., 1944 (adapta-
re-sinteză, sub pseudonimul Harold W. Chesterton)

Pinocchio, 80 p., (prelucrat după C. Collodi şi fi lmul 
lui Disney de Ştefan Georgescu), cu 7 ilustraţii şi 2 

planşe color adaptate de Fred Micoş, 1941 (5 ediţii 
până în 1947)

Năzbâtiile lui Nătăfl eaţă, 22 p., versuri sub pseudo-
nimul INGO, ilustrate de desene de Aurel 
Petrescu,1946

Comentariu la “Patimile Domnului” de Dimitrie 
Hornung, album de gravuri, 1942

Memoriile editorului Gorjan

“Un editor despre edituri şi editori de altă dată” au 
apărut în “Suplimentul literar al Scânteii Tineretului” 
(SLAST) sub genericul “În oglinda timpului”, după 
cum urmează:

*Replica editorului de pe altă lume , SLAST, an IV, 
11(129),11 martie 1984, p. 11 

*Profesiunea de editor. Drepturi de autor, SLAST, an 
IV, 41(159), 7 octombrie 1984, p. 10

*Drepturi de autor. Obţinerea dreptului de traducere. 
Colecţii. Colecţia tehnică. Colecţia practică. Albume de gra-
vuri , SLAST, an IV, 42(160), 14 octombrie 1984, p. 10

*Albume de gravuri. Bibliofi lie, SLAST, an IV, 43(161), 
21 octombrie 1984, p. 10

*Bibliofi lie. Episodul Pinocchio. Curs rapid de portughe-
ză, SLAST, an IV, 45(163), 4 noiembrie 1984, p. 10

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA OPEREI 
BRÂNCUŞIENE

Articole antume
*Biografia şi perspectivele 

Coloanei Infi nite, Ramuri, an I, 
nr. 5(30), 1964, p. 8-9.

*Th e Genesis of the Column 
without End , Revue Roumaine 
d’Histoire de l’Art, tome I, no 
2, 1964, p. 279-293

*Cu privire la ansamblul sta-
t uar  brânc u şian ,  Vi aţ a 
Românească, anul XVII, nr. 
12, 1964, p. 153-155

*Mărturii despre Brâncuşi, 
Studii şi Cercetări de Istoria 
Artei – Seria Artă Plastică, 
tom 12, nr.1, 1965, p 65-74

*Memoria locurilor, Ramuri, 
an II, nr.3(8), 23 martie 1965, 
p. 13

*Realizarea Coloanei Infi nite, 
Arta Plastică, an XII, nr. 2, 

1965, p. 105
*Constructorii Coloanei Infi nite , Contemporanul, 

nr.7 (1010) ,18 februarie 1966, p. 7
*Constantin Brâncuşi, în placheta “Brâncuşi” a 

Muzeului de Artă din Craiova, 1967, p. 19-21
*Geometria Coloanei Infi nite, România Literară, an 

III, nr. 5(69), 29 ianuarie 1970, p. 23
*Scurt comentariu asupra aspectelor tehnice ale mărimii 

“Coloanei Infi nite” a lui Brâncuşi la Târgu-Jiu, în “Omagiu 
100 Brâncuşi”, ediţie îngrijită de Constantin Băleanu 
şi Ion Mocioi, Târgu-Jiu, l976, p. 56-59

*Modelul Coloanei Infi nite, în “Carte de inimă pentru 
Brâncuşi”, Editura Albatros, Bucureşti, 1976, p. 
69-71

*O coloană de 60 metri?, Ramuri, an XIV, nr 3, 15 
martie 1977, p. 13

*“Machetele” Coloanei de la Târgu-Jiu, Arta, an XXIV, 
nr.7, 1977, p. 33

*Coloanele infi nite ale lui Brâncuşi, Arta, an XXIV, nr. 8, 
1977, p. 18-20, 36

*Structura modulară a monumentelor de la Târgu-Jiu , 
Arta, an XXIV, nr. 10-11, 1977, p. 32-33

*Schiţa Coloanei Infi nite făcută de Constantin Brâncuşi 
şi montarea ei la Târgu-Jiu, Fotografi a, nr. 121,ianuarie-
februarie 1978, p. 3

*Două fotografi i confi rmă datarea unui bust de Brâncuşi, 
Fotografi a, nr. 122, martie-aprilie, 1978, p.53-54

B I B L I O G R A F I A  G O R J A N

Invitati la Targu-Jiu in 1976 la Centenarul Brancusi : V.G.Paleolog, Tretie Paleolog, Invitati la Targu-Jiu in 1976 la Centenarul Brancusi : V.G.Paleolog, Tretie Paleolog, 
Barbu Brezianu, Radu Ionescu, Micu Marcu si Stefan Georgescu-GorjanBarbu Brezianu, Radu Ionescu, Micu Marcu si Stefan Georgescu-Gorjan
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*Contribuţii inedite la cunoaşterea unui proiect al lui 
Brâncuşi – Templul din Indor, Arta, XXV,nr. 4, 1978, p. 
25-28

*O coloană gigantică , Arta, an XXV, nr.8-9, 1978, p. 
58-59

*Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu – 40 de ani de 
la inaugurare , Arta, an XXV, nr. 10, 1978, p. 32-35

*Brancusi et ses colonnes infi nies – Nouvelles contribu-
tions, Revue Roumaine d’Histoire de l’Art – Serie de 
Beaux-Arts, tome XVI,1979, p.89-104

*Un proiect intermediar de Coloană infi nită în arhiva 
Brâncuşi de la Paris, Ramuri, nr.9(183), 15 septembrie 
1979, p.16

 *Catalogul expoziţiei Brâncuşi - Brummer Gallery , 
Arta, an XXVI, nr. 1, 1979, p. 20-23

*Machetă sau joc de forme? Arta, an XXVI, nr. 7, 
1979, p. 16-17

*Ovoidul (I) , Arta, an XXVI, nr. 9, 1979, p. 19-21
*Ovoidul (II), Arta, an XXVI, nr. 10, 1979, p. 

30-33
*Scrisori de la Constantin Brâncuşi , Ramuri, an 

XXVII, nr. 8(194), 15 august 1980, p. 13
*Le mythe de l’oeuf cosmique et son infl uence sur l’oeuvre 

de Brancusi, Ethnologica, 1981, p. 74-85
- Fragmente din manuscrisul “Am lucrat cu 

Brâncuşi”, predat încă din 1977 Editurii “Scrisul 
Românesc”, au apărut în “Suplimentul literar-artistic al 
Scânteii Tineretului” (SLAST) , la rubrica “Penru o mai 
dreaptă cinstire a trecutului”, după cum urmează:

*Profesiune de credinţă. Vieţi paralele, SLAST, an IV, 
13(131), 25 martie 1984, p.3 

*Vieţi paralele II, SLAST, an IV, 14(132), 1 aprilie 
1984, p. 10

*Amintirile mele despre Brâncuşi (I), SLAST, an IV, 
15(133),8 aprilie 1984, p.11

*Amintirile nele despre Brâncuşi (II), SLAST, an IV, 
16(134), 15 aprilie 1984, p. 10

*Amintirile mele despre Brâncuşi (III). Constructorii 
Coloanei Infi nite(I), SLAST, an IV, 17(135), 22 aprilie 
1984, p. 3.

*Constructorii Coloanei Infi nite (II), SLAST, an IV, 
18(136), 29 aprilie 1984, p. 10

*Constructorii Coloanei Infi nite (III) . Coloana de la 
Târgu-Jiu (I), SLAST, an IV, 19(137), 6 mai 1984, p.10

*Coloana de la Târgu-Jiu (II), SLAST, an IV, 20(138), 
13 mai 1984, p. 10

*Coloana de la Târgu-Jiu (III), SLAST, an IV, 21(139), 
20 mai 1984, p.10

*Coloana de la Târgu-Jiu (IV), SLAST, an IV, 22(140), 
27 mai 1984, p. 10

*O coloană gigantică, SLAST, an IV, 24(142), 10 iunie 
1984 , p. 10

*O coloană gigantică (II), SLAST, an IV, 25(143), 17 
iunie 1984, p. 10

*O coloană cu 60 de metri înălţime, cu 29 elemente la 
Târgu-Jiu? (I) ,SLAST, an IV, 26(144), 24 iunie 1984, 
p.10

*O coloană cu 60 de metri înălţime, cu 29 elemente la 
Târgu-Jiu? (II), SLAST, an IV, 27(145),1 iulie 1984, 
p.10

*O coloană de 60 de metri înălţime, cu 29 elemente la 
Târgu-Jiu? (III), SLAST, an IV, 30(148), 22 iulie 1984, 
p. 10

*Primii admiratori, primii detractori ai Coloanei, 
SLAST, an IV, 31(149), 29 iulie 1984, p. 10

Recenzii, evocări
*Brancusi photographe, Fotografi a, nr. 12o, noiembrie-

decembrie 1977, p.187
*Brâncuşi fotograf, Arta, an XXV, nr.4, 1978, p.36
*Carola Giedion-Welcker, evocare, Arta, an XXIX, nr. 

7-8, 1982, p. 33

Comunicări, conferinţe, interviuri
*Interviu luat de Paul Anghel în “Convorbiri cul-

turale”, Editura Eminescu, Bucureşti, 1972, p. 33, 
36-51

*Mărturii despre Brâncuşi, conferinţă ţinută la Casa 
de Cultură Petoff y, Bucureşti, 8 decembrie 1972

*Itinerar artistic la Târgu-Jiu, conferinţă la Turing-
Club, sector 4, Bucureşti, 8 ianuarie 1973

*A short comment on the technical aspects of the size of 
Brancusi’s Endless Column in Tg Jiu, text trimis lui Sidney 
Geist la 15 septembrie 1973 

*Calculul unei coloane de 400 m înălţime – trimis 
lui Sidney Geist la 12 decembrie 1973

*Interviu luat de Ion Mocioi , în “Mărturii despre 
Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1975, p. 25-35

*Interviu luat de Romulus Rusan, în “O discuţie la 
Masa Tăcerii şi alte convorbiri subiective “, Editura 
Eminescu, Bucureşti, 1976, p. 182-184

*Les colonnes infi nies de Brancusi. Chronologie et evolu-
tion, comunicare la Sesiunea ştiinţifi că internaţională 
“Brâncuşi în arta secolului XX”, Bucureşti, 15 septem-
brie 1976

*Th e mausoleum of Indore , text trimis lui Florence 
Hetzler la l2 noiembrie 1976

*Brancusi’s Endless Column in Târgu-Jiu, text trimis 
lui Florence Hetzler la 31 ianuarie 1983 pentru a fi  
prezentat la Societatea Internaţională “Brâncuşi”, la 
Fordham University

Apariţii pe ecran
*În fi lmul lui Pavel Constantinescu “Mărturii”, l973 

(În Arhiva naţională de filme se află la cota 
P.9.536/1)

*În cadrul ciclului “Drumuri europene”, în emisi-
unea lui Aristide Buhoiu “Faţa nevăzută a 
capodoperei”,duminică 9 aprilie 1978

*În emisiunea lui Aristide Buhoiu “Constelaţia 
Brâncuşi”, duminică 31 ianuarie 1982 

*În emisiunea lui Alexandru Stark “Fotograme din 
realitate”, joi 14 iulie 1983

Texte publicate postum
*Desenele abstracte ale lui Brâncuşi, Arta, an XXXIV, 

nr. 6, 1987, p. 20-21
*Volumul Amintiri despre Brâncuşi (o parte din mss 

Am lucrat cu Brâncuşi), Editura “Scrisul Românesc”, 
Craiova, 1988, 232 p., 59 fi guri

*Volumul Constantin Brâncuşi. Templul din Indor ( 
parte din mss Am lucrat cu Brâncuşi), Editura 
“Eminescu”, Bucureşti, 1996, 150 p., 40 ilustraţii

*Nota cu privire la relaţiile de colaborare dintre sculptorul 
Brâncuşi şi subsemnatul şi cu privire la legăturile de prietenie 
dintre Brâncuşi şi tatăl meu (Bucureşti, 20 noiembrie 1964) , 
revista “Brâncuşi”, an II, nr. 3-4 (7-8), iarna l996, p.l5

*Coloana Infi nită, obsedantă căutare brâncuşiană(1966), 
revista “Brâncuşi”, an II, nr 3-4 (7-8), iarna 1996, p. 7

*Restaurarea Coloanei fără sfârşit (iulie-august 1975) , 
revista “Brâncuşi”, an II, nr.3-4 (7-8), iarna 1996, p.11 

*Corespondenţă Georgescu-Gorjan - Alexandru Istrati ( 
l966 –1970-1977) , revista “Brâncuşi”, an II, nr. 3-4 (7-
8), iarna 1996, p.13

*Rezumatul unui interviu înregistrat la magnetofon la 
Târgu-Jiu, 11 nov. 1976, ora 12 (de către tov. Mocioi, 
vicepreşedinte cult. educ.), revista “Brâncuşi”, an II, nr. 
3-4 (7-8), iarna 1996, p. 14

*Revizia capitală a Coloanei (1977, revista “Brâncuşi”, 
an II, nr. 3-4 (7-8), iarna 1996, p.10

*Necrolog pentru Ion Alexandrescu (12 mai 1981) , re-
vista “Brâncuşi”, an II, nr. 3-4(7-8) , iarna 1996, p.14

*O statuie lui Brâncuşi la Craiova , revista “Brâncuşi”, 
an II, nr. 3-4 (7-8), iarna 1996, p. 15

*Am lucrat cu Brâncuşi, Editura Univeralia, Bucureşti, 
2004, 560 p.

Sorana GEORGESCU-GORJAN

Fiu de notoritate al Gorjului, 
ing. Ştefan Georgescu-Gorjan, a 
avut preocupări majore în toate 
domeniile vieţii. Sunt cunoscute 
realizările sale ca inginer electro-
mecanic, absolvent al Şcolii 
Politehnice din Bucureşti, la 15 
iulie 1928, ca director adjunct la 
Atelierele Centrale Petroşani. 
După o întâlnire cu marele 
Brâncuşi se realizează “Coloana 
fără sfârşit”, faima naţională şi in-
ternaţională a crescut şi mai mult, 
în mod justifi caTIV.

Se, ştie mai puţin de realizările 
inginerului Ştefan Georgescu-
Gorjan, în domeniul aviaţiei. 
Zborul a fost unul din visele sale 
permanente. Din aceste vise s-a 
născut iniţiativa sa de a înfi inţa la 
Petroşani, unde venise de la 1 
septembrie 1928, un aeroclub. A 
fost sprijinit de Societatea 
Petroşani şi astfel au fost constru-
ite, pe rând , o staţie  meteorolo-
gică, un atelier de construit pla-

noare. Şcoala de zbor fără motor 
(a doua din ţară, după cea de la 
Sânpetru-Braşov), cercul de aero-
modelism, a realizat sandourile 
pentru lansarea planoarelor căru-
cioarelor şi remorcilor pentru 
transportul lor pe diferite câm-
puri de zbor. Pentru meritele sale, 
iniţiative şi realizările majore în 
domeniul aviaţiei, I s-a conferit 
de către Ministerul Aerului şi 
Marinei Brevetul şi Medalia 
Aeronautică , clasa a III-a, la 5 iu-
lie 1940 (nr. 411). La 20 iuie 1937 
a participat la inaugurarea Şcolii 
de zbor fără motor din Petroşani 

care în cadrul Aeroclubului va 
forma o generaţie întregi de 
piloţi de valoare.

Între 1941-1948, a condus 
Editura tehnică “Gorjeanul” 
în care a publicat “Manualul 
aeromodelismului”, de G. 
Rado, “Avionul introducere în 
arta zborului”, scris de el 
însuşi.

Anul acesta, la 5 martie 
2005, s-a împlinit 20 de ani de la 
trecerea în nefi inţă a Omului care 
transpus în opera de artă capitala 
a Titanului “Coloana fără sfârşit” 
ideea de zbor spre infinit al 
omenirii.

Şi fi indcă zborul este modul 
cel mai nobil de a fi   la înălţime 
al celor valoroşi, ing. Ştefan 
Georgescu-Gorjean, a rămas şi va 
rămâne un simbol al geniului 
tehnic românesc.
C-dor (r) ing. av. Ioan POPESCU 

– preşedintele Ligii Aeriene 
Române, Filiala Gorj 

Ing. Ştefan Georgescu-Gorjan, aviator
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R U G Ă

Trimite, Doamne, carele-Ţi de foc
şi heruvimi cu săbiile-aprinse
spre-a ne purifi care de batjoc
de văi de ură pâlpâind încinse –
trimite, Doamne, carele-Ţi de foc!

Sodome şi Ghomore la-un-loc
se lăfăie-n cuprinsuri necuprinse:
războaie, foame, crime-n crâncen joc
şi prea puţine visuri ne-învinse –
Sodome şi Ghomore la-un-loc!

Păduri pierind, acide ploi şi smog
vulcani vomând în cărţile nescrise
largi bube negre zemuind se cocn
năvală peste purităţi învinse –
păduri pierind, acide ploi şi smog…

D O R

Mi-e dor de-o vreme în mişcare pură
de-un lan de crini, de-mparfumarea lor
mi-e dor de noi în aerul-armură
de-o armonie proaspătă mi-e dor
mi-e dor de-o vreme în mişcare pură

(…Sunt, Doamne, a durerilor făptură
în pasul Tău aievea îmi strecor
surâsul-gând, aparte stând de ură
sunt fructul Tău de fructe purtător
sunt, Doamne, a durerilor făptură

Mi-ai poruncit această aventură
Cu Moartea-n dans – ciudatul meu amor!
Spre-a mă lupta cu-a răului măsură
mi-ai dat cel pom de patimi dătător
mi-ai poruncit această aventură…)

A D A M

Zac în adâncuri mari comori ascunse
şi-n sufl ete mai-multele comori
cu piscuri moi în auriu ajunse:
suntem bogaţi şi încă visători –
zac în adâncuri mari comori ascunse…

(…o, Doamne, care fi inţai când nu se
ivise Adam, întâiul visător
cum l-ai zidit! – ci el nu se supuse
crezând, nebun, în nou-cuvântul dor
Tu, Doamne, care fi inţai când nu se…)

Păcatele ni le purtăm-nespuse
- ca vipere, undind înşelător –
zadarnic, stele ne îndeamnă, suse
noi ne-afundăm în glodu-mbătător:
păcatele ni le purtăm ne-spuse…

S I N G U R I

De peste lumi vin lumile spre noi
pe-aripi de gând: mari energii străine
ci, noi băltim în spaime şi nevoi
ca nişte-apocaliptice jivine
când, peste lumi, vin lumile spre noi.

Nu le mai stăm speranţelor altoi
iar verdelui îi dăm puteri-venine
  şi suntem singuri, singuri, fără noi
şi putrezim – de ce şi pentru cine
când nu mai stăm speranţelor altoi?…

(…Tu unde eşti, Iubirea mea, ce ploi
îţi spală chipul drag spre, oare, - cine
târându-mi duminicile-n noroi
blestemului mă-nving tânjind spre tine –
ci unde eşti Iubirea mea cu ploi?…)

P Ă D U R E

Te-am desenat cu haru-mi viaţa toată
în râvna caldă a iubirii pure
tu, Doamna mea, Pădure prea-curată
ferindu-te de foc şi de secure
te-am desenat cu haru-mi viaţa toată…

(…Ce aer fraged! gândul va să poată
s-alunge vraja ceţurilor sure?
te-atacă hoţi, ci sevele-ţi înoată
te-ocrotind ca proaspete armure –
ce aer fraged! gândul o să poată?…)

În vârf de veac şi de mileniu, iată
de răi te apăr, nimeni să nu fure
din slava ta, iar fruntea-ţi nepătată
spre înălţimi de ceruri să murmure:
în vârf de veac şi de mileniu, iată…

S I N U C I D E R I

Gheţari-coloşi se mişcă dinspre poluri
pornindu-se spre zări mediterane
când otrăvite ploi s-adună, noruri
şi se întind pustiuri africane
gheţari-coloşi se mişcă dinspre poluri

Secate delte: niluri intră-n goluri
şi se scrumesc pădurile-amazoane
şi neamuri mii de păsări pier şi zboruri
mai pot doar farfuriile duşmane –
secate delte, niluri intră-n goluri

Aşa se pierd ale vieţii doruri:
Cordilieri cu fi are năzdrăvane
cu leii-regi ne-mai-chemaţi de-amoruri
şi dunările devenind bulboane:
se sinucid ale vieţii doruri…

E C U M E N I S M

De-s negru, galben, ori de-s alb din fi re
sau măslinie ţi-e culoarea feţii
ne poartă-acelaşi dor: a vieţuire
cu-acelaşi soare răspunzând tristeţii,
de-s negru, galben, ori de-s alb din fi re.

(…O, voi, femei-culori, ce fericire
în chinul-tot spre-a ne aduce vieţii
cât v-am iubit, cu câtă miruire
v-am îndrăznit la vremea tinereţii
o, voi, femei-culori, ce fericire!…)

E-un singur Dumnezeu: al înfrăţirii
Stăpân Luminii şi al Frumuseţii

Noua carte semnată de Titu 
Pânişoară, Oameni şi întâmplări 
din Gorj (Editura „Măiastra”, 
Târgu-Jiu, 2005)  este întocmai 
unui album de sufl et ce păstrează 
chipurile unor oameni dragi nu 
numai autorului, dar şi celor ce i-
au cunoscut, cât şi „întâmplările” 
din aceste ţinuturi surprinse pe 
„retina hârtiei” şi păstrate în ciuda 
vremii, care nu reuşeşte să şteargă 
totul din memoria acestei cetăţi în 
care îi iniţiem pe urmaşii noştri să 
poarte mai departe, cu cinste şi 
mândrie, această ştafetă de sufl et.

În cele peste 400 de pagini este 
adunată recolta trudei autorului de 
mai bine de şase ani de zile, cât a 
colaborat la cotidianul „Gorjeanul” 
şi nu numai, tocmai din dorinţa de 
a nu se risipi cu timpul şi a fi  de 
folos celor ce se vor documenta 
pentru alte lucrări la fel de intere-
sante, despre personalităţile pre-
zentate sau despre viaţa cultural-
ştiinţifi că din Târgul de pe Jiu şi nu 
numai, în perioada de referinţă, 
afl ând aici răspunsul la multe din 
întrebările ce îi preocupă în viaţa 
de zi cu zi. Căci prezentul este le-
gat de trecut prin mii de fi re nevă-
zute, la fel cum acestea duc mai 
departe spre viitor, dar trebuie nu-
mai să ştim să le urmărim întoc-
mai în urzeala vremii.

Ca şi celelalte cărţi, care au 
stârnit interesul, autorul vine cu 

ceva nou şi neaşteptat, dovedin-
du-se un martor ocular al vieţii 
socio-culturale din partea locului, 
cu oameni şi întâmplări de care ne 
reamintim cu toţii cu interes, că-
utând şi acea parte necunoscută a 
lucrurilor, tot din dorinţa de a şti 
mai multe şi a ne bucura că bibli-
oteca noastră s-a mai îmbogăţit cu 
o carte plină de atâtea lucruri fru-
moase, pe care autorul le-a şlefuit 
cu migala bijutierului.

Structurată pe cinci capitole şi 
acestea la rândul lor pe alte subca-
pitole: Cap. I – Personalităţi, A) 
Personalităţi gorjene din trecut, B) 
Oameni de ispravă din zilele noas-
tre, C) Oameni care nu se uită; 
Cap. II – Cărţi şi reviste (note de 
lector): A) Cărţi ale autorilor gor-
jeni, B) Reviste; Cap. III – Şcoala 
şi slujitorii săi: A) Ce-i dascălul? 
B) Dascăli de ieri şi de azi; Cap. IV 
– Manifestări cultural-artistice 
(relatările unui participant); Cap. 
V – Vârstnicii – comoara de înţe-
lepciune a neamului; cartea reîn-
vie multe lucruri memorabile, 
demne de amintirile acestui Târg 
înfl oritor, în plină dezvoltare, care 
anul viitor va atinge onorabila vâr-
stă rotundă dar şi impresionantă 
de 600 de ani… Toate acestea tră-
dează sensibilitatea autorului, dra-
gostea faţă de oameni şi locuri, cu 
toate întâmplările demne de reţi-
nut, asemenea unor cronici ale 

nându-le meritele, felicitându-i din 
sufl et şi încurajându-le iniţiativele, 
convins că era nevoie de aceste cu-
vinte încrustate pe răbojul vremii 
şi mai ales de urmat acele drumuri, 
cu orice preţ. Căci, nu de puţine 
ori, martor la astfel de evenimente, 
ca şi Titu Pânişoară, şi eu am simţit 
nevoia să aştern aceste lucruri pe 
hârtie, pentru cititorii noştri, do-
rind să ne bucurăm dimpreună de 
acestea şi să deschidem acea nevă-
zută fereastră spre altă lume, fără 
stres, fără răutăţi, fără suferinţe. Să 
ne bucurăm din plin de această via-
ţă atâta cât ne este dat fi ecăruia.

Aceste „întâmplări”, multe din-
tre ele trăite împreună, au făcut să 
ne apropie, să ne cunoaştem mai 
bine, descoperind în Titu Pânişoară 
un prieten de nădejde, un bun ca-
marad, de încredere, săritor, sufl e-
tist, care preţuieşte sinceritatea şi 
adevărul, munca şi roadele ei, fru-
mosul şi respectul, conducându-se 
în viaţă după nişte principii sănă-
toase, de invidiat, cunoscându-şi 
limitele şi chiar încercând să le de-
păşească, ins echilibrat ajutându-şi 
aproapele, plăcându-i punctualita-
tea şi viaţa ordonată, având un 
condei ascuţit şi isteţ, care te unge 
la sufl et cu balsamul cuvintelor 
potrivite cu măiestrie.

Tocmai aceste sentimente îţi 
inspiră acest mănunchi de cronici, 
că oraşul este întocmai unei case 

vremii, pline de fapte, ce vor îm-
bogăţi tezaurul spiritual al acestor 
aşezări, acum şi pentru viitorime, 
la răscruce de milenii, dovedindu-
se cu prisosinţă bunele intenţii ale 
cronicarului sârguincios şi meticu-
los, ce ne pune dinainte, cu dra-
goste, această carte de excepţie.

Cele mai multe cronici le-am 
lecturat, la vremea respectivă, în 
cotidianul „Gorjeanul”, când auto-
rul consemna cu fi delitate eveni-
mentele trăite la faţa locului şi im-
pulsionat de farmecul lor. La multe 
dintre ele am participat şi eu, fi ind 
la fel de fascinat ca şi colegul meu 
Titu Pânişoară, trăind acele clipe 
cu întreaga fi inţă, bucurându-se de 
succesele celor din jur, consem-

pe care trebuie să-l cunoaştem la 
fel. Să-l îngrijim şi să-l iubim. 
Căci, necunoscându-l, ar însemna 
să te simţi ca un străin în propria-
ţi casă. E ca o părticică din tine, 
căreia îi simţi lipsa când te afl i de-
parte de el. Eşti ca o părticică din 
el şi îi simţi imediat căldura, când 
te întâmpină dimineaţa, sau seara, 
când te desparţi de el doar pentru 
o noapte şi el îţi veghează somnul 
de după storurile trase.

Sunt cuvinte frumoase, împle-
tite cu meşteşug, trădând admira-
ţia şi dragostea pentru tot ce ne 
înconjoară, cu oameni şi locuri ce 
l-au atras pe cronicar în acest mi-
raculos angrenaj al vieţii, bucu-
rându-se de fi ecare fărâmă de via-
ţă în parte, alături de noi şi pentru 
noi, cu cugetul împăcat că nu şi-a 
făcut decât datoria. Să ne iubeas-
că. Să ne trimită aproape zi de zi 
aceste epistole de sufl et pe care 
mulţi dintre noi le aşteaptă cu ne-
răbdare. Să ne mângâie sufl etul şi 
inima. Ca o strângere de mână şi 
ca o vorbă de duh, de îmbărbăta-
re, binefăcătoare. Pentru azi şi 
pentru mâine. Sau pentru când n-
om mai fi  decât o frumoasă amin-
tire, un spirit blând prin cele scri-
se, cu dragoste, încercând să lumi-
neze mai departe în calea celor 
însetaţi de adevăr, neobosiţi cău-
tători şi călători în timp…

Ion ŞOLDEA, jurnalist

«OAMENI ŞI ÎNTÂMPLĂRI DIN GORJ», de Titu Pânişoară

El este Totul şi-i Desăvârşire
Sfâşietor al răului şi-al ceţii
E-un singur Dumnezeu: al Înfrăţirii…

U L T I M A   R U G Ă

Doamne al puterilor totale
fă să crească iarăşi către cer
mari păduri de imnuri vegetale
acoperind ruinele de fi er
Doamne al puterilor totale

Dă-ne iar acele triumfale
ploi spălându-ne de-un timp mizer
varsă-ne în sufl ete cristale
fă-ni-le de bine-juvaier
Doamne al puterilor totale…

Îndulceşte, Doamne, aspra cale
miluieşte-o cu-al Tău semn etern
şterge ura de pe-a vieţii vale
scapă-ne de-al morţii lung infern
Doamne al puterilor totale!…

.......................................................................

„…Şi am văzut şi am auzit un vultur care zbura
spre creştetul cerului şi striga cu glas mare:

Vai, vai, vai celor de pe pământ…”
(SFÂNTUL IOAN TEOLOGUL, Apocalipsul, 8, 13).

Apocalipsa continuă

R a d u  C â r n e c iR a d u  C â r n e c i
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Cum a fost  înainte?

Cum a fost înainte?
Cum va fi , după toate…
Spune două cuvinte.
Dar nu se poate!

Câtă-i lumea întreagă?
Şi câte cereştile roate?
Spune, să se-nţeleagă!
Dar nu se poate!

Când o să sui

Când o să sui
Peste lumea nevoilor,
Ce-o să le spui
Norilor, ploilor?

Când o să pieri,
Din ascunzişul pământului
Ce-o să le ceri
Norilor, vântului?

Roma, Cartàgina

Roma, Cartàgina,
Ca dintr-o frescă,
Inindă pagina –
Temă livrescă.

Timpul, ruinele,
Lumea măreaţă,
Parcă prin tine le
Vezi ca prin ceaţă.

Lăncii şi scuturi,
Àrmii de-a rândul,
Ca la-nceput,
Bântuie gândul.

Spune, mai spune-le:
Care pe care-i?
- Vântul şi dunele,
Praful Saharei!

Secundele, orele

Ascunde-le bine,
Secundele, orele,
Doar spaima din tine
Şi somnul devore-le!

Pândeşte-le bine
De sus, ca eretele –
Doar zboruri, cu tine,
Prin pulberi, arete-le!

Cuprinde-le bine
În valuri, cu apele,
Doar noaptea din tine
Şi-adâncul mai scape-le!

Încinge-le bine
Şi leagă-le toartele,
Doar focul, cu tine
Prin lume mai poarte-le!

Nălucire

Poţi să te-mpaci şi cu ce nu e,
Poţi să închipui voluptăţi
Ajuns la porţile bătute-n cuie
Pe unde umblai altedăţi.

Un timp ca o negură, ca o brumă
Ar fi  de ajuns să se arate
Într-o nălucire postumă
Printre lucrurile zilei, adevărate.

Continituri şi dealuri, simple chenare,
Ar cuprinde sufl etul tău de nălucă
Dacă-ar fi  să-l mai vezi cum apucă
Prin hotarele imaginare.

Blestemul

Ce patimă şi ce supliciu-i
În căutarea unor cuvinte
Pe care să le duci înainte,
Să le îndemni, să le biciui!

Poate că sunt aceste
Încăpăţânări şi strădanii
În sângele tău strânse din anii
Preocupărilor agreste.

Cum nu mai eşti nicăieri,
Rob şi zeu al pământului,
În tine a rămas doar foşnirea,
Blestemul cuvântului.

Rădăcini

Caută-i fi rului
ierbii, legarea,
dunga zefi rului,
cerul ori marea.

Spune-i doar lutului
ce se cuvine,
necunoscutului
stâmpăr din tine.

Cât încă sângele
malul i-l scurmă,
strânge, mai strânge-le
umbrele-n turmă!

Ah, cât de scumpe ne
par când se-arată
sfi ntele cumpene,
apa-n găleată!

Sâmbătă

Să-mi plătesc uiumul,
gândul mă-nfi oară!
Patimi cu duiumul
macin, ca la moară.

Cine să m-anunţe?
Mă-nfi oară gândul!
Să mai vărs grăunţe
coşul vrea, fl ămândul.

Măciniş ca fumul,
gândul mă-nfi oară!
Parcă-n saci acumu-l
torn întâia oară.

Cine să renunţe?
Mă-nfi oară gândul!
La vărat grăunţe
stau să-mi vină rândul.

Deocamdată

Într-un fel orei în altul,
ştiu, şi eu o să cad,
cum pe muntele-naltul
o tulpină de brad.

Ferăstrău ori furtună,
undeva poate-i scris,
cu păduri dimpreună
prăbuşit în abis.

Deocamdată sunt viul
fără umbră pe chip,
ce măsoară pustiul
cu un fi r de nisip.

Între condeierii gorjeni de mar-
că ai vremurilor ce le trăim, dl. Titu 
Pânişoară aduce cu sine imaginea 
unui cercetător onest şi prob, aplecat 
cu meticulozitate şi viu discernământ 
asupra fenomenelor investigate din 
sfera mai largă a culturii.

Articlier fidel şi generos al eve-
nimentelor petrecute în viaţa munici-
piului şi judeţului (dincolo de orice 
intenţie de fetişizare ori maliţiozitate 
specifică speculaţiei senzaţionale), 
monografist riguros bazat pe docu-
mente autentice şi investigare arhivis-
tică asiduă (cum e cazul amplelor pa-
norame documentare  Gorjul 
admi nistrativ-teritorial, Municipiul 
Târgu-Jiu, Curtişoara), dl Titu 
Pânişoară s-a dovedit şi un spirit de 
viziune logistică, domnia-sa fiind şi 

Titu Pânişoară - Vocaţia panoramelor documentare
coordonatorul solidei monografii Şcoala 
gorjeană – aspiraţie şi destin, editată 
recent de Primăria Târgu-Jiu, inaugu-
rându-se, astfel, o serie de lucrări ce vor 
rămâne, cu adevărat, în memoria tim-
pului, ca veritabile surse de informare 
şi documentare.

Pe aceeaşi linie de valorificare şi 
dreaptă cinstire, ca martor ocular, de 
data aceasta, al tradiţiilor socio-cultu-
rale locale, se înscrie şi cartea de faţă, 
structurată pe secţiuni distincte (I. 
Personalităţi, II. Cărţi şi reviste – note 
de lector, III. Şcoala şi slujitorii ei; IV. 
Manifestări cultural-artistice – relatările 
unui participant, V. Vârstnicii – comoa-
ra de înţelepciune a neamului) şi plină 
de o vie substanţă, în care evocarea pre-
cisă (ea est: „admiraţia exactă”), docu-
mentul autentic şi informaţia verificată 

concură atât întru definirea unor per-
sonalităţi gorjene de seamă din dome-
niul învăţământului, culturii şi ştiinţei, 
cât şi la consemnarea unor varii eveni-
mente, – toate acestea fiind menite a 
contura, într-un mod febril-participativ, 
imaginea anilor din urmă, plini de fap-
te, oameni şi întâmplări memorabile, ce 
vor rămâne cu siguranţă în istoria cul-
turală a Târgu-Jiului.

Lucrarea de faţă este, aşadar, în 
totalitate, o mărturie a preţuirii ne-
strămutate faţă de oamenii acestor 
meleaguri (unii mutaţi deja la cele 
veşnice!), care, prin spiritul şi acţiunea 
lor cultural-ştiinţifică şi umanitaristă, 
au îmbogăţit tezaurul spiritual, mar-
când o eminentă contribuţie la definirea 
gorje nismului ca vector în consolidarea 
specificului naţional. Oare nu Gorjul era 

considerat, în epoca interbelică (v. 
Jurnalul lui Rebreanu), judeţul cel mai 
„curat” şi „pur” din punct de vedere 
etnic?!).

E timpul ca acum, la începutul 
mileniului al treilea, să recuperăm tra-
diţiile istorice şi culturale ale Gorjului, 
într-un mod informaţional, organizat 
şi sistematic, impunându-se, cu nece-
sitate, ca un deziderat mai vechi, ideea 
înfiinţării unei bănci de date, la care 
ar concura atât factori administrativi 
cât şi oameni de cultură cu iniţiativă 
şi pasiune. 

Între aceştia din urmă, dl Titu 
Pânişoară a făcut deja dovada unor 
preocupări de marcă, putând fi un 
meti culos garant al respectivei 
ini ţiative.

Z. C.

ŞI VA FI ZIUĂ

ŞI VA FI NOAPTE

Şi mă ştiu în furtună,
pe-un tărâm interzis,
risipit, ca o dună,
în părere şi vis.

Poate

Am şi eu dreptul
meu pământesc,
timpul, cu pieptul
să-l mai opresc?

Măcar o leacă
frâna să-i pui,
să nu mai treacă
în voia lui?

Ce nebunie
mai poţi să scrii!
Dar, cine ştie?
Poate-ntr-o zi…

Luni

S-a pierdut peste deal
drumul de sanie
într-o poveste albă
numită din veci Transilvanie.

S-a pierdut drumul care
nici durere nu duce, nici ură
prin nămeţi adânci, prin înserare,
într-o zare de chiciură.

A trecut încolo, nu mai poţi să te sui
în sania cu oplene,
într-un hotar al nimănui,
prin timpuri viclene.

Au trecut, parcă nici n-ar fi  fost,
într-o poveste albă, ca o sfeştanie,
drumuri şi sănii, dealuri, zăpezi,
din povestea numită Transilvanie!

Vecernie

Printre rarele umbre de
frasin, în jurul bisericii,
morţii, sub crucile şubrede…
Bat clopote, murmură clericii…

Asfi nţesc rugăciunile.
Iarba, în somnul mormintelor.
Semne de fum, cu tăciunii le
scriu îngerii, pace cuvintelor!

Lângă porţile harului,
crucea, sub streşini cucernicii,
morţii, în jurul altarului…
Bat clopote, murmură clericii….

În cântări s-aud nume de
foc date cărţilor, sfi ntelor.
Pe sub şindrilele umede
trec îngerii, pace cuvintelor!

Semne

Gata culesul!
Nu-mi aparţineţi!
Eu sunt alesul
Norilor vineţi.

Vine, se-arată
Veacul teribil
Pe care, iată,
Singurii scribii-l

Ştiu, pe-nţelesul
Lor, din papirus.
Eu sunt alesul
Norilor Cirus!

Ion HOREA

Icoană

În gura şurii-ntârzie butucul.
Săcurea-i rezemată alături de-un butoi –
Nu sunt eu sfântul. Crezul, totuşi, ducu-l.
Jur-împrejur, păcatul petrecerii e-n toi.

Palatul meu e-o şură cu feluri de sarsamuri
Şi lemnele-aşezate la locul lor, frumos.
Strig în pustiu, să mă-nţeleagă neamuri,
Eu nu sunt decât prafu-ncălţării lui Cristos.

Lumini cereşti pe streşini mai pâlpâie spre seară,
Pân-o să-ngheţe totul în ţurţuri lungi şi grei.
Eu tot mai cred că-s lumânări de ceară
Ori jos pe buza rece-a securii, stropii grei,
De sânge, nu de lacrimi, stropii grei.
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Când i-am devenit student, 
uneori singur, alteori cu alţi co-
legi, mi se oferea privilegiul de a-l 
însoţi până pe Popa Fărcaş, pe 
Dealul Feleacului. Avea o mare 
încredere în noi, îi plăcea să dis-
cute cu noi, deschis, fără ştaif, fără 
ceremonial, străduindu-se vizibil 
să risipească orice ,,distanţă”. 
Gusta anecdotele, „bancuriile”, ca-
lambururile. Îi plăcea, pur şi sim-
plu, să ne palpeze pulsul gândului, 
să ne pătrundă mecanismul moti-
vaţiilor, să înţeleagă cum judecăm, 
să vadă prin noi încotro se în-
dreaptă lumea. Spre deosebire de 
alţi profesori care-şi încredinţau 
seminariile asistenţilor, Blaga, cu 
toate că nu-şi ascundea simpatia 
şi încrederea în asistentul său 
Ovidiu Drimba, - „Ovidius”, cum 
îi spunea -, îşi conducea singur 
seminariile. Cu totul surprinză-
toare pentru un gânditor şi poet 
de talia şi mai ales de formaţia lui 
Blaga, pe care nu-l puteam des-
părţi de o lume a abstracţiunilor, 
era aplecarea acestuia, cu rigoare, 
metodă şi parcimonie, spre con-

cretul treburilor administrative. 
Dar climatul din seminar, dialo-
gul, mai mult decât cursul, a fost 
pentru Profesor, cred, principalul 
mijloc de instrucţie în formarea 
intelectuală a tânărului. Acolo, în 
seminar, Blaga îşi dădea seama de 
posibilităţile studentului, de cura-
jul său de a emite idei, de şansele 
unei interpretări personale. Dacă 
alţi Magiştri cereau ucenicului o 
cât mai fi delă repetare a învăţătu-
rii transmise (De câte ori nu l-am 
auzit pe Vianu întrebând: „Asta 
unde ai citit-o?”), Blaga solicita 
gândirea studentului. În bibliogra-
fi ile pe care le recomanda pentru 
lucrările de seminar, fi gurau întot-
deauna numeroase cărţi de ştiinţă. 
Blaga nu concepea Filosofia în 
afara Ştiinţei. Oricât de ciudat ni 
s-ar părea astăzi, marele orgoliu al 
lui Blaga nu se ridica nici pe cele 
trei Trilogii, nici pe sistemul său 
fi losofi c, nici pe opera sa poetică, 
Blaga se considera, înainte de toa-
te, savant, om de ştiinţă. E adevă-
rat: îşi luase cu brio la Viena doc-
toratul în biologie; studiile sale de 
antropologia culturii, teoria sa 
cosmogonică marcau în ştiinţa 
vremii paşi înainte. Bun…

Blaga era un convorbitor defe-
rent, răbdător şi interesat de o altă 
opinie, de un punct de vedere di-
ferit. Devenea, însă, lipsit de orice 
maleabilitate, ferm şi intransigent, 
atunci când era pus în situaţia de 
a-şi apăra propriile idei. În pole-
mică, omul care conversa cu ele-
ganţă şi politeţe devenea violent, 
necruţător. Nesiguranţa alternati-
velor, lipsa de hotărâre sau mo-
destia şovăitoare făceau loc, une-
ori, unei rare durităţi (vezi pole-
micile cu Bota), dar şi unui, sui 
generis, fair play.

Ţinea la studenţii săi şi nu ra-
reori îşi punea la bătaie autoritatea 

LUCIAN BLAGA – PROFESORUL
pentru a-i sprijini. În primăvara 
lui ’48, reporterul de la Lupta 
Ardealului, care eram, am comis, se 
pare, „o greşeală incalificabilă”, 
denotând „lipsă de răspundere”. 
Am fost exclus din colectivul re-
dacţional şi, cum o sancţiune tră-
gea după sine alte, ca o explozie în 
lanţ, mi s-a suspendat cartela de la 
cantină, mi s-a interzis să mai stau 
la cămin, am fost „demascat” la 
gazeta de perete a facultăţii ca un 
„element duşmănos, care împrăş-
tie confuzie”, şi, ca să preîntâmpin 
şi darea afară din facultate, mi-a 
fost sugerată ideea să mă retrag de 
bună voie. Eram la capătul orică-
rei speranţe. Toate porţile mi se 
trântiseră în nas brusc, fără mena-
jamente şi fără să se poată între-
vedea cea mai fi ravă rază de lumi-
nă. Blaga a fost acela care, la în-
cheierea seminarului, făcându-mi 
discretul semn să-l însoţesc, mi-a 
reîntors, în cele 50 de minute cât 
ţinea plimbarea cu obişnuitele 
halte de la Universitate la Popa 
Fărcaş, din nu ştiu ce tainiţe ale 
spiritului meu, o cerbice voinţă de 
a mă elibera din prizonieratul 
aparenţelor, de a redeveni încreză-
tor în dreptatea mea. A doua zi, la 
Rectorat a obţinut să nu se ia îm-
potriva mea nici un fel de măsuri 
administrative, să-mi pot da exa-
menele şi, după sesiune, să mă 
transfer la Bucureşti. La 24 iunie, 
am aşteptat să intru la ultimul 
examen, cu speranţa de a-l putea 
însoţi, poate, pentru ultima oară. 
După ce mi-a înscris în index în 
dreptul rubricii „fi losofi a culturii” 
cu obişnuita cerneală neagră cali-
fi cativul „foarte bine”, s-a ridicat 
şi, cu dreapta sa sprijinită ocroti-
tor pe umărul meu, m-a condus 
până la uşă, rostind acolo cuvin-
tele pe care abia mai târziu aveam 
să le înţeleg în adevărata lor sem-

nifi caţie: „Să ne păstrăm integritatea 
spiritului, să credem în puterea rege-
neratoare a poeziei. Scrie-mi cât mai 
des. Ştii că ai la Cluj un prieten…”

M-am întors repede, luând-o 
la fugă. N-aş fi  vrut să-mi observe 
lacrimile şiroind pe obraz.

Ultima scrisoare din 1948

Fireşte, i-am scris imediat. Mi-
am recâştigat încrederea. Priveam 
cu optimism întâmplările din via-
ţa literară bucureşteană şi i le 
comunicam. 

După câteva luni, poştaşul 
avea să-mi depună o scrisoare cu 
totul neaşteptată. Sub rândurile de 
un calm şi o limpezime olimpiene, 
răzbăteau ecourile unei incomen-
surabile tragedii.

Iat-o:
„Dragă Maiorescule,
am primit rândurile D-tale şi 

m-am bucurat de toate veştile. M-
aş bucura mai ales să se împlineas-
că cele cu privire la literatură.

Eu n-am trăit decât pentru asta. Şi 
foarte greu aş putea, mai ales la vârsta 
mea, să trăiesc pentru altceva. Îţi în-
chipui cât de mult mă bucură, când 
cineva îmi spune că putem spera un 
spor de înţelegere. Aici la Cluj – aproa-

pe nimic nou. Decât: ştii că nu mai am 
catedră la universitate? – E vorba să 
fi u numit la un institut de cercetări.

Şi când mă gândesc că ani de zile 
am fost stăpânit de iluzia că ţineam cur-
suri frumoase? Vezi, cât de tare ne pu-
tem înşela asupra activităţii noastre?!

Scrie-mi cât mai adesea.
Îţi urez de anul nou numai bine, 

ca unui bun prieten.
Lucian Blaga.
29.XII.1948”.

Îmi putea trece vreodată prin 
cap o enormitate de atari dimen-
siuni? Eu să fi u ultimul student pe 
care l-a examinat Profesorul! Nici 
cel mai îngrozitor coşmar n-ar fi  
putut plăsmui ceva asemănător.

Să-i răpeşti catedra lui Blaga la 
53 de ani, în plină forţă de creaţie!

Catedra de „Filosofi a culturii”…
Şi el să se întrebe cu candoare: 

„Vezi, cât de tare ne putem înşela asu-
pra activităţii noastre?!”

Of, Doamne! Ce altceva aş mai 
putea adăuga?”

(Fragment din lucrarea 
„ÎMBLÂNZIREA FIAREI DIN 
OM sau ECOSOFIA”, capitolul 
„Ultimul examen cu Blaga (Cluj, 

1947 – 1948), încredinţat redacţi-
ei prin bunăvoinţa autorului.)

Sinapse

1
Haosul e ordinea maximă
Într-o dezordine absolută.

2
Dragostea e starea de fl uidizare a 

Sinelui
Când acesta se revarsă în 

Celălalt.

3
Adevărul e absenţa alternativei

Minciuna artistică – dimpotrivă.

4
Arta este drogul prin care

Eul ameţit
Se aruncă într-un Timp ideal.

5
Unde începe clonarea
Agonizează metafora.

6
Iubirea e iezerul Sinelui

Irupt în havuz
Să lege pământul de cer.

7
Poezia

Orgasmul
Stării de graţie.

8
O sămânţă albastră

a rătăcit în mine vijelia oarbă
şi-a crescut peste noapte

într-un ochi imens
să te soarbă

9
Bolnav sunt de tine

Oracol cu lancea în inimă
Otravă şi foc îmi curg în vine
 Doamne, o Doamne, ţine-mă

10
Pe drumul vieţii

Călătorule
Moartea

Nu-i decât
O haltă de ajustare

11
Fluturii – petale căutând

Ţara Florilor
Florile – fl uturi încremeniţi

În zădărnicia căutării

12
Câmpul vizual al poetului

Roată de bronz
Spaţiul dintre cuvinte

Rostogolind

13
Din când în când

Mă reîntorc la mine
La izvod

Să mă confrunt
Sau pur şi simplu să văd

Dacă mai SUNT

14
Ne pavăm drumul cu iluzii

Şi ne înghit gropile

15
Frecventăm ideile altora

Ca să le găsim pe ale noastre

16
Tăcerea albului –

Albine îngheţate în faguri

17
Am reinventat oiştea cu dublu sens

Să înhămăm caii la ambele 
capete

Fără nici un risc de a greşi
Direcţia

18
Prezentul – plasma atomiştilor

Aproape că nici n-a apărut
Când vezi bine
De unde-l iei

19
Suntem şi nu suntem

Visul despre noi înşine
Între real şi oniric

Veveriţă rotindu-se
Într-un cerc de foc

20
Poezia e ieşirea din sine a 

Sinelui pentru a se cunoaşte
Pentru a se revela şi a se regăsi 

în Cuvânt.

21
Poemul e spovedania poetului

În speranţa vieţii de apoi

22
Dacă poezia e lacrima de fericire

A Creatorului
Muzica e rugăciunea lui 

Dumnezeu
Să îmblânzească fi ara din om.

Toma George MAIORESCU
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În perioada 1-31 august 2005, 
se desfăşoară la Târgu-Jiu un eve-
niment artistic major, care îmbracă 
oraşul în straie de sărbătoare: pri-
mul simpozion internaţional de 
sculptură din România. Acesta este 
grefat pe ediţiile anterioare ale 
Taberei de sculptură „Brâncuşiana”, 
care la Târgu-Jiu a devenit deja o 
tradiţie, intrând  în calendarul ma-
nifestărilor cu care ne mândrim.

 Organizatorii Simpozionului 
Internaţional de Sculptură „Con-
stantin Brâncuşi” sunt: Consiliul 
Local al Municipiului Târgu-Jiu, 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, 
Centrul de Cultură şi Artă “Con-
stantin Brâncuşi”, în colaborare cu  
Ministerul Culturii şi Cultelor, 
Uniunea Artiştilor Plastici din 
România şi Filiala Gorj a Uniunii 
Artiştilor Plastici din România.

Ediţia din acest an marchează o 
schimbare importantă deoarece este 
prima cu caracter  internaţional, 
prin participarea a patru sculptori 
străini (din Spania, Japonia şi 
Bulgaria) şi a doi sculptori români.

Ideea de la care am plecat în 
vederea organizării unui simpozion 
internaţional de sculptură este ace-

Oraşul Târgu-Jiu, spaţiu binecuvântat 
din vechi timpuri, în care Brâncuşi şi-a aşe-
zat Ansamblul său de monumente închina-
te recunoştinţei pentru jertfelnicia eroilor 
ţării, cunoaşte de patru ani o miraculoasă 
înfl orire. Pe tot perimetrul lui, în centru ca 
şi pe locuri mărginaşe, în pieţe, la răspântii 
sau dinaintea unor clădiri importante, s-au 
revărsat ca o primăvara a însuşi „duhului” 
Brâncuşi, o serie de sculpturi din piatră 
albă (calcar de Podeni, travertin de Borsec 
sau marmură). Sunt operele unor artişti 
care au participat la patru tabere de sculp-
tură, în cadrul unor simpozioane naţionale, 
începând cu anul 2001. 

Marea diversitate a acestor sculpturi, - 
toate albe, din piatră, vădind fi ecare o pro-
prie personalitate, marcantă a autorului lor 
şi, în acelaşi timp, ca izvorâte dintr-un ace-
laşi limbaj, al aceleiaşi spiritualităţi brân-
cuşiene, - le antrenează într-un dialog de o 
stranie şi emoţionantă fascinaţie, care amin-
teşte, la rândul ei, bucuria lui Brâncuşi în-
suşi, de a-şi aşeza operele să dialogheze 

unele cu altele, urmărindu-le interrelaţia şi 
fotografi indu-le. S-a creat, astfel, precum în 
atelierul lui Brâncuşi şi pe caldarâmurile de 
la Târgu-Jiu, sub oblăduirea spiritualităţii 
iradiante a ansamblului, un univers unic, 
de simboluri încifrate – uneori greu desci-
frabile –, evoluând împreună într-un dans 
al naturii, arhetipuri ale unor epoci revolute 
sau incantaţia unui modernism sfi dător, se 
confruntă, se cheamă, se împletesc în bucu-
ria irumperii lor dintr-un imaginar neîn-
grădit, solar, al curbelor şi dreptelor ce se-
ntretaie, al volumelor ce uneori se adună, 
se comprimă, se ghemuiesc, alteori se răsfi -
ră, se alungesc, se înalţă vertical. 

Puritatea, aeratul alcătuirilor, al struc-
turilor, al dispunerilor în spaţiu, apropie 
recentele sculpturi monumentale, în aer 
liber, ale Târgu-Jiului, ca de altfel şi în-
treaga operă brâncuşiană, de rafinata 
lume extrem orientală. De unde şi armo-
nioasa, fără fisură, încadrare în comuni-
carea celor patru tabere a 6 sculptori. Ne 
imaginăm uimirea şi bucuria sculptorului 

japonezo-american Isamu Noguchi, dacă 
ar fi avut răgazul să cunoască această 
întreagă eflorescenţă de piatră în care ar 
fi regăsit spiritualitatea brâncuşiană, pe 
care a admirat-o şi iubit-o atât de mult şi 
în care, pentru el, s-au alăturat organic 
tradiţia română şi cea japoneză, determi-
nându-l să rămână doi ani în atelierul lui 
Brâncuşi, ca ucenic al acestuia. Ar fi re-
găsit, astfel, totodată, piatra ca esenţă a 
lumii, ca „materie primordială” („the mo-
ther lode, the planet earth itself ”), după 
cum spunea el. Sugerarea tendinţei şi a 
efortului de transfigurare, de trecere spre 
o Împărăţie a Cerurilor, a unei lumi noi 
solare, animă interior simbolurile fiecă-
reia dintre sculpturile celor patru tabere, 
într-o „dulce continuare”, cum ar spune 
Constantin Noica, de la prima către 
celelalte. 

Încântătoarele alcătuiri de piatră cheamă 
şi consolidează în rândul naturii lumina, 
soliditatea şi bucuria creaţiei omeneşti.”

Dr. Nina STĂNCULESCU

Redacţia «Portal Măiastra» aduce mulţumiri Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, în special

domnului primar dr. ing. Florin CÂRCIUMARU, pentru sprijinul acordat în editarea acestui număr.

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ

 „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” , TÂRGU-JIU - 2005

Participanţii la Simpozionul Internaţional de Sculptură «Constantin Brâncuşi», 2005

Kazuhiro Nomura,
Japonia

Data naºterii: 1965
Studii: Universitatea Aichi, 1989, 
masterat în artã ºi design la 
Univer sitatea Tsukuba, 1991, 
doctor în artã ºi design, 
Universitatea Tsukuba, 1997
Domiciliul: Aichi, Japonia

Bruno Zaragoza Ballester, 
Spania

Data naºterii: 4 octombrie 1975
Studii: Universitatea din Barce-
lona, Facultatea de Arte 
Frumoase, secþia Sculpturã, 
2001
Domiciliul: Barcelona, Spania

Konstantin Stanev Denev, 
Bulgaria

Data naºterii: 24 mai 1954
Studii: Facultatea de Arte 
Vizuale, secþia Sculpturã, 1979
Domiciliul: Veliko Târnovo, 
Bulgaria

Kiril Petrov Mestin,
Bulgaria

Data naºterii: 23 mai 1943 
Studii: Universitatea din Veliko 
Târnovo, 1970
Domiciliul: Pleven, Bulgaria

Vlad Ciobanu,
România

Data naºterii: 11 aprilie 1948 
Studii: Institutul de Arte Plas tice 
„Nicolae Grigorescu”
Domiciliul: Bucureºti

Cãtãlin Geanã,
România

Data naºterii: 12 sep. 1969
Studii: Academia de Artã 
„Nicolae Tonitza”, Bucureºti, 
secþia sculpturã
Domiciliul: Bucureºti

ea că Târgu-Jiul are o şansă reală 
de a deveni oraş cultural şi centru 
turistic de talie europeană, prin 
fascinaţia pe care o exercită capo-
dopera lui Brâncuşi. Dar aşa cum 
Festivalul Internaţional „George 
Enescu” este o formă fericită de a-l 
omagia pe marele nostru muzician, 
într-un fel asemănător trebuie pro-
cedat pentru a găsi modalitatea cea 
mai adecvată de a-l omagia, la 
Târgu-Jiu, pe părintele sculpturii 
moderne, marele nostru compatri-
ot Constantin Brâncuşi.

Participanţii la Simpozion vor 
lucra în travertin de Geoagiu şi 
Cărpiniş (din imediata vecinătate 
a localităţii Banpotoc, de unde 
Brâncuşi a procurat un material 
asemănător pentru a-şi plăsmui 
lucrările din Grădina Publică). 
Tematica şi orientarea estetică este 
liberă.Sculptorii participanţi sunt 
următorii:

• Vlad Ciobanu reprezintă 
România şi totodată este curatorul 
simpozionului, fiind consacrat 
prin faptul că este laureatul 
Premiului U.A.P.R. 2005 pentru 
sculptură. În această calitate, cu 
acordul organizatorului simpozi-

onului, care este şeful  Centrului 
de Cultură şi Artă “Constantin 
Brâncuşi”, el răspunde de organi-
zarea din punct de vedere artistic 

a acestei manifestări. 
• Cătălin Geană este un sculp-

tor gorjean (din Târgu-Cărbuneşti) 
şi reprezintă Filiala U.A.P. Târgu-Jiu. 

• Kiril Meskin şi Konstantin 
Denev sunt sculptori bulgari şi 
cadre universitare la Facultatea de 
Artă din Veliko - Târnovo.

• Kazuhiro Nomura este sculp-
torul selectat pentru acest an să 
reprezinte Japonia, de către Aso-
ciaţia de schimburi culturale 
Ja ponia-România.  

• Bruno Zaragoza Ballester este 
un scuptor spaniol din Barcelona.

Operele acestor sculptori din 
Europa şi Asia vor îmbogăţi (la 
propriu şi la fi gurat) atât oraşul 
Târgu-Jiu, cât şi patrimoniul cul-
tural naţional, ceea ce ar reprezen-
ta, în ultimă instanţă, un act de 
reverenţă faţă de numele şi opera 
lui Constantin Brâncuşi. Şi poate 
nu peste mult timp va veni vremea 
în care Târgu-Jiul va reprezenta un 
obiectiv important pentru turiştii, 
care, pe lângă dorinţa de a vedea 
sau revedea operele lui Brâncuşi, 
cel ce ne-a lăsat aici o moştenire 
fără egal în lume, vor admira şi 
sculpturile realizate de valoroşii lui 
urmaşi, sculptorii de astăzi. 

Dr. ing. Sorin Lory BULIGA
şef Centru de Cultură şi Artă 

„Constantin Brâncuşi”

Deschiderea oficială – 1 august 2005

Date organizatorice

Deschiderea ofi cială  şi festivă a 
Simpozionului a fost pe digul Jiului, 
lângă Muzeul de Artă al Muni-
cipiului Târgu-Jiu, pe data de 1 au-
gust 2005, când amplasamentele şi 
blocurile au fost atribuite partici-
panţilor, prin tragere la sorţi.

Festivitatea de dezvelire a lu-
crărilor pe amplasamente şi închi-
derea ofi cială vor fi  pe  31 august 
2004, începând cu orele 11.00. 

Organizatorii asigură: cazare la 
hotel, masa corespunzătoare, spa-
ţiul adecvat de lucru cu dotările 
aferente (apă curentă, energie elec-
trică, spaţiu de depozitare a scule-
lor şi instrumentelor, zonă de pro-
tecţie), realizarea soclurilor (potri-
vit schiţelor autorilor lucrărilor) şi 
indemnizaţii de participare pentru 
sculptori, în valoare de 1000 $ net-
to. Lucrările vor fi  amplasate în 
municipiul Târgu-Jiu, pe poziţiile 
anterior stabilite de către organiza-
tori şi artişti.

Eflorescenţa de piatră de la Târgu-Jiu
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Ziua de 8 SEPTEMBRIE 1935 rămâne înscrisă cu 
litere de aur în calendarul Târgu-Jiului, dar şi în ana-
lele artei monumentale. 

E ziua când, în prezenţa a peste 40000 de sufl ete ve-
nite din întreaga ţară, a avut loc dezvelirea Moumentului 
Ecaterinei Teodoroiu, din piaţa oraşului.

Oraşul întreg, de la un capăt la altul, a fost pavoa-
zat ,,în tricolor, verdeaţă si chilimuri olteneşti”.

Pentru păstrarea ordinii, au fost aduse efective po-
liţieneşti de la Bucureşti şi Craiova, Tg-Jiul nedispu-
nând decât de 20-30 sergenţi.

8 septembrie 1935 a fost o zi de duminică…La ora 
11, a sosit în gară trenul regal din care a coborât su-
veranul Carol al doilea, însoţit de comandantul şi ma-
reşalul Palatului. Pe peron a fost salutat de preşedin-
tele Consiliului de Miniştri, ilustrul om politic gorjean 
Gh. Tătărescu, de ofi cialităţile locale (cu pâine şi sare) 
şi de miniştrii Internelor, Comunicaţiilor, Sănătăţii, 
Finanţelor, Apărarii Naţionale.

Sâmbătă seara sosise cu un tren special, venind din stră-
inătate, însuşi ministrul de Externe, Nicolae Titulescu…

De la gară, suita regală s-a deplasat, în îndelungate 
ovaţii, pe jos, până în faţa catedralei, unde a fost de o 
parte amenajată tribuna.

Marea doamnă Arethia Tătărescu i-a prezentat re-
gelui pe mama Cătălinei, bătrâna Ileana Todoroiu, 
care, emoţionată, a început să plângă.

Slujba religioasă a fost omagiată de un numeros 
sobor de preoţi, în frunte cu episcopul Vartolomei al 
Râmnicului.

În timp ce corul oraşului (condus de preotul Gh. 
Gâţă) intona ,,Veşnica pomenire”, regele a coborât de 
pe estradă, condus de d-na Tătărăscu, a mers la 
Monument şi a tras pânza  ce-l acoperea…

A urmat un moment de pioasă reculegere şi desi-
gur, cuvântările, - mai toate ample – ţinute de episco-
pul Vartolomei, d-na Maria Dumitrescu, secretara 
Ligii Nationale a Femeilor Române din Gorj, Paul 
Angelescu, ministrul Apărării Naţionale, Şerban 
Frumuşanu, primarul oraşului.

În fi nal, regele Carol al II-lea a rostit un foarte 
scurt cuvânt de mulţumire, afi rmând:

,,Monumentul acesta, aici, pe plaiurile Gorjului, 
formează şi încheie astăzi triunghiul credinţelor noas-
tre din război: Curtea-de-Argeş – Mormântul 
Suveranilor; Bucureşti - Eroul Necunoscut; iar aci 
mormântul unei eroine pe care o cunoaşteţi (…). În 
acest gând, fi e ca această piatră să rămână generaţiilor 
de mâine o veşnică pildă de credinţă, de avânt şi de 
energie.”

După cuvântul Regelui, au urmat impresionante 
defi lări, la ora 13,00 manifestaţia luând sfârşit. Regele 
a cercetat, apoi, cu de-amănuntul Monumentul şi a 
felicitat-o pe artista Miliţa Petraşcu.

Urcat, apoi, în autoturism, avându-l alături pe 
prim-ministrul Gh. Tătărescu, Regele a plecat, în ura-
lele nesfârşite ale mulţimii încolonate până la margi-

nea oraşului, la Poiana, reşedinţa premierului, unde 
s-a servit masa.

După dejunul de la Poiana, unde Regele s-a între-
ţinut ,,vreme îndelungată” cu Tătărescu şi Titulescu, la 
ora 17,30, suita regală a părăsit reşedinţa premierului, 
îndreptându-se spre gara din Târgu-Jiu. Din nou, i s-a 
făcut Suveranului ,,o caldă manifestaţiune”.

La ora 18,00, trenul regal s-a pus în mişcare, având 
ataşat de el şi vagonul ministrului de externe, Nicolae 
Titulescu, care pleca la Bad Gastein.

De la Tg-Jiu, regele s-a îndreptat, prin Filiaşi, spre 
Banat, la o partidă de vânătoare. 

Seara, la ora 23,00, un alt tren, cu înaltele ofi ciali-
tăţi romase la Poiana, a plecat spre Capitală, iar prim-
ministrul Tătărescu s-a întors la Poiana cu Dr. 
Costinescu, ,,pentru a fi xa, a doua zi, locul unde să se 
construiască Sanatoriul de tuberculoşi de la Suseni”.

Mausoleul ,,Ecaterina Teodoroiu” – 70 de ani

SARCOFAGUL DEZVELIT DE REGE

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu s-a 
ridicat din îndemnul şi din truda Ligii 
Naţionale a Femeilor din Gorj (de sub 
preşedinţia inimoasei gorjence prin adop-
ţie – Arethia Tătărescu, soţia marelui om 
politic gorjean, declarată – la vremea re-
spectivă -, după două decenii de prestaţie 
cultural-obştească, „cetăţeană honoris 
causa” a oraşului Tărgu-Jiu).

Monumentul avea să adăpostească 
osemintele Eroinei, care, în nefericita zi 
de 22 august 1917, la orele 21,15, a că-
zut eroic în fruntea plutonului ce-l co-
manda, fi ind „izbită în cap” de două 
gloanţe de mitralieră…

Înmormântată în Valea Zăbrăuciorului, 
pe frontul Mărăşeştilor, în ziua de 23 au-
gust 1917, osemintele Eroinei au fost aduse 
la Târgu-Jiu şi îngropate,  la 4 iunie 1921, 
cu onorurile cuvenite.

Mausoleul de la Târgu-Jiu al 
Ecaterinei Teodoroiu e de o masivitate 
solemnă, amintind de vechile monumen-
te funerare egiptene sau romane, de ce-
lebrele basoreliefuri ale lumii antice, 
pline de freamătul vieţii, de picturile 
murale ale unui timp îndepărtat – toate 

CĂTĂLINA – ARETHIA – MILIŢA
pline de sugestiile şi simbolurile amintirii 
şi cinstirii veşnice…

Cele patru blocuri masive de marmură 
de Siria, care alcătuiesc Monumentul, şi 
altul, pe deasupra, ce le încheie, dau im-
presia unui tot, a unui întreg desăvârşit.

Pe fi ecare latură se afl ă sculptate sce-
ne din viaţă, tablouri sugestive. Astfel, pe 
latura dinspre miazăzi avem evocată 
viaţa de la ţară, un veritabil tablou pas-
toral: mai multe rânduri de animale do-
mestice în mişcare, iar mai jos o păsto-
riţă torcând – imaginea sugerează, desi-
gur, copilăria Eroinei în mijlocul acestui 
univers rural.

Pe latura dinspre miază-noapte este 
basoreliefată imaginea Eroinei alături de 
un grup de cercetaşe salutând – ca un 
simbol al omagiului şi apoteozei.

Pe latura dinspre apus: Eroina por-
nind la atac, înconjurată de soldaţi.

Iar pe latura dinspre răsărit, un grup 
de ostaşi duc pe braţe trupul neînsufl eţit, 
ca o nepreţuită ofrandă, al Eroinei…

La cele patru colţuri, într-o imobili-
tate de Sfi nx, în mărime naturală, patru 
Fecioare îmbrăcate în costume naţionale 

(două câte două, în port deosebit, suge-
rând provinciile istorice) strâng la piept 
o coroană martirică, scrutând cele patru 
zări… 

Deşi, în epocă, au fost şi voci protes-
tatare (venite din partea unor mentali-
tăţi îndoielnice), Mausole de la Târgu-jiu 
rămâne, aşa după cum s-au pronunţat 
mari arhitecţi şi oameni de artă,una din 
piesele artistice cele mai de preţ, din pa-
trimoniul naţional, menită a eterniza 

amintirea unei femei-erou de către o 
femeie-artist…

Monumentul Cătălinei vorbeşte, de 
fapt, cu trei ani mai devreme, de mo-
numentalul Ansamblu sculptural ce va 
fi ridicat (cu acelaşi neprecupeţit aju-
tor al L.N.F.R. din Gorj, în frunte cu 
Marea Doamnă Arethia Tătărescu) de 
Constantin Brâncuşi, intrând, astfel, 
în rezonanţă cu Mesajul şi Spiritul 
acestuia…                                Z. C.
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