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ARGHEZI CEL PURURI 

TÂNĂR

Nu e tocmai uşor să scrii despre Arghezi, 
după cum nu e tocmai uşor să scrii despre 
Eminescu sau Blaga. Şi nu doar din pricina 
vastei bibliografii, în neîncetat curs de 
amplificare, care i-a fost consacrată şi a cărei 
parcurgere dă senzaţia că intri într-o sală de 
spectacol ticsită de lume, unde nu se mai 
găseşte un loc liber pentru tine, ci şi din cea a 
caracterului pururi viu al creaţiei sale. Există 

poeţi exclusiv de bibliotecă şi poeţi de inimă. Pentru a te rosti 
aşa cum se cuvine despre ultimii, trebuie să-i dezvălui propria 
sensibilitate, să te mărturiseşti, să “rodeşti” tu însuţi întru 
poezie, aceasta fiind pe deplin compatibilă cu planul analitic.

Autorul Cuvintelor potrivite, care a tratat tema rodului ca 
pe una predilectă, se bucură de supremul privilegiu de-a 
putea rodi şi azi în sufletele cititorilor săi, care vin într-un şir 
nesfârşit, de-a le transfigura ca şi cum ar fi fost un germene al 
fecundităţii lor intime, de-a isca, cu mărinimie, pe seama lor, 
“frumuseţi şi preţuri noi”.

Aidoma oricărui mare creator, Arghezi e plurimorf: prezintă 
atâtea feţe câte sunt cunoştinţele în care se răsfrânge. Nici nu 
băgăm de seamă că genialul făurar al verbului românesc a 
trăit în vremuri de-acum defuncte, uneori cumplite. Îi simţim 
respiraţia lângă respiraţia noastră, condeiul lângă condeiul 
nostru, debutant între debutanţi, înconjurându-ne indiferent 
de vârstă: “Mi se pare că secretul ca să-ţi rămâie condeiul tânăr 
e să debutezi toată viaţa şi în toate zilele”.  

GHEORGHE GRIGURCU, 

„Bilete de papagal”, Tg.-Jiu, nr. 10 - 2001

Din amintirile lui BARUŢU T. ARGHEZI – Înaintea uitării:

„CUVINTE POTRIVITE”
 …Suntem în anul 1903!
După un noviciat de câteva luni la Mânăstirea 

Cernica de lângă Bucureşti, tânărul ierodiacon 
Iosif Theodorescu se află în slujba spirituală a 
Mitropolitului Iosif Gheorghian… Secretar al 
preasfinţitului, cercetător al scriptelor vechi, 
râvnitor în perfecţionarea 
limbii franceze şi 
purtător al hainelor 
negre bisericeşti, I. 
Theodorescu nu se sfia 
în noua conjunctură de a 
scrie în taina nopţilor 
mănăstireşti… Scăpase 
de acuzarea de o fi făcut 
“liturgie neagră”, cum 
îl bănuiau vecinii de 
chilii din Cernica, 
aflându-se acum într-o 
atmosferă de largă spiritualitate şi ocrotit fiind de 
însuşi Mitropolitul care, ca naş de călugărie, îi 
dăduse numele său.

Deşi îşi alesese pseudonimul “Arghezi”, scris 
însă cu doi z, semnătura lui se reducea adesea 
numai la iniţialele I.T sau I.T-A, cum îl vom regăsi 
iscălind în paginile vechi de manuscris din epoca 
de călugărie. Pe unele pagini mai semna cu o 
contopire a iniţialelor în formă de cruce simbolică 
(manuscrisul “Sfârşitul Tomnei”)… Era epoca de 

mare inspiraţie poetică, devenită substanţă 
spirituală a volumului apărut abia în 1927, Cuvinte 
potrivite, când autorul împlinea vârsta de 47 de 
ani!

 Am regăsit o serie din paginile acestei epoci în 
momentul când “Editura pentru Literatură” 

intenţiona realizarea 
unui album cu 
imagini din viaţa şi 
a c t i v i t a t ea  l u i 
Arghezi. În acest 
scop angajase un 
artist-fotograf, Dan 
Grigorescu. Cu voia 
lui tata − şi uneori 
fără autorizaţia lui − 
i-am pus la dispoziţie 
lui D.G. nu numai 
manuscrise şi vechi 

tipărituri, dar i-am şi comunicat locuri şi momente 
de plimbări prin oraş, cu tata, unde aparatul lui 
putea înregistra, direct şi prin surpriză, imagini şi 
situaţii neprevăzute de un scenariu pregătit 
apriori… Norocul a fost că, în paralel, am făcut şi 
eu unele reproduceri sau fotografii, artistul-
fotograf renunţând, datorită unui orgoliu bizar, la 
realizarea albumului. El a înapoiat Editurii clişeele 
făcute, dar barate şi ilizibile, deci în imposibilitatea 

După ce „în toamna 1956 Blaga a fost propus pentru 
Premiul Nobel”, însă „Statul român nu şi-a dat 
asentimentul”1, a venit rândul lui Arghezi să fie victima 
impenitentei stratageme şi a jocurilor cultural-
ideologice… Epoca „războiului rece” era în plină 
ecloziune – în timp ce Occidentul îşi perfecţiona forţa 
militară, sovieticii se implantau în noi zone de influenţă 
şi sideraseră lumea cu lansarea în spaţiul cosmic a 
Sputnik-ului cu căţeluşa „Laica” la bord. Încordare de 
muşchi şi orgolioasă mimare a performanţelor economice 
şi militar-ştiinţifice…

În acest context geo-strategic, România, comunizată 
deja, care sperase zadarnic în ajutorul Occidentului şi 
trăia din plin „trădarea” acestuia cu toate consecinţele 
nefaste împământenite pentru o jumătate de secol, 
funcţiona acum conform Directivelor de bază ale 
NKVD pentru ţările din orbita sovietică, document 
„strict secret” alcătuit de Moscova la 2 iunie 1947 şi 
trimis partidelor comuniste din Europa Centrală şi 

1  Lucian Blaga. Corespondenţă de familie, ediţie îngrijită de 
Dorli Blaga, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2000, p. 32. V. 
documentarul în chestiune în: Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga. 
Studii, articole, comunicări. Evocări & interviuri. Comentarii 
critice, studiul „Lucian Blaga şi Premiul Nobel”, Editura „măiastra”, 
Târgu-Jiu, 2006, pp. 5-17.

TUDOR ARGHEZI ŞI PREMIUL NOBEL
Răsăriteană2, acea „scriptură stalinistă” a comunizării 
României la care însuşi Blaga face referiri în Luntrea lui 
Caron.3

După eclipsa ideologică din 1954, laureatului 
Premiului Naţional pentru Literatură din 1946 va fi ales 

membru al Academiei Române în 1955, deputat în M.
A.N. (1957) şi, în acelaşi an, îi va fi decernat Premiului 

2  Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. IV, Ed. Litera, 
Bucureşti, 1999, pp. 70-71.

3  Lucian Blaga, Luntrea lui Caron. Ediţie îngrijită de Dorli 
Blaga şi Mircea Vasilescu, Editura Humanitas, bucureşti, 1990, 
cap. XI, p. 176.

de Stat. Recompensându-l pe Arghezi cu asemenea 
demnităţi şi onoruri, regimul politic nu urmărea, desigur, 
decât propria-k legitimare, mai ales că Arghezi 
manifestase cu volumele „1907 – Peisaje” (1955) şi 
„Cântare Omului” (1956), o oarecare „înţelegere” 
materialist-dialectică şi istorică a fenomenului social…

Stihuri pestriţe (1957), Frunze (1961), Poeme noi 
(1963), Cadenţe (1964), Silabe (1965), Ritmuri (1966) şi 
Noaptea (1967), rezumând, într-o tonalitate crepuscular-
detaşată marile teme ale universului poetic, apar fără 
probleme de cenzură, mai mult chiar, în tot acest timp 
ediţia de Scrieri, proiectată în 61 de volume, din care 
primele încep să apară cu 1962. Premiul Internaţional 
Johann Gottfried von Herder decernat de Universitatea 
din Viena (1965) vine să consacre geniul arghezian, care 
după 1960 începuse deja să-şi pregătească o trainică 
posteritate.

În acest context al consacrării sale depline (total 
opuse situaţiei în care se afla „confratele de la Cluj”, 
căzut în disgraţia regimului şi făcut obiect de urmărire 
informativă de către poliţia politică), „o grupare de 
intelectuali români de peste hotare, la care s-au asociat o 
serie de personalităţi scriitoriceşti din Italia, Franţa, 
Spania, Germania etc.” consideră că Tudor Arghezi, 
poetul naţional, este îndreptăţit a fi propus la Premiul 
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de a fi reproduse: un material inedit 
ratat!... Din această serie de clişee sau 
însemnări personale încerc azi o 
reîntregire a epocii de zămislire poetică 

din jurul anilor 1903.
 − De unde s-a ivit titlul atât de 

original Cuvinte potrivite?, l-am întrebat 
într-o zi pe tata.

 „Căutam un titlu şi nu-l găseam… 
Poezii însemnează o alcătuire, o înşiruire 
de stări sufleteşti, de gânduri şi simţiri… 
Versuri mi se părea mai potrivit, dar nu 
era o noutate. Căutam ceva să sune altfel 
şi m-am decis într-o zi la «Cuvinte»  şi 
am ales Cuvinte potrivite…Poezia e 
simţire şi emoţie, în vreme ce versul e 
scrisul prin care se exprimă emoţia. E ca 
şi cum ai pune într-un potir de argint apă 
sfinţită, amândouă făcând parte într-un 
duh, dacă se poate sfânt… “

Era prin 1960-1961… Tata voia să 
revadă, să revizuiască sau simplu să-şi 
reamintească unele texte „uitate”. În acest 
timp el acceptase prezenţa aproape zilnică 
a reprezentantului Editurii, care citea şi 
stabilea, cu aprobarea autorului, 
conţinutul fiecărui volum din seria 
“Scrieri”. În plus, acesta nota observaţiile 
făcute pe marginea unor texte, versuri sau 
proze, având privilegiul unic al unor 
aprecieri inedite… Tata îmi cerea din 
când în când să-i caut “vechi hârţoage” şi 
să-i regăsesc unele manuscrise de care îşi 
amintea, dar se aflau în diverse locuri din 
casă: descopeream, deci, note pentru 
versuri neterminate, diverse creionări din 
epoci diferite, după cum găseam uneori 
variante de texte care, după lectură, 
mergeau “la coş” sub stricta lui 
supraveghere. Tata nu voia să existe decât 
forma finită a unui text, zicând: “La ce 
foloseşte prima formă, când a doua sau a 
treia poate fi mai bună?!... Numai pentru 
a isca o serie de controverse mai târziu 
pentru scormonitorii de manuscrise?”

Cu privire la volumul apărut, Cuvinte 
potrivite, tata nu-şi făcea titluri de glorie 
literară, deşi marile condeie ale timpurilor 
îi consacrau aprecieri de mare artă a 
cuvântului şi gândirii poetice. Volumul a 
apărut în Săptămâna Patimilor a anului 
1927, deci înainte de Paşti.

“ Am ţinut să iasă din tipar în zilele 
amintitoare ale Patimilor… Scriitorul 

suferă în scrisul lui… Îşi pune în joc toate 
îndoielile lui şi trebuie să scoată, din 
jeratic, diamantul… Ca să scapere, 
cuvântul are nevoie de arderi înlăuntrul 
cugetului, altminteri e ca apa care vine 
de la robinet…Când a fost să mă prezint 

l a 

armată, un plutonier m-a întrebat ce 
meserie am… I-am răspuns: «scriitor», 
iar el, mirându-se, a zis: «de vagoane?»… 
El nu ştia decât pe acarul care scria cu 
tibişirul pe vagoanele de marfă!...”

 Evident am încercat de multe ori să 
aflu cât mai multe amănunte cu privire la 
primul său volum, dar tata nu răspundea 
decât: 

„…Era momentul să scot o carte… 
Unui scriitor îi şade bine să aibă o carte a 
lui bine definită, măcar că a mea nu era 
de mărimea unui volum academic… Unii 
m-au înjurat, alţii m-au acceptat…Cei 
care m-au înjurat erau supăraţi că 
răsturnasem nişte tipicuri cu care erau 
obişnuiţi… Un scriitor trebuie să fie 
întotdeauna nou în ce scrie!...  Am pus 
cuvintele, ca fierul înroşit pe nicovală, şi 
le-am bătut până ce au dat scântei… 
Limba trebuieşte lucrată, cuvântul zmuls 
din ţărânele lui şi făcut să vibreze: asta aş 
numi eu lucru literar!”

Deşi nu-i plăcea să vorbească despre 
literatura proprie, tata îmi strecura pe 
negândite unele sinteze de gândire ca 
răspuns la curiozităţile mele. Pe unele le 
creionam, pe altele le lăsam într-o 
presupusă aducere -aminte… Într-o zi mi-
a cerut să-i caut ceea ce el numea 
“burduful albastru”, de fapt un vraf de 
manuscrise între două caiete cu scoarţe 
albastre, aflat în firida camerei lui de 
lucru, însă volatilizat după dispariţia lui 
tata!… În acest “burduf albastru” existau 
şi unele manuscrise privind volumul de 
care vorbim şi care au făcut parte din 
documentele care ar trebui să intre în 
presupusul “Album Arghezi”. Din aceste 
manuscrise, datate şi semnate, se înţelegea 
că obârşia Cuvintelor potrivite trebuie 
căutată în viaţa mănăstirească, atât din 
perioada Cernica, dar mai ales în anii 
petrecuţi în Mitropolie. E de reţinut un 
episod, petrecut la intrarea lui I. 
Teodorescu în mânăstirea Cernica: aflat 
în faţa mai marelui călugărilor, nedumerit 
de venirea lui atât de tânăr printre semenii 
lui, acesta l-a întrebat de ce venise şi ce a 
hotărât această decizie?... Arghezi i-a 

răspuns: “Vreau să învăţ să scriu… să 
scriu pe dedesupt!” Era anul 1900, când 
tânărul Theodorescu avea numai 20 de 
ani… La Cernica scria noaptea, la lumina 
palidă a unei lămpi cu petrol sau a unei 
lumânări aprinse.

 Prin anul 1964-1965, mergând cu tata 
la Cernica şi regăsindu-şi, nu fără emoţie, 
chilia de le etaj din clădirea Vechei 
Stăreţii, şi-a amintit de nopţile de veghe 
la călimară şi condei…”Aici, la masa asta 
de lângă fereastră, lucram aproape în 
fiecare noapte până târziu… Uneori mă 
apuca dimineaţa şi apucam repede haina 
călugărească şi fugeam la slujba de 
dimineaţă din biserică… Aveam şi un fel 
de «servitor», pe fratele Petru, care era 
gângav… Oare mai trăieşte fratele 
Petru?!”… Stareţul de la Cernica i-a 
arătat, lângă iconostas, un bătrân 
gârbovit…”Frate Petru, l-a strigat tata, 
vino să te strâng în braţe!” Dar fratele 
Petru a fugit din biserică, făcându-şi o 
mie de cruci…

 Din fragmente de manuscrise şi dintr-
alte notări, este sigur că următoarele 
poezii au fost concepute în nopţile 
schivnice de la Cernica şi Mitropolie, 
între anii 1902-1903. (Am în faţă copiile 
fotografice ale acestor documente).

Sfârşitul toamnei − în manuscris titlul 
este notat “Sfârşitul Tómnei”, primul vers 
fiind scris “Oh, cine-ai dice că pe-aici…”  
Se descifrează alături, sub o ştersătură, cu 
aceeaşi cerneală neagră, un alt titlu 
“Urgia”. Semnat I.T-A. datat “03 Sept”… 
Se mai remarcă pe manuscris, semnătura 
simbolică “I.T” în formă de cruce, alături 
de cifra 32 şi de titlu.

Oseminte pierdute − în manuscris 
fără titlu, cu primul vers scris în stilul 
epocii: “Iubirea noastră a murit aici…”. 
Data : 08 (desigur 1903).

Deşi poezie nu are titlu iniţial, se 
remarcă, în creion, menţiunea “Variante” 
şi dedesupt adnotarea “Ou este le 
tombeau?” Pagina de manuscris are în 
centru desenul în cerneală al unui chip de 
bărbat − un “Faur”?, − a cărui asemănare 
aduce cu unele schiţe de autoportret 
existente pe alte pagini de manuscris din 
epoci apropiate. Acelaşi desen figurează 
în  volumul 
“Scrieri” 6, ca 
r e p r o d u c e r e 
după un clişeu 
din care au fost 
e l i m i n a t e 
adnotările din 
jur.

Rugă  de 
seară − cu titlul 
ortografiat, în 
m a n u s c r i s , 
“Rugă de seră”; 
face parte din 
g r u p u l  d e 
manuscrise ale 
anului 1903. 
Semnat I .T. 
Poartă cifra 23.

Agate negre 
−  v e r s u r i 
publicate în 
anul 1904 sub cifra 36 ca titlu, în “Linia 
dreaptă”. Nu are manuscris.

Biulbiul − poezie fără titlu în 
manuscris, dar având notarea “Decembrie 
902”. Este datată însă 1903, probabil după 
o citire ulterioară.

Morţi în crucea nopţii − în manuscris 
are două titluri iniţiale, unul şters cu 

Continuare din pag. 1 cerneală, dar descifrabil “În catacomba 
sufletului”; al doilea titlu, scris clar, este 
“Melancolie”… Primul vers: “Morţi, în 
crucea nopţéi? – nu cred…” a dat, la 
tipărire titlul definitiv. Această poezie a 
fost inclusă în addenda ediţiei “Versuri” 
din 1980 (variantă) şi în volumul doi al 
aceleiaşi ediţii în grupajul “Din Agate 
negre” (aceasta este forma originală din 
manuscris). Semnat I.T. datat 1903 
August.

Tu nu eşti frumuseţea − poezie fără 
titlu în manuscris. Primul vers “Tu nu eşti 
frumuseţea spiralelor candide..” a dat, 
ulterior, titlul definitiv, aşa cum a apărut 
pentru prima oară în Cuvinte potrivite. 
Semnat I.T.-A. Fără dată, dar identificată 
a fi fost scrisă în acelaşi timp cu celelalte 
versuri în anul 1903. Manuscrisul poartă 
cifra 30, de probabilă succesiune în ideea 
tipăririi.

Drum în iarnă − este ultima poezie 
din seria acestor manuscrise din dispărutul 
“burduf albastru”. Poartă cifra 35. 
Nesemnată.

Între două nopţi − filă independentă 
de manuscris, cu primul vers în original 
“Mi-am împlântat tâişul lopeţii în 
odaie…”, se află în grupul celorlalte din 
epoca mănăstirească. Nedatat şi fără titlu, 
dar semnat T.A.

Desenul în cerneală neagră reprodus 
din aceleaşi surse, s-ar putea intitula 
“Rapsod medieval”. E un personaj cu 
braţul întins şi cu un pahar în mână, având 
agăţată de umăr o scripcă. În dreapta 
desenului se descifrează notarea “D-ap. 
Millete”; e, desigur, o copiere a unui 
desen original pe un sfârşit de pagină… 
Apărut, ca ilustraţie,în volumul “Scrieri” 
2, pagina 58, şi în volumul 6 al aceleaşi 
serii, la pagina 124, în finalul povestirii 
“Domniţa Pulcheria”… Aici se cuvine o 
lămurire; în această povestire este 
prezentat “Cântăreţul Iosif… trist, 
amărât, în durere şi îngrijorare”, care nu 
era altul decât simbolul ierodiaconului 
Iosif Theodorescu, “Domniţa Pulcheria” 
reprezentând “muza” sau “îngerul” 
sufletului lui Iosif, cea “care face 
frumoase lucruri urâte”, imagini 
asemănătoare versurile din “Testament” 
(“Din bube, mucigaiuri şi noroi / Iscat-am 

frumuseţi de preţuri noi”). Numele 
“Domniţa Pulcheria” fusese descoperit 
de Arghezi înscris pe o carte de rugăciuni 
şi pomenire, cu ocazia unui drum făcut la 
Mânăstirea Căldăruşani,în tinereţe… 

BARUTZU T. ARGHEZI
Laussane-Elveţia
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Tudor Arghezi 
este unul din 
autorii noştri din 
strălucita stirpe 
balcanică. Alături 
de Anton Pann, 
I . L . C a r a g i a l e , 
Mateiu Caragiale, 
U r m u z ,  I o n 
Barbu, răspunde 
unei categorii pe 
care G. Călinescu 

a caracterizat-o prin nervozitatea emoţiei 
repede spulberată de bufonerie, prin 
pitoresc plebeian, sensibil i tate 
schimonosită, inteligenţă plastică. E clasa 
unui telurism intens, transfigurat estetic, 
având cultul fanatic al ”formei”.

 Ea a început, poate, cu pitarul 
Hristache, muşcătorul cronicar versificator 
din veacul al XVIII-lea, şi, fără a fi după 
toate probabilităţile istovită, a continuat 
cu alţi scriitori, e drept foarte diferiţi între 
ei, precum Eugen  Barbu, Marin Sorescu, 
Mircea Cărtărescu. Dar mai specific avem  
impresia că autorul Florilor de mucegai 
întrupează o psihologie a toposului său 
originar, oltenesc. Notele acestuia  sunt  
pragmatismul, incredulitatea hâtră, ironia 
câ t  încape,  p i torescul  gros , 
corespunzătoare unei ”filosofii” a vieţii la 
care participă instinctiv cel ce a scris o 
Pravilă de morală practică. Sceptic prin 
fibra sa nativă, Arghezi are nevoie de un 
contact nemijlocit cu lucrurile, de un 
sprijin în concret. Viziunea e subordonată 
criteriului celor văzute şi pipăite, astfel 
încât  până şi misterul existenţei apare 
proiectat în perceptibilul senzorial. 
Precum un Toma necredinciosul, poetul 
nostru îşi întemeiază conştiinţa pe 
examenul perpetuu al materialităţii, iar 
poetica pe exploatarea ei sub chipul unei 
strânse ţesături de „cuvinte potrivite”, la 
un nivel prodigios, fără precedent în 
literele băştinaşe. Mefienţa sa glumeaţă, 
de obârşie rurală, se traduce în relaţia 
jucăuşă cu cuvântul, pe care-l răsuceşte 
şi-l ordonează până ajunge a-i da o 
satisfacţie de meşteşugar. Poetul e un 
homo ludens, atent la inepuizabila, 
fascinanta comedie a verbului. Vorbelor 
de duh ale ţăranului alutan le corespund 
nenumeratele metafore năzdrăvane cu 
care acesta a îmbogăţit creaţia 
românească, deopotrivă în domeniul 
versului şi în cel al prozei. „Îmi venise nu 
ştiu de ce nevoia de a întări cuvintele şi 
de-a îngropa în fiecare din ele o alică de 
plumb, în jurul căreia să basculeze fix ca 
figurile de celuloid”, mărturiseşte cu 
candoare meşteşugarul-poet. Pentru a 
înfăţişa în altă parte alibiul jocului 
copilăresc: „Eu, care m-am jucat, ştiu şi 
mi-am facut socoteli, că vâr într-o pagină 
de versuri, ca într-o colivie cu sârmele 
paralel, lucruri şi vieţuitoare care trebuie 
să se bată unele cu altele, să se extermine 
şi să se tovărăşească rar, la câte un ceas 
de universală hodină. N-am făcut altceva 
nimic, m-am jucat.” 

 S-ar părea că spiritul practic, ”de 
cobiliţar”, al olteanului ar trebui să-i 
rezerve lui Arghezi exclusiv rolul unui 
adaptat, al unui ins supus circumstanţelor 
date. Până la un punct aşa şi este, dovadă 
fiind participarea sa, e drept după o 
semnificativă perioadă de tăcere, la 
literatura oficială a epocii comuniste. Dar 
intervine, precum o contrapondere, o altă 
caracteristică, cea a neîncrederii. Toma 
necredinciosul n-ar putea fi niciodată un 
vasal fără crâcnire al vremurilor. Din 
circumspecţie ţâşneşte insatisfacţia, iar 
din insatisfacţie scânteia revoltei. Pandur 
al stihului, Arghezi şi-a notificat de 

timpuriu poziţia dârză, de exponent al 
„robilor cu saricile pline de oseminte ”, al 
„mâniei bunilor” săi, convertită în 
biruinţa artei, ca o supremă răscumpărare: 
„Durerea noastră surdă şi amară / O 
grămădii pe-o singură vioară,/ Pe care 
ascultând-o a jucat / Stăpânul, ca un ţap 
înjunghiat. (...) E-ndreptăţirea ramurei 
obscure / Ieşită la lumină din pădure / Şi 
dând în vârf, ca un ciorchin de negi,/ 
Rodul durerii de vecii întregi”. 
Mentalitatea autorului e frecvent cea a 
unui refuzat, a unui nedreptăţit ce recurge 
la gestul sfidător, sediţios: „Ispitele 
uşoare şi blajine / N-au fost şi nu sunt 
pentru mine. / În blidul meu, ca şi în 
cugetare, / Deprins-am gustul otrăvit şi 
tare./ Mă scald în gheaţă şi mă culc pe 
stei,/ Unde dă beznă, eu frământ scântei, 
/ Unde-i tăcere, scutur cătuşa, / Dobor cu 
lanţuri uşa. / Când mă găsesc în pisc / 
Primejdia o caut şi o isc”. Acelaşi resort 
al neîncrederii şi nesupunerii funcţionează 
şi-n zona relaţiilor cu transcendenţa. 
Departe de-a fi un credincios-standard, 
Arghezi îl abordează pe Dumnezeu cu 
viclenia neguţătorului oltean, îl măguleşte 
sau îl contestă printr-o tactică nu tocmai 
reverenţioasă, cu scopul „căderii la 
învoială”. Mai curând decât o entitate 
absolută, Domnul e resimţit ca un „tovarăş 
de afaceri”. Când acesta nu are o 
comportare convenabilă, e mustrat fără 
ocol: „De când s-a întocmit Sfânta 
Scriptură / Tu n-ai m-ai pus picioru-n 
bătătură / Şi anii mor şi veacurile pier / 
Aci sub tine, dedesubt, sub cer”. Ori i se 
pune la îndoială existenţa: „O mie de 
neamuri, plecate, domoale, / Te caută-n 
ceruri, în vis, în pământ. / Ascuns te-au 
găsit în Cuvânt. / Sfărâmă Cuvântul: 
cuvintele-s goale”. Ori e ameninţat aşa 
cum un vânător îşi ameninţă prada: 
„Pentru credinţă sau pentru tăgadă, / Te 
caut dârz şi fără de folos. / Eşti visul meu, 
din toate, cel frumos / Şi nu-ndrăznesc să 
te dobor din cer grămadă .” Pe bună 
dreptate, I. Negoiţescu aprecia postura 
argheziană ca fiind „aceea a unui 
credincios chinuit de necredinţa sa, a 
unui ateu religios”. Pe această direcţie a 
desacralizării - am putea vorbi mai curând 
de intuirea unei demonii a creaţiei divine 
- Arghezi se dedă la antiritualul 
blestemelor. Sarcasmul ţăranului alutan, 
ca şi superstiţia sa endemică - paradoxală 
asociere, însă insuficenţa necredinţei 
contrabalansată nu o dată prin superstiţie! 
- constituie instrumentul unei ofense 
aduse ordinii mundane. Faimoasele 
blesteme argheziene reprezintă o 
rebeliune a creaturii împotriva 
Creatorului, provocarea unei creaţii 
anarhice, în negativ, ce batjocoreşte 
Creaţia: „În împărăţie de beznă şi lut să 
se facă / Grădina bogată şi-ograda 
săracă./ Cetatea să cadă-n nămol,/ Păzită 
de spini şi de gol./ Usca-s-ar izvoarele 
toate şi marea,/ Şi stinge-s-ar soarele ca 
lumânarea./ Topească-se zarea ca 
scrumul./ Funingini, cenuşă, s-acopere 
drumul,/ Să nu mai dea ploaie, şi vântul/ 
Să zacă-mbrâncit cu pământul./ Sobolii şi 
viermii să treacă pribegi/ Prin stârvuri de 
glorii întregi”. Ceea ce echivalează cu 
apologia antipsalmistului.

 Nu putem decât a subscrie, iarăşi 
şi iarăşi, cu aceeaşi emoţie ca la primele 
noastre lecturi, din adolescenţă, la ceea ce 
ne spunea Lucian Blaga, referitor la 
„rivalul” său de căpetenie întru poezie: 
„Arghezi e cel mai mare creator al 
cuvântului românesc”. 

GHEORGHE GRIGURCU – Laureat OPERA OMNIA 2000

MARELE POET OLTEAN 
ALEXANDRU GEORGE – Laureat “OPERA OMNIA” 1998

TOT NECUNOSCUTUL ARGHEZI
Momentul arestării, al procesului şi al 
detenţiei în închisoarea Văcăreşti 
reprezintă indiscutabil un capital în 
existenţa lui Arghezi şi, desigur, cel mai 
nefericit, alimentându-i sceptismul, 
viziunea neagră, fără speranţă, asupra 
lumii, faţă de care nu-şi va mai îngădui 
nici o iluzie de ordinul reformei morale 
sau al schimbărilor de ordin social. Omul 
a trăit aceste nenorociri în jurul vârstei de 
40 de ani, adică a deplinei maturităţi şi tot 
restul lungii sale vieţi nu-i va schimba 
atitudinea la care îl silise strâmbătatea 
lumii, dar şi propriile sale greşeli, care 
erau de explicat în legătură cu ea.

Cred că asta trebuie să reţină biograful 
din aventura argheziană, şi nu pe ea o 
vedem discutată în cartea lui Pavel Ţugui, 
de care ne-am ocupat în Necunoscutul 
Arghezi (1998), o carte-pledoarie pentru 
dreptatea eroului său în toate împrejurările 
abordate, chiar şi atunci când el nu a avut 
câtuşi de puţin dreptate. Este drept că 
gazetarul rămas la Bucureşti în timpul 
ocupaţiei germane nu a făcut-o pentru a 
pactiza cu inamicul, aşa cum au făcut-o 
alţii, mai deschis, aflaţi în tabăra 
filogermană. Poetul nostru a fost indus la 
„colaborare”, care nici nu a fost prea 
fructuoasă, de situaţia de fapt; la proces, 
după afirmaţiile unui martor ocular, el ar 
fi invocat necesitatea de a-şi hrăni familia, 
de a nu muri de foame. Slabă scuză, tristă 
scuză, ar fi putut spune Maiorescu, un om 
care, deşi mai ataşat de Germania decât 
Ion N. Theodorescu, a refuzat chiar şi 
contractele fizice cu inamicul. Poetul a 
căzut mesa, cum se spunea pe vremuri, 
„pedepsirea” colaboraţioniştilor fiind 
cerută de generalul francez Franchet 
d’Esperey şi autorităţile noastre i-au dat 
urgent curs, pentru a demonstra aliaţilor 
că filogermanii constituiau o minoritate 
infimă de trădători şi că vor fi pedepsiţi 
urmându-se larga pretenţie publică. După 
încheierea păcii, la tratativele căreia 
trebuia să ne prezentăm ca mari 
intransigenţi, toţi au fost scoşi din puşcării 
şi şi-au putut vedea înainte de treburile şi 
ideile lor. Faţă de execuţiile sângeroase 
care au urmat în toată Europa civilizată 
după eliberarea de nazişti, ce s-a întâmplat 
cu Slavici, A. de Herz, Dem. Theodorescu 
(sau Arghezi) a fost floare la ureche. 

Capitolul acesta redactat de P. Ţ. în timpul 
comunismului, deformează cu totul datele 
problemei, chiar dacă aduce contribuţii de 
amănunt preţioase. Se vede din conţinutul 
lui că procesul gazetarilor trădători a fost 
mai mult rezultatul zelului special al lui 
G. Corbescu, viitorul şef al Siguranţei 
Statului, şi s-a desfăşurat pe fondul unei 
atmosfere de răfuială, de care diverşi 
politicieni au profitat pentru a-şi 
compromite adversari mai vechi sau mai 
noi. Poetul, împreună cu tot grupul, a fost 
arestat sub guvernul generalului Coandă, 
dar venirea lui I.I.C. Brătianu la putere 
curând nu putea să le modifice situaţia. 
Să nu se uite, ceea ce P.Ţ. nici măcar nu 
aminteşte, că politica de răzbunări nu 
fusese iniţiată de acesta, ci de guvernul 
Marghiloman care, tot la instigaţia unor 
extremişti, precum C. Stere (prin glasul 
ciracului acestuia, D.D. Pătrăşcanu, 
ceruse punerea sub acuzaţie a tuturor 
oamenilor politici care susţinuseră ideea 
războiului împotriva nemţilor), dar şi la 
insistenţa autorităţilor de ocupaţie 
germană, ceea ce a dus la arestarea 
ministrului liberal Al. Constantinescu. 
(Altora li s-a promis excluderea din viaţa 
politică a ţării şi în cel mai bun caz, 
obligaţia de a părăsi ţara). Măsura, care 
lovea deopotrivă pe fraţii Brătianu, Take 
Ionescu, dar şi pe N. Iorga, nu-i putea lăsa 
senini pe cei în cauză. Când le-a venit 

rândul, au iniţiat 
acţiuni similare, 
dar „răzbunarea” 
lor nu a mers aşa 
de departe. (Stere 
însuşi s-a întors 
nevătămat, dar 
m i t r o p o l i t u l -
pr imat ,  care 
î n d e m n a s e 
soldaţii români 
să nu mai lupte, 
şi-a pierdut scaunul şi a fost surghiunit la 
o mănăstire.) Osândirea gazetarilor 
colaboraţionişti a fost larg aprobată de cei 
din tabăra adversă, începând cu N. Iorga 
şi încheind cu E. Lovinescu. Dar nimeni 
nu s-a înverşunat împotriva lor şi, foarte 
curând, atunci când şi patimile repede 
aprinse s-au stins, toţi cei condamnaţi la 
pedepse mai curând simbolice au fost 
iertaţi, orice persecuţie împotriva lor 
încetând.

Mai mult încă, Arghezi, care dovedise 
totdeauna o independenţă mergând până 
la anarhism şi o nepăsare totală faţă de 
judecata comună, se lasă racolat de 
cercurile liberale cele mai apropiate de 
conducere şi participă alături de nepotul 
Brătienilor, Ion Pillat, la conducerea  
revistei literare de înaltă ţinută „Cugetul 
românesc” (1922), pusă la cale de 
bogătaşul Al. Alimănişteanu, devenit de 
curând cumnatul fraţilor Brătianu, o 
afacere menită a da partidului şi ţării o 
publicaţie care să înlocuiască „Viaţa 
românească”, recent compromisă. Este 
posibil ca un rol oarecare în numirea 
aceasta să fi jucat însuşi tatăl poetului, 
Nae Theodorescu, slujbaş în Argeş pe o 
moşie a Alimăniştenilor, după cum nu 
este exculs ca o vorbă bună să fi pus 
etern-amabilul I. Gh. Duca, fost coleg de 
şcoală al lui Arghezi şi om politic în mare 
ascensiune, în spectrul liberal. Ceva mai 
târziu (1923), poetul care-şi reluase 
colaborarea după eliberare la mai multe 
publicaţii, fără nici un exclusivism, 
ajunge să conducă „Naţiunea”, un 
cotidian trnsformat în săptămânal şi unde 
îşi poate da frâu liber temperamentului 
său de pamfletar. Vechiul anarhist nu 
găseşte însă nici un interes pentru 
mişcarea socialistă şi nu se angajează în 
frământările sociale ale momentului, 
deosebit de vii. Graţia regală îl făcuse mai 
atent asupra rosturilor acestei lumi şi, de 
atunci, până la căderea ei, Arghezi îşi va 
consolida buna idee faţă de monarhie, de 
la care nu va întârzia să primească mari 
recompense, în timp ce pe socialişti îi va 
ironiza în fel şi chip.    

În tot cazul, supărările sale, eventual 
„persecuţiile”, dacă e să le numim aşa, se 
preschimbă în ceva neaşteptat, pe care 
istoriograful nu-l poate numi decât: 
contrariul lor. Luându-le acum în 
considerare, cu câtă obiectivitate e cu 
putinţă, să notăm că toată osândirea şi 
ostracizarea lui Arghezi au avut şi un 
aspect accidental: e vorba de momentul 
când statul se simţea serios ameninţat de 
mişcările subversive ale formaţiilor de 
stânga, ale curentelor anarhiste şi 
bolşevizate, alimentate şi cu fonduri şi cu 
agenţi de către cei de la Kremlin, 
consolidaţi acum la putere. Poetul a avut 
ghinionul să dea socoteală de „trădarea” 
sa într-un moment fierbinte în care ţinta 
principală erau socialiştii, cu care el nu 
avusese nimic de-a face, dar cărora le 
împărtăşeşte în oarecare măsură soarta. 
Ionel Brătianu nu era acea fiară sanguinară 
şi răzbunătoare din interpretarea lui P.Ţ., 
încât peste numai câţiva ani, poetul îi va 
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Nobel.
„Vestea acăzut ca un trăznet peste 

Academie4, notează Baruţu T. Arghezi, 
peste Uniunea Scriitorilor, peste 
Universitate…”, deşi la „Secţia” 
românească oficială pentru cultură şi artă 
„sosise, conform regulamentului general 
din Stockholm, solicitatea oficială pentru 
ca o instituţie din România să propună şi 
să susţină candidatura personalităţii 
alese…”

1965 era, pe plan mondial, anul 
decernării Premiului Nobel 
pentru POEZIE – „Tudor 
Arghezi fiind desemnat ca 
reprezentant al poeziei 
româneşti contemporane şi, 
în acelaşi timp, considerat 
drept personalitate marcantă 
a spiritualităţii mondiale.”

„Academia a refuzat să 
sprijine candidatura – scrie 
B.T. Arghezi -, apreciind că 
«Arghezi nu-k om de ştiinţă 
şi că meritul s-ar cuveni unui 
membru al Academiei de 
Ştiinţă din secţia respectivă”. 
Iar dacă Universitatea „s-a 
eschivat izolându-se în 
principiile didactice ale 
învăţământului marxist-
leninist, Uniunea Scriitorilor „s-a 
revoltat” de-a dreptul, altele fiind feţele 
scriitoriceşti agreate din prim-planul 
scenei culturale, care să corespundă şi 
imperioaselor cerinţe ideologice!

În aceste condiţii – precizează fiul 
marelui poet – a existat şi un fel de 
„opoziţie” din partea unot inteligenţe 
culturale, căutând, dincolo de atmosfera 
ideologică nefavorabilă, „soluţia în 
favoarea unică pentru România de a 
obţine un Premiu Nobel în contradicţie cu 
opiniile înaltelor foruri academice, 
universitare şi de breaslă scriitoricească.” 
Astfel, înaltul for al ţării hotărăşte a 
scinda Secţia de limbă şi literatură în două 
entităţi distincte, secţia de Literatură 
devenind autoritară faţă de Ştiinţa limbii, 
şi având coordonator pe Alexandru 
Philippide, intelectual de rasă, poet 
vizionar şi eseist de largă respiraţie 
culturală, „sub a cărui semnătură a plecat 
în Suedia recomandarea de candidatură 
din partea ţării de origine a poetului”. Au 
fost adunate în mare grabă toate volumele 
de literatură ale candidatului „şi, cum nici 
o bibliotecă nu avea opera literară Arghezi 
în întregime (multe volume fiind 
«epurate» în anii …putrefacţiei!), am fost 
nevoiţi să cedăm din casă chiar unele 
unicate. Inimos, practic şi promp în 
această activitate a fost poetul Ion Brad, 
care a plecat de la noi cu braţele încărcate 
cu cărţi, pentru a le transmite celor 
însărcinaţi cu expedierea lor în Suedia.”5

În preziua decernării Premiului Nobel 
pentru poezie, aflăm că un corespondent 
al Agenţiei jugoslave TANJUG a cerut 
audienţă la presupusul „laureat”, luându-
k lui Arghezi un lung interviu.

„Consider – declarase Arghezi – că 
premiul se cuvine mai întâi limbii 
româneşti şi mai pe urmă celui ce o 
utilizează în scris. M-ar onora acest gest 

4  Baruţu T. Arghezi, Înaintea uitării, Ediţia 
a doua „revăzută şi corijată”, Editura Abaddaba, 
Oradea, 2000, p. 151.

5  Id., ib., p. 151.

al lumii pentru poezie, nu că e a mea de-o 
viaţă întreagă, dar pentru că lumea se 
recunoaşte în ea ca emanaţie a sufletului 
şi a intelectului… Poezia e mai întâi de 
toate o tâlmăcire a spiritului omenesc în 
întregime… E suferinţă, e iubire, viaţă, e 
abnegaţie, este vorbirea de dinăuntru a 
omului şi, dacă poate exprima, dă ceea ce 
se cheamă poezie…

Noi îl avem pe Eminescu şi înaintea 
lui pe ciobanul Mioriţei… fracezii îl au 
pe Villon, Baudelaire şi Mallarmé, 
Petrarca e al Italienilor, Germanii îl au pe 
Goethe… Vechii Greci pe Homer, 

Romanii pe Ovidiu, care şi-a amestecat 
suferinţa şi pana în spumele Mării 
Negre… Poezia nu moare. Noi avem 
talente noi, puţine, dar adevărate… E loc 
pentru poezie în tot ce facem, dar nu tot 
ce facem este şi poezie…”

Această mărturisire de credinţă a lui 
Arghezi, reconstituită de Baruţu T. 
Arghezi care era de faţă la interviul 
realizat de publicistul sârb, plasa 
contribuţia românească în contextul 
universal de valori poetice nepieritoare.

Interviul realizat nu a mai apărut în 
presă, întrucât, a doua zi, pe la prânz, s-a 
anunţat la radio că „Premiul Nobel a fost 
acordat lui…Mihail Şolohov, pentru 
opera lui în proză, şi, în special, pentru 
romanul Pe Donul liniştit”!

Marea dezamăgire că „Cineva a trişat” 
a fost trăită la maximă intensitate de toţi 
iubitorii operei argheziene: „Acest Cineva 
era Moscova, care a impus un prozator în 
locul unui poet, care nu a suportat ca un 
Român să aibă laurii limbii ne-slave, un 
Cineva care a utilizat toate presiunile 
politice posibile pentru ca regulamentul 
de bază al premiului să nu fie respectat de 
o comisie bine ştiut nepărtinitoare. Se 
pare că printre aceşti «cineva» se afla şi 
influenţa nefastă a unor confraţi de condei 
de la noi…”

Şi acum o addenda pe măsura celebrei 
măsluiri: 

La 22 februarie 1984, apare, sub titlul 
„Mort de Mihail Cholokov – Ecrivain de 
génie ou imposteur?”, în ziarul 24 Heures 
din Lausanne (Elveţia), o ştire 
senzaţională care face ocolul lumii literare 
şi care suna aşa: „Pe Donul liniştit este un 
plagiat după manuscrisul unui ofiţer rus 
mort în timpul revoluţiei din Rusia, 
Şolohov fiind învinuit de rapt şi uzurpare 
literară.”6

În necrologul publicat la 22 februarie 
1984 se spunea textual:

„Mihail Şolohov a fost încărcat de 
onoruri în ţara sa şi încoronat cu premiul 
Nobel pentru Literatură 1965, dar opera 

6  Id., ib., p. 152.

lui rămâne acoperită de o îndoială: este el 
autorul unei capodopere a literaturii 
sovietice «Pe Donul liniştit» sau e vorba 
de una din cele mai mari imposturi literare 
a secolului?”

Vastă epopee a războiului civil văzut 
prin ochii unui ofiţer „alb”, Pe Donul 
liniştit a făcut din acest fiu de lucrător 
născut într-un sat căzăcesc „cel mai mare 
scriitor sovietic, la vârsta de doar 25 de 
ani.

„Totuşi, de la publicarea lucrării, s-au 
emis primele îndoieli asupra paternităţii 
acestui roman strălucit (comparabil cu 

proza lui Tolstoi şi Gogol, n.n.), 
scris pe firul clar al realismului 
socialist».

„Două întrebări au rămas 
până azi fără răspuns: cum se 
explică contrastul între cele două 
volume marcate de un aer epic 
real şi restul operei şolohoviene 
considerată mediocră atât în 
privinţa formei cât şi a fondului?

Îndoiala persistă, cu atât mai 
mult cu cât rarele cărţi publicate 
în continuare sunt didactice şi 
decepţionante.

Ce s-a întâmplat cu 
manuscrisele, singura probă de 
necontestat? Şolohov a afirmat 
întotdeauna că le-a pierdut în 

timpul războiului, dar adversarii lui nu 
sunt convinşi.” 7

Contestatarii paternităţii lui Şolohov 
afirmă că Tikhi Don este lucrarea unui 
ofiţer rus-alb, arestat în anii  ’20, care, 
fiind pe punctul de a fi executat, ar fi 
încredinţat manuscrisul altui deţinut, un 
preot, de la care l-ar fi obţinut Mihail 
Şolohov, ca reprezentant al Securităţii de 
stat ce s-ar fi ocupat cu interogatoriul 
respectivului disident.

Faptul a fost dezvăluit, mai întâi, de 
văduva ofiţerului rus, într-o scrisoare, 
adresată în 1968 revistei literare Novîi 
Mir.

Mai aproape de noi, nici marele 
disident rus, Alexand Soljeniţin, nu 
susţine paternitatea lui Şolohov, afirmând 
că acesta n-ar fi făcut decât să recopieze 
„notele unui obscur scriitor, decedat în 
1920, FEODOR KRIUKOV.”

În 1956, Şolohov se retrage din 
literatură, însă nu încetează să înfiereze 
spiritul „nepartinic” al unor scriitori 
disidenţi ca Youri Daniel ori Andrei 
Siniavschi, condamnaţi mai târziu la 
muncă silnică…8

 Se impune, aşadar, acum, după 
dispariţia „cortinei de fier”, o reexaminare 
atentă a literaturii şolohoviene şi, în baza 
unor concluzii inebranlabile, pertinente, 
odată cu constatarea „raptului”, 
restabilirea dreptului moral marelui 
ARGHEZI şi, implicit, post mortem, 
îndreptăţirea şi inalienabilul titlu de 
laureat al Premiului Nobel pentru 
POEZIE – 1965.

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
 

7  Id., ib., p. 154.
8  Într-un articol semnat de Felix Phillip 

Ingold şi publicat în  ”Neue Zürcher Zeitung”, 
din 23 august 2006, se susţine ideea că Mihail 
Şolohov, recrutat de Serviul Sovietic Secret GPU, 
nu este adevăratul autor al romanului Pe Donul 
liniştit, pagini întregi fi ind preluate tale quale din 
manuscrisul scriitorului FIODOR KRIUKOV. 
Vezi şi „Observator cultural” , nr. 336, 31 august-
6 septembrie 2006, care titrează: „Un impostor 
pe lista premiaţilor Nobel.”
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compune un zguduitor necrolog, una 
dintre cele mai frumoase pagini ale 
literaturii sale omagiale. 

Pavel Ţugui şi-a scris acest capitol în 
comunism şi l-a gîndit ca un comunist, 
fără a sublinia finalul fericit al 
„nefericirilor” poetului, fapt semnificativ 
şi pentru felul în care sfîrşeau pe atunci 
conflictele în dulcea Românie. Dar, dacă 
ar fi să-i reproşăm ceva, n-ar fi numai 
asta; el şi-a conceput cartea în spirit 
avocăţesc, de cele mai multe ori trecând 
cu vederea că poetul este ceea ce în 
termeni profesionali se numeşte „o speţă 
dificilă”. El însuşi ştia prea bine aceasta; 
era un om foarte avar cu mărturisirile 
esenţiale şi fugea de indiscreţi. (E şi 
acesta un motiv pentru care nu l-a 
simpatizat pe cel mai mare critic al său, 
Şerban Cioculescu.) Toate chestiunile 
legate de naşterea şi viaţa familiei în care 
a crescut, au fost mereu ocultate. De aici 
şi tema conflictului tardiv cu D. 
Caracostea. Acesta îl cunoscuse de copil, 
fusese el însuşi elev la Gimnaziul 
Cantemir, ştia probabil unele lucruri şi în 
Chestionarul său, la care au răspuns 
atâţia scriitori, l-a somat literalmente să-şi 
dea drumul. Poetul a refuzat şi, de aici, 
replica Dintr-un pridvor, a criticului. 
Neplăcerea se leagă desigur de situaţia lui 
de copil părăsit, lăsat pe mâini străine. 
(Deşi el nu a numit-o niciodată pe Rozalia 
Arghezi „mamă”, ea a putut trece drept 
aşa ceva pentru tinerii lui colegi de şcoală: 
în tot cazul, pe fiul acesteia, Alexandru 
Pârvulescu, el îl numeşte constant „frate”, 
la un moment dat vorbeşte de legătura lor 
consangvină, în fine, tot în procesul care-i 
va aduce poetului condamnarea în 1919). 
Pavel Ţugui, care posedă această 
informaţie nu o comentează, deşi e de un 
interes maxim.                   

În schimb, el vorbeşte cu mare certitudine 
despre Maria Theodorescu ca despre o 
realitate existentă încă la începutul 
secolului în viaţa călugărului şi apoi a 
„studentului” Iosif Theodorescu, deşi 
după Şerban Cioculescu ea dispăruse prin 
deces încă de pe vremea când fiul lui, 
Iancu, era un copil sau, după C. Popescu-
Cadem, îşi abandonase familia tot demult 
şi îşi pirduse urma la Galaţi. P.Ţ. crede a 
putea afirma că de la ea poetul a deprins 
spiritul de ordine în afacerile personale, 
care nu l-ar fi părăsit nici în închisoare. 
Ar fi interesant de unde deţine biograful 
aceste informaţii, precum şi data exactă a 
morţii Mariei Theodorescu. În felul 
acesta, s-ar înlătura ciudăţenia 
nemaiîntâlnită în viaţa cuiva că poetul 
scria din străinătate acestei femei, 
trimiţând epistolele pe adresa Rozaliei 
Arghezi şi pomenea de fiul acesteia cu 
tandreţe şi grijă de frate mai mare.

... Şi nu este aceasta singura enigmă 
rămasă nerezolvată, dar care, implicând 
viaţa de familie şi sentimentală a poetului, 
e firesc să capete un loc privilegiat în 
ancheta asupra vieţii lui, încă departe de a 
fi încheiată.

    „Luceafărul”, nr.13 (459),

 5 aprilie 2000

Continuare din pag. 3 
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Din amintirile lui BARUŢU T. ARGHEZI – „Înaintea uitării”:   

PROCES ISTORIC
     „…Războiul se terminase deci pentru 
noi în răsărit şi, la 23 August 1944, toată 
ţara îmbrăcase haina durerilor iscate din 
luptele duse până la dezastrul de la 
Stalingrad – dar îmbrăcase cămaşa unui 
început de fericire!
     Prima poruncă militară: „Vă ordon, 
treceţi Prutul!” n-a avut, din păcate, ecoul 
necesar în protocolul primei faze a 
războiului, trupele româneşti fiind silite 
să intre în viscolul stepelor ruseşti… 
Micşoraţi prin „Diktatul de la Viena” şi 
supuşi, aproape la toate nivelele politice 
şi administrative, să  acceptăm 
compromisul hitlerist, României nu-i 
rămânea altceva decât să-şi plângă soarta, 
abandonată fiind de Occidentul şi el în 
pierdere de viteză. Cedasem Transilvania, 
Basarabia, o parte din Bucovina şi 
Cadrilaterul, rămânând din ţară aproape o 
treime…
     Palatul regal suferea de inexperienţa 
tânărului suveran, ocrotit şi ascultător al 
maicii sale, în vreme ce politicienii 
lăsaseră evenimentele ce se pregăteau în 
sarcina militarilor. În fruntea treburilor 
obşteşti, cetăţeneşti şi militare fusese 
numit generalul Ion Antonescu, devenit 
mareşal şi conducător al statului român 
fărâmiţat şi inclus în sfera de influenţă a 
Germaniei de-atunci.
     La 20 August 1944, în cercuri foarte 
discrete, civile şi militare, se pregătea 
ieşirea României din război, încheierea 
unui armistiţiu şi alăturarea României 
puterilor „aliate” occidentale şi ruseşti.
     În ziua de 20 August 1944, tatăl meu 
fusese pus la curent cu noua alternativă 
istorică, de către directorul ziarului 
„Informaţia zilei”.
     Odată cu proclamarea noii orientări a 
României, prin întoarcerea armelor şi 
primirea cu urale a trupelor sovietice, s-
au  petrecut şi o serie de evenimente care 
au luat, evident, întorsături istorice: 
arestarea mareşalului Antonescu şi a 
colaboratorilor lui, instaurarea unui 
guvern provizoriu, proliferarea unor 
organizaţii politice „democrat-populare” 
noi, continuarea luptelor pentru eliberarea 
Transilvaniei şi, alături de trupele 
sovietice, înfrângerea armatelor germane 
în Ungaria şi Cehoslovacia – plus 
cortegiul evenimentelor contradictorii 
care au urmat!… La Bucureşti, de pildă, 
comicul Constantin Tănase strecura, 
printre cupletele lui mult gustate de 
public, aluzii ilustrând noua conjunctură 
„socială” şi de „înfrăţire” militară, forţată 
de împrejurări, de tipul „De la Nistru pân-
la Don – Davai ceas, davai palton!”. Sau, 
intrând pentru o secundă pe scenă în 
uniformă germană, publicul îl aplauda 
frenetic strigând „bis!”: el revenea şi nu 
spunea decât atât: „Vedeţi, voi m’aţi 
chemat!”. Tănase a fost imediat interzis…
Dar este adevărat că, în primele momente 
ale sosirii trupelor sovietice la Bucureşti, 
„miracolul sovietic” s-a manifestat prin 
răpirea ceasornicelor de mână, a cerceilor 
din urechile femeilor, a spargerilor de 
vitrine şi a insultelor nemeritate, foarte 
adesea însoţite de baionetă şi pistol. Case 
întregi au fost devastate, femei siluite, 
bărbaţi ucişi, magazine jefuite, în vreme 

ce inima românească se pregătise să-i 
întâmpine pe noii prieteni cu flori…
Comunicatele sovietice de război anunţau 
„cucerirea Bucureştilor”, în vreme ce în 
Piaţa Universităţii lumea le întindea 
mâinile cu bunăvoinţă!
     În luna mai 1964 s-a desfăşurat 
„Procesul Antonescu”. Ziarele noii puteri 
democrat-populare erau pline de istorii 
acablante. Prin manifestaţii „spontane” 
se cerea moartea „trădătorilor”, în vreme 
ce la Şcoala de Război, din Calea 13 
Septembrie, începuseră dezbaterile 
acestui proces istoric.
     
Moment inedit şi surprinzător: Arghezi 
este chemat la proces în calitate de 
„martor al acuzării”…La poarta casei 
din Mărţişor se prezintă doi civili, care 

flutură o hârtie pe care era scris: „Mandat 
de aducere”, prevăzut cu ştampile, 
semnături şi antet etc. Pe hârtie mai era 
scris de mână: „martor al acuzării în 
procesul criminalilor de război”…
     Tata este surprins, mai ales că nimeni 
nu-i vorbise niciodată de o asemenea 
chestiune… Se îmbracă şi, când să iasă 
pe uşă, îmi spune: „Baruţule, vino cu 
mine!”. Îl urmez…Am purces cu 
tramvaiul numărul 21 spre oraş. În 
înghesuiala vagonului, cei doi inşi se 
postaseră unul în faţa, celălalt în spatele 
lui tata, probabil ca „martorul” să fie 
bine păzit!…Tata mă ţinea strâns de 
braţ…Ajungem în partea de jos a 
monumentalei clădiri a Şcolii de Război, 
devenită mai târziu „Academia 
Militară”…Cordoane de soldaţi în arme, 
bariere, tancuri – tancuri aidoma celor 
sovietice văzute de mine în Piaţa 
Universităţii, la intrarea lor în Bucureşti. 
Pe tancuri, soldaţi cu noua uniformă a 
diviziilor „T.V.” şi „H.C.C”, alcătuite din 
foştii prizonieri români instruiţi în 
URSS…Cei doi „însoţitori” îşi plimbă 
legitimaţiile pe sub ochii ofiţerilor de 
control, depăşind astfel rândurile militare 
de pază şi atentă supraveghere…Urcăm 
până la clădirea principală, în holul căreia 
suntem opriţi. Celor doi li se cere să 
depună armele (aveau pistoalele pitite în 
centura pantalonilor), iar mie mi se 
interzice accesul mai departe; rămân, 
deci, la poartă, în aşteptare îngăduită de 
ofiţerii însărcinaţi cu verificarea 

documentelor. Tata dispare pe o uşă din 
fundul holului, însoţit de aceiaşi doi 
inşi…Am aşteptat aproximativ un ceas… 
Tata revine cu aceiaşi însoţitori, care-şi 
reiau pistoalele, iar noi coborâm liber 
treptele pentru a reveni acasă cu 
tramvaiul… Tata a tăcut tot timpul 
reîntoarcerii, deşi îl simţeam preocupat şi 
cam iritat… Ajunşi acasă, ne-am strâns în 
camera lui de lucru, ascultând istorisirea 
evenimentului petrecut. Povestea tata: 
„L-am văzut pe Mareşal dimpreună cu 
alţii, într-o latură a sălii, străjuiţi de 
soldaţi…Mareşalul era cu ochii în 
pământ, părea ostenit şi, cred, plictisit de 
toată vorbăria celor care îl acuzau în tot 
felul…Când am intrat, cineva, nu ştiu 
cine ar fi fost, dar vorbea stricat 
româneşte, pomenea de toate relele 
războiului, arătând cu degetul întins spre 
cei arestaţi… Am fost strigat şi invitat să 
povestesc cum am fost maltratat în 
Lagărul de la Târgu-Jiu… Am răspuns 
că am fost bine primit de şeful lagărului, 
colonelul Leoveanu, care avea tableta 
Baroane pe biroul lui”.
     Tata era emoţionat. Noi, curioşi să 
aflăm ce s-a petrecut mai departe. Mama 
îi pregătise o cafea neagră din mica 
rezervă a casei. „Interogatoriul” de la 
proces îl contrariase, mai ales că 
anchetatorii voiau cu orice preţ să-l 
determine să-l acuze pe Antonescu şi, 
implicit, pe Leoveanu. Tata repeta că, în 
lagăr, el şi alţii s-au bucurat de condiţii 
blajine faţă de ceea ce se ştia că se 
petrecuse în lagărele din Polonia, Ungaria, 
Germania şi Cehoslovacia… „M-au mai 
întrebat dacă nu mă înşel asupra celor 
declarate… Le-am răspuns că, dacă ar fi 
fost altfel, mulţi dintre noi n-ar mai fi fost 
în viaţă, şi asta datorită dispoziţiilor 
venite de sus de tot… După ce le-am spus 
că n-am fost nici maltratat, nici interzis 
de a primi vizite, de-ale mâncării, ziare şi 
alte informaţii comunicate de cei care mă 
vizitaseră, l-am văzut pe Mareşal 
ridicându-şi capul şi privindu-mă în 
ochi… Eram, pesemne, unicul care nu-l 
insulta şi nu-l condamna…”
     Cu alte ocazii în care repovestea această 
împrejurare, tata mai adăuga: „Am aflat, 
mai târziu, tot de la Malciu, care era bine 
informat, că Mareşalul, în ceea ce mă 
priveşte şi răspunzând răstelilor lui 
Killinger, care mă voia dus arestat în 
Germania, a răspuns: A greşit aici, va 
ispăşi aici… În fond, el ne-a scăpat de la 
moarte; pe mine şi pe alţii. Cum puteam 
să-l blamez?…Antonescu m-a urmărit din 
ochi până ce am ieşit din sală…În fond, 
noi am fost protejaţi faţă de Gestapo… 
Ştiam de la colonelul Leoveanu, care era 
în legătură firească şi directă cu 
Preşedinţia, că exista chiar un plan de 
evacuare secret, în cazul în care nemţii ar 
fi atacat lagărul… Nu cred că iniţiativa 
era străină Mareşalului, mai ales că 
ordinul de a fi arestat venea direct de la 
el, ferindu-mă de o altă arestare, pe care 
ar fi dorit-o Killinger…”
     Încă o afirmaţie a lui tata: „Să fim 
drepţi… Alţii, în locul Mareşalului, ne-ar 

fi trimis pe toţi la eşafod!” –, afirmaţie pe 
care el a repetat-o de mai multe ori în 
prezenţa D-lui Ostern din Timişoara, 
Serienescu din Constanţa (deportat mai 
târziu la „Canal”), I. Matei din Bucureşti, 
Mariei Tănase, care venea în Mărţişor, 
ceea ce mi-a permis o memorare 
nealterată a acestor declaraţii şi 
evenimente.
     În iunie 1948, „Criminalii de război” 
sunt condamnaţi la moarte de „Tribunalul 
poporului” şi împuşcaţi. Urmează 
lichidarea „burgheziei”, a „chiaburilor”, 
a intelectualilor care nu aderaseră la noua 
orânduire. La „Canal” vor muri sute de 
inşi – de mizerie, înfometare, munci 
istovitoare şi pedepse corporale… În 
Mărţişor, la noi, creşteau presiunile 
comitetelor locale de partid… Toţi cei 
patru membri ai familiei lucram pământul 
grădinii ca obidiţii ţărani de odinioară, 
încercând să realizăm o producţie proprie 
de zarzavat, cartofi şi porumb… Toţi ne 
ocoleau, mai ales după apariţia 
„criticilor” din Scânteia, semnate de 
Miron Radu Paraschivescu şi Sorin A. 
Toma. Devenisem „paria”… Singurele 
persoane care cutezau să ne viziteze erau 
Maria Tănase, călugărul Anania, I. C. 
Vissarion, profesorul Sânzianu, vecinii 
Roşca şi Ilie Parlagiul… Pedepsiţi, pentru 
că au îndrăznit numai să-l vadă „pe 
Arghezi vânzând cireşi în stradă”, au fost 
tinerii de atunci Al. Andriţoiu şi Ion Dodu 
Bălan. Restul, absenţi total şi chiar miraţi 
când cineva din ţară sau de peste hotare 
ar fi întrebat de soarta scriitorului 
Arghezi.
     Venise, în acel timp, în vizită, la 
Bucureşti, Ilya Ehrenburg, scriitor rus. 
Printre personalităţile scrisului românesc, 
el ceruse să-l vadă şi pe Arghezi. 
Oficialităţile literare, culturale şi artistice 
rămăseseră mute sau găseau tot felul de 
scuze ca să se debaraseze de o posibilă 
legătură cu incriminatul „poeziei 
putrefacţiei”. Ehrenburg a cerut atunci 
ambasadei sovietice să înlesnească 
această întrevedere… Toţi credeam într-o 
nouă arestare, mai ales că „tovarăşii” 
veniţi de la ambasada sovietică au declinat 
sec misiunea lor. Tata s-a dus cu ei, după 
ce ne-a îmbrăţişat ca la o iminentă 
despărţire, poate definitivă… După vreo 
două ore, însă, a revenit:
     „Închipuiţi-vă, m-a primit într-o 
încăpere somptuoasă Ilya Ehrenburg 
care, pe vremea când eram în Elveţia, se 
afla şi el acolo… am discutat pe 
franţuzeşte şi uneori în şoaptă… El mi-a 
spus, între altele: Dumneata eşti mai 
bine cunoscut la Moscova, decât aici, la 
Bucureşti… Studenţii de la universitate 
studiază textele dumitale, iar aici se pare 
că eşti necunoscut!… Am vorbit vrute şi 
nevrute, ca doi singurateci de vârste 
egale. Am remarcat la el un oftat pe care 
nu a îndrăznit să-l facă: el venea de la 
Moscova şi se întorcea la Moscova!”…

BARUŢU T. ARGHEZI
(Laussane-Elveţia)
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 Decembrie 1905: tânărul diacon Iosif 
părăsea haina monastică şi slujba 
spirituală de pe lângă Mitropolitul Iosif 
Gheorghian, pentru a purcede pe 
drumurile noi ale vieţii. Hărţuit de invidii 
ascunse la Mânăstirea Cernica, unde 
confraţii Evangheliei îl acuzau că face 
„liturghie neagră”, văzându-l prin 
fereastra chiliei scriind noaptea la lumina 
unei lumânări, apoi refuzând urcarea pe 
treptele ierarhiei propuse de Mitropolit, 
diaconul Iosif hotărăşte ieşirea definitivă 
din lumea laică… În casa generalului 
Cocea şi a prietenului de viaţă Nicu Cocea 
îşi va tunde părul lung călugăresc şi în 
plină iarnă va lua trenul spre Paris şi 
Elveţia. Cu acest prilej, va lăsa un 
crucifix, câteva manuscrise şi alte câteva 
obiecte strict personale.
      La Paris, se opreşte o scurtă 
perioadă în casa actriţei Romaniţa 
Manolescu, o verişoară româncă având 
aprecieri deosebite din partea publicului 
francez, care o poreclise „Privighetoarea 
Carpaţilor”… Apoi, se stabileşte pentru 
câteva luni la Fribourg, în Elveţia, la 
Mânăstirea Cordelierilor, unde avea o 
scrisoare oficială de recomandare pentru 
superiorul Mânăstirii din partea 
Mitropolitului bucureştean… Din această 
perioadă se desprinde un eveniment 
deosebit de viaţă: o convieţuire cu o 
persoană româncă, Constanţa Zissu, de 
scurtă durată, şi venirea pe lume a unui 
fiu, botezat Eliazar…
      Revenit în ţară, tânărul Iosif, 
care-şi alesese cu câţiva ani mai-nainte 
pseudonimul Arghezi, va ocroti viaţa şi 
educaţia lui Eliazar până la absolvirea 
liceului. Câteva fotografii ale lui Arghezi 
cu Eliazar, plus Paraschiva, care i-a 
acordat toată atenţia sufletului şi a inimii, 
sunt singurele mărturii pe care le-am avut 
în casă, atât în vremea copilăriei, cât şi a 
tinereţilor în Mărţişor. Ştiam că am un 
frate la Paris, plecat în jurul vârstei de 20 
de ani, dar mi-l imaginam întotdeauna în 

pantalonii scurţi ai fotografiei aflată la 
căpătâiul patului lui tata… L-am 
„descoperit” târziu pe Eliazar, când era 
un domn cu părul alb şi cam chel. Ne-am 
regăsit la Paris prin 1960, căutând un 
medic eminent pentru îngrijirile urgente 
şi delicate ale fiului meu, născut în 
condiţiile „luptei de clasă” ale anului 

1958 şi devenit, prin neglijenţele flagrante 
ale unui medic-şef de maternitate 
periferică, grav handicapat. Erau anii 
„Poeziei putrefacţiei sau putrefacţia 
poeziei”…
         Eliazar se chema altfel decât 
Teodorescu, numele iniţial al familiei 
noastre: se chema cu pseudonimul Eli 
Lotar… Cineast, sensibil fotograf de 
simboluri căutate şi hoinar printre 
sensibilităţile pariziene, fratele meu vitreg 
avea o personalitate discretă şi un spirit 
de boem.
Devenisem prieteni în cele două luni de 
şedere la Paris, contopiţi într-o legătură 
de om cu om, mai profundă decât frăţia, 
şi mai adâncă decât aş fi crezut. Mi-a fost 
călăuză în Oraşul-Lumină, prin tenebrele 

Din amintirile lui BARUŢU T. ARGHEZI:

(Laussane- Elveţia)
ELI LOTAR – fiul lui ARGHEZI

STRĂBUNIE
Dacică şi zveltă, fusese maica mea de 
sânge
pierdută-n ceruri, de unde încă strânge
puterea şi nădejdea unui vis
din vremea pogorârii din vechiul Paradis.

BARUŢU T. ARGHEZI - POEME

Cine-mi fusese tată: un Dac ori un 
Roman?
Unul crezând în nemurire, celălalt spre 
Crist,
s-au contopit sub sceptrul lui Traian
ca florile din câmp, sub cer de ametist!

VRERE…
Lăsaţi-mă să lupt şi să cânt
atâta vreme cât mai sunt
viu pe-acest pământ!

Lăsaţi-mă să joc
horele şi bătutele pe loc,
între năzuinţe şi soroc,
între flori de busuioc!

Lăsaţi-mă să mai spun
vorbe dulci şi drum bun

lui ascunse, prin colţurile de pitoresc 
uitat, pe sub podurile Senei, unde-şi 
odihneau viaţa cloşarii, uneori filozofi, 
scriitori sau muzicanţi, prin turnurile 
catedralei Notre-Dame, prin hrubele 
zgomotoase ale metroului… Apoi ne-am 
pierdut… El a închis ochii în 1969.
9 Noiembrie 1993 – La Paris, la Georges 

Pompidou, se inaugura expoziţia 
retrospectivă de fotografii ale lui Eli 
Lotar! Eveniment de artă. Eveniment de 
familie. Eveniment graţie căruia s-au 
reunit foştii lui prieteni, colaboratori şi 
admiratori… Eveniment sensibil şi 
emoţionant pentru o regăsire în spirit, cu 
o lacrimă în suflet şi mângâierea 
neuitării.
Expoziţia marca epoca lui fructuoasă de 
fotograf, cuprinsă între anii 1927 şi 1937, 
şi, mai târziu, între 1964 şi 1965, oferind 
şi un foarte interesant album cu o serie de 
date biografice, prezentări ale epocilor lui 
cinematografice, precum şi comentarii de 
artă semnate de personalităţi marcante.
Eli Loatar a fost părtaşul a două muze 
surori: imaginea fixă, spontană, 
FOTOGRAFIA, şi imaginea în mişcare, 

CINEMATOGRAFIA… fotograf de 
platou, operator, asistent realizator şi 
original realizator, el a parcurs toate 
treptele creaţiei cinematografice, lucrând 
şi colaborând cu Bunuel, Ivens, René 
Clair, fraţii Prévert, Jean Renoir şi 
compozitorul Joseph Kosma. Şase filme 
de scurt metraj i-au consacrat o carieră 
irefutabilă. Filmul „Aubervillier” (1964) 
a fost selecţionat pentru Festivalul de la 
„Cannes 46”, obţinând „Le grand prix du 
film poétique” la Festivalul de la Knokke 
le Zoute, în 1949… În total, a participat 
la concepţia şi executarea a 36 de filme 
de scurt metraj, fiind mult apreciat pentru 
calitatea şi valoarea profesională. Ca 
fotograf, a participat la 10 expoziţii de 
grup, atât în Europa, cât şi în Statele Unite 
ale Americii.
 Expoziţia de la „Centre Georges 
Pompidou”, excepţională ca organizare, 
concepţie şi atmosferă, a înfăţişat 94 de 
imagini – din cele peste 9000 de clişee 
rămase de la Eli Lotar – ale căror realism 
şi subtil simbolism reprezentau, pentru 
vizitatori, nu numai un document, dar şi o 
invitaţie la un vis parizian de altă dată!
 Spre sfârşitul vieţii, Eli Lotar a 
„pozat” pentru Giacometti, care a realizat 
trei lucrări în stilul lui particular, intitulate 
„Lotar I”, „Lotar II” şi „Lotar III”, 
primele două onorând expoziţia vizitată 
cu inima înlăcrimată…
 Fiul lui Arghezi-tânăr, Eliazar, a 
trecut prin viaţă ca un cocor peste spaţii 
siderale. Când l-am văzut pentru prima 
oară, i-am recunoscut fruntea, ochii şi 
toată partea de sus a figurii tatălui 
nostru… În parte m-am recunoscut în el, 
poate ca fire, ca îngăduinţă, ori poate ca 
însufleţire… În spirit, l-am urmărit în 
ceaţa târzie a vieţii. În amintire îl port şi 
acum drept prieten de simbolică şi variată 
gândire, oglindă a unor ceasuri de visare 
pe malurile Senei şi a scurtării 
orizonturilor în tovărăşia himerelor din 
turlele de la Notre-Dame…

neamului meu străbun
şi celor de-acum!

Lăsaţi-mă să mor
de iubire şi de dor,
lângă unda din izvor,
lângă floarea din pridvor!

Dar nu vreau să fug,
deşi scârbit de vicleşug
viclean şi aspru jug
înroşit pe foc şi rug!

Deşi mi-e scutul încă rupt
Ridic steagul şi mă lupt!

SARMIZEGETUSA
La porţile uitării
stau strămoşii!

La porţile aşteptării
stau urmaşii…
La porţile de mâine
stau biruitorii!
La porţile de azi
stăm noi…

La porţile sufletului
stau înnălţările.
La porţile gândului
stau speranţele.
La porţile iubirii
stai tu!
La porţile morţii
stau eu…

Trageţi zăvoarele!
Deschideţi porţile, să trecem
drepţi, în nemurire!



Pag. 7  Portal ~ Măiastra - nr. 2(11)/2007

La 30 septembrie 1943, Tudor Arghezi 
publica, sub genericul ,,Bilete de 
papagal”, în ziarul Informaţia zilei, 
virulentul pamflet ,,BAROANE”, în 
care-l viza direct pe baronul Manfred von 
Killinger, ambasadorul Germaniei 
hitleriste la Bucureşti.

Ziarul va fi confiscat de cenzură, iar 
Arghezi arestat şi trimis neîntârziat în 
Lagărul de internaţi politici de la 
Târgu-Jiu (unde, în detenţie, scrie 
comedia satirică ,,Seringa” şi câteva 
poezii, ce vor alcătui sumarul unor 
viitoare volume).

Internarea lui Arghezi la Tg.-Jiu (şi nu 
în altă parte!) a însemnat pentru poet un 
nou prilej de a-şi rememora ,,originea 
gorjenească”, gând ce-l împărtăşeşte cu o 
veselă mândrie oltenească într-o scrisoare 
trimisă din lagăr copiilor săi Mitzura şi 
Baruţu, la 24 octombrie 1943. Regretă că 
nu a putut să participe la manifestările de 
la Craiova prilejuite de ,,Săptămâna 
Olteniei” şi le aminteşte vlăstarelor sale, 
ca un preţios blazon, originea lor moldo-
gorjeană:

,,Dacă eram liber, trebuia să particip şi 
eu, ca scriitor şi ca oltean. Niciodată nu 
m-am simţit mai juvete ca acum, când m-
am apropiat de obârşia tatii. Vedeţi, măi 
copii, ce fel de spirit aveţi în sânge: două 
extreme. Cum să nu fiţi oameni de 
nădejde? Măicuţa v-a dat Bucovina lui 
Ştefan cel Mare şi tătuţu – Gorjul lui 
Tudor, ce mai vreţi, mai valabilă 
aristocraţie românească?”

Pretutindeni Arghezi se va mândri cu 
originea sa gorjenească, fiind, zice, 
,,singurul copil al lui Nae Theodorescu” 
şi nepotul ,,năzdrăvanului” Tudor 
Cojocaru, ajuns la o vârstă matusalemică 
(113 ani).

Într-o mărturisire autobiografică 
(1956), Arghezi aprecia că, între olteni, 
gorjenii sunt ,,cei mai vioi şi poate cei 
mai deştepţi”, preferându-i pe gorjeni 
,,înaintea tuturor bunilor români” 
(Tânărul scriitor, V, 12 dec. 1956, p. 4, 
interviu consemnat de Horia Oprescu).

Aceeaşi mândrie a descendenţei sale 
din neamul vestiţilor panduri (,,care ştiau 
lucra cu cuţitul, nu în pâine, pentru că n-
o aveau, ci în carnea altora”) o afişează 
târziu, când prestigioasa revistă parisiană 
LES LETTRES FRANCAISES (nr. 
1019 din 5-11 martie 1964) îi solicită un 
interviu. Acel ,,cuţit familial” cu care 
strămoşii săi îşi aranjau ,,tărăşeniile de 
dragoste sau interesele” poetul 
mărturiseşte că-l poartă , la rându-i, în 
sânge, aşezându-i verbul ,,sub zodia 
polemicii”.

Primitivi, inteligenţi şi creatori de 
frumos, gorjenii locuiesc ţinutul cel mai 
sărac şi pietros din regiune:

,,Je suis du district de Gorj, le plus 
pauvre et le plus pierreux de la région. 
Là-bas les habitants sont des paysans 
primitife, tres intelligents, qu ont un 
folklore admirable…”

Adus în Lagărul de deţinuţi politici 
de la Tg.-Jiu, în toamna lui 1943, mai 
exact ,,pe la sfârşitul toamnei şi începutul 
iernii” – după propria-i mărturisire -, 
Arghezi va face parte din Grupa I a 
deţinuţilor, având numărul matricol 
5624. Locuia în camera 7 din baraca nr. 
5 (precizările aparţin lui Baruţu Arghezi - 
,,Coloana”, Tg.-Jiu, august 1969, p.5).

Deşi în cele trei luni de lagăr Arghezi 
nu a încetat să scrie poezii, el nu a 
publicat nimic în presa locală. Spunem 
ferm aceasta, întrucât am consultat cu 
atenţie presa târgujiană din această 
perioadă. Poeziile scrise aici, în lagăr, vor 
fi distribuite, ulterior, în câteva volume. 
Siguri suntem doar de auto-ironica 
,,INSCRIPŢIE”, subdatată ,,Lagărul 
Tg.-Jiu, 1943” şi pe care o regăsim în 
volumul ,,CREDINŢE”(1970), fiind 
reprodusă şi în ediţia Pienescu din 1980 
(,,Cartea Românească”, vol. II,p.439, cu 
menţiunea respectivă):,,Ai trăit destul, 
maestre, / Scriind măgării de-aceste  / 
Cum citesc şi se îngână  /  În fitece 
săptămână - /  Ba le crezi şi geniale  /  
De prosteşti şi de banale. /   Nu-ţi rămân 
zile prea multe  /  Tălpile să mai te-
asculte.  /  Lasă 
versurile baltă  /  
Până –n lumea 
ceealaltă.  /  Că 
acolo nu-i măcar  /  
Nici o urmă de 
tipar.”

*
Apropierea lui 

Tudor Arghezi de 
,,Gorjanul”  lui 
Jean Bărbulescu s-a 
p r o d u s  p r i n 
colonelul Şerban 
L e o v e a n u , 
c o m a n d a n t u l 
Lagărului, un om 
deosebit, conştient 
de valoarea autorului ,,Cuvintelor 
potrivite” (1927) şi al ,,Florilor de 
mucegai” (1931), care, peste trei ani 
doar, în 1946, va obţine Marele Premiu 
pentru Literatură. La rândul său, 
directorul ,,Gorjanului” era la curent cu 
mişcarea literară şi culturală a vremii, 
realizând desigur că ,,deţinutul politic” cu 
numărul 5624 era unul din scriitorii de 
frunte ai literaturii române, pe care critica 
literară îl socotea la un moment dat drept 
cel mai mare poet român în viaţă.

       În 1946, Arghezi publică în 
,,Adevărul” din Bucureşti celebrul articol 
,,GORJIUL şi GORJANUL”, pe care 
Jean Bărbulescu, directorul-proprietar al 
publicaţiei târgujiene, îl reproduce în 
întregime cu o scurtă notă, considerându-l 
,,o confesiune, care înregistrează totuşi în 
ea destinul unui om, pentru care s-au 
deschis cu dărnicie porţile atâtor 
temniţe.” Articolul ,,dezmorţeşte în noi 
vechi amintiri” – scrie Jean Bărbulescu în 
sus-menţionatul chapeau – fiind mărturia 
,,aceluiaşi caracter”, scris ,,cu aceeaşi 
tărie, cu aceeaşi aleasă demnitate”…

       Aflăm, aşadar, că în 1946 Arghezi 
continua să citească ,,Gorjanul” (care, de 
fapt, circula, la mii de abonaţi, în întreaga 
ţară, fiind recunoscut pe Federaţie, ca 
deţinând supremaţia în presa de 
provincie).

       ,,Gorjanul” – cu informaţiile sale 
diverse, multe de interes local – îi 
aminteşte poetului de locurile şi oamenii 
cunoscuţi, în lungile zile de lagăr, 
revăzându-i aiurea ,,din cabanele lor de 
mucava la bucătărie, la ateliere, la 
zăbrelele porţilor interioare”: ,,Prin 
crăpături se zăreşte carul cu boi al 
ţăranului liber, pe şoseaua netedă, 

străbătută la pas cu copita şi opinca.”
        Nu crede, scrie poetul, ,,să existe 

o instituţie mai eficace pentru educarea şi 
apropierea oamenilor ca puşcăria” - 
,,arta de a guverna cu lacăt şi cu condeiul 
amorţit are nevoie de acest indispensabil 
adjutant.”

        Între toate închisorile, de care îşi 
aminteşte incidental, din când în când, 
prin asociere fortuită, lagărul din Tg.-Jiu 
,,îmi e constant şi periodic prezent”. 
Publicaţia târgujiană vine să-i amintească, 
însă, cu plăcere, de sejurul său la Tg.-Jiu, 
ca ,,musafir temporar”, cum scria 
mentorul publicaţiei, referindu-se, într-o 
împrejurare, la starea de penitenţă la care 
erau supuşi internaţii politici.

       Articolul din 1946 e scris cu 
sângele unei evocări dureroase, dar şi cu 

suflul unei amintiri 
plăcute:

       ,,La o 
săptămână, la două, 
poşta îmi aduce 
ziarul Gorjanul. 
Cum sunt şi eu o 
ţâră Gorjean, odată 
prin lagăr şi odată 
prin descendenţă, 
m ă  r e p e d 
numaidecât să-l 
desfac. Am neamuri 
de  Tudori  la 
Cărbuneşti, pe care 
nici nu le cunosc. 
Dar mi-e dor de ele. 
Materialul ziarului 
mă  interesează 

orişicum şi orişicând…
       Directorul ziarului, d. Jean 

Bărbulescu, îl scoate de 23 de ani. E un 
personaj scurtac, bondoc şi n om de mare 
ispravă, de care mă leagă o ineluctabilă 
suvenire. Lua drumul adeseori până în 
închisoare. Mă aştepta în biroul 
comandantului, colonelul Leoveanu, - alt 
mare om cumsecade, - şi scotea din 
buzunarul paltonului, pentru deţinut, o 
sticlă de apă minerală. Clocea sub dop, 
de ani de zile, cel mai bun vin sau rachiu. 
La puşcărie, o picătură de drojdie e 
animatoare.

       Ultimul număr al gazetei d-lui 
Jean Bărbulescu, care trebuie felicitat, 
descoperă şi un real talent de satiră 
strecurată. Semnătura PICADOR din 
articolul ,,O recenzie cu reflecţii digitale” 
e revelatoare (n.n.: după mai bine de 5o 
de ani, am reuşit dezlega misterul în 
legătură cu acest PICADOR, autorul unor 
interesante articole şi sensibile poezii, el 
însuşi supus unui draconic regim de 
penitenciar în anii comunismului…).

       Gorjul e sărac şi chinuit. Gorjul a dat 
pe Tudor Vladimirescu. Gorjul e viu. 
Gorjul gândeşte. Sus, Gorjule, sus…”

       Articolul este semnat ,,T. Arghezi” 
şi apare în paralel, pe pagina 1, cu 
editorialul ,,Foamea” semnat de celebrul 
gazetar din epocă PICADOR, alias Vasile 
Rovenţa (,,Gorjanul”, dec. 1946).

       Aceste rânduri sunt suficiente spre 
a ne lămuri asupra relaţiilor de reciprocă 
preţuire care se statorniciseră, în scurtul 
răgaz, între Tudor Arghezi şi câţiva 
târgujieni de ispravă, printre care cu 
preeminenţă  se distinge Jean Bărbulescu, 
- ,,cel mai mare gazetar al Gorjului”, 
cum bine îl evoca odată prof. Ion Mocioi, 

de la care generaţiile mai tinere de 
jurnalişti ar avea mult de învăţat, dacă ar 
consulta colecţiile celebrei publicaţii 
interbelice.

 
II

Am consultat cu mare atenţie colecţia 
,,Gorjanului” pe perioada sejurului 
târgujian al lui Tudor Arghezi (octombrie 
1943 – ianuarie 1944) şi, în afară de 
câteva informaţii cu privire la activitatea 
,,manufacturieră” a lagărului, nu am găsit 
nimic care să ne pună în dificultate (în 
dilemă ) cu o eventuală colaborare a lui 
Arghezi, în domeniul poetic.

Singura semnătură a lui Tudor Arghezi 
în ,,Gorjanul” se produce în numărul din 
9 decembrie 1943. E vorba de articolul 
,,IMPRESII DE LA SFINŢIREA UNEI 
BISERII”, semnat  ALFA, un fel de 
reportaj din ziua de 5 decembrie 1943, 
scris cu prilejul sfinţirii bisericii din lagăr, 
ridicată ,,din îndemnul cucernic al unui 
om, - care se întâmplă să fie şi 
comandantul lagărului, - şi cu sprijinul 
unui mănunchi de buni creştini”, unii din 
ei ,,mosafiri temporari ai acestui institut 
de ispăşire!” (cum va preciza, în numărul 
din 19 decembrie 1943, directorul 
ziarului, care va reproduce pe larg 
cuvântările rostite de comandantul 
Leoveanu şi I.P.S. Nifon, mitropolitul 
Olteniei).

Încă din titlu, Arghezi precizează că a 
fost ,,zidită, zugrăvită, împodobită şi 
sfinţită, în 12 luni”, şi de aici ,,rezultatul : 
un giuvaer”.

Articolul constituie cel mai deplin 
omagiu pe care poetul l-a adus vreodată 
Gorjului şi gorjenilor, referindu-se la 
diferenţa specifică a mentalităţii gorjene, 
la pitorescul geografic şi etnografic al 
locurilor, la pătura negustorească şi 
deopotrivă la clientela aleasă, la 
,,cucoanele” pline de distincţie şi 
emancipare, la ,,spiritul de independenţă” 
al gorjeanului.

Prima parte a reportajului se constituie 
în acest elogiu fără rezerve al locuitorilor 
de la poalele Parângului. 

E de amintit că în perioada sejurului 
târgujian, Arghezi a putut citi în 
,,Gorjanul” anumite articole în care se 
făcea elogiul ,,olteanului cu cobiliţa”, dar 
şi al celui din zona subcarpatică. În acelaşi 
timp, bunăoară, un Petre Pandrea încerca 
să definească acea ,,metafizică a Olteniei” 
(,,TIMOCUL”, revistă de luptă naţional-
culturală, anul X, Caietul 1 şi 2, 1943 – 
articolul ,,Reflecţii despre sociologia şi 
metafizica Olteniei”).

Numai în acest context putem înţelege 
elogiul arghezian, care rezervă Gorjului o 
preeminenţă etno-spirituală. Gorjeanul – 
zice el - ,,e altfel de român şi altfel de 
oltean”, având ceva deosebit, distinctiv, 
,,ceva aşa ca un lipici al lui, o noimă de 
aristocraţie…”:

,,Dacă n-aţi văzut gorjencele acelea, 
cocoanele acelea în opinci şi-n cojoc, cu 
chipul rotunjit într-o bogată năframă 
boerească, n-aţi văzut nimic şi duceţi-vă 
să le vedeţi…”

El recomandă pictorilor (,,care ne-au 
împuiat capul cu Balcicul”) ,,s-o apuce pe 
Jiu în Sus” pentru a reda frumuseţile 
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,,celui mai sărac judeţ, cu oamenii cei mai zdraveni şi 
mai teferi la minte.”

Există un anume stil al gorjeanului, crede Arghezi, 
,,în vorbă, în port, în inteligenţă”, ,,fiecare gorjean fiind 
o individualitate”. Şi dă exemplul unor soldaţi care fac 
de gardă la poarta lagărului sau ,,pe vasta alee elegantă, 
păzită de drapele lungi, printre cartierele de cabane…” 
Unul, cel de la poartă, se dovedeşte iscusit în vorbă şi 
plin de umor aluziv, celălalt, un cioban, scrutând 
,,coamele albe ale Parângului”, îşi adusese cu el câinele 
să facă concentrarea împreună…

În Târgu-Jiu, negustorii i se par ,,politicoşi, fără 
servilism, dar niciodată indiferenţi”:,,Domnii comercianţi 
din Capitală ar putea să ia din magazinele locale o 
frumoasă lecţie de omenie şi de bună-cuviinţă…”

Ca şi negustorii e şi clientela, o clientelă ,,care ştie 
ce vrea, pretenţioasă la calitate, dar cu adevărat 
distinsă”, ,,cucoane în alesul înţeles al cuvântului, nu 
numai frumoase şi deştepte, dar şi îmbrăcate cu gust. 
Altă rassă de Români! Altă lume!…Aristocraţia e în 
aerul binecuvântatului ţinut al Gorjului…”

Cât priveşte intelectualitatea, aceasta este ,,concretă 
şi integrală”, departe de ,,spoiala unui semi-doctism 
foarte des întâlnit în Bucureştii  tuturor 
despersonalizărilor.”

,,Oamenii aceştia par maceraţi de o cultură veche şi 
densă, fără intervale, fără lipsa verigilor de înlănţuire.”

Poetul mărturiseşte apoi a se fi întreţinut cu aceşti 
intelectuali, discutând anumite probleme esenţiale ,,de 
artă şi literatură”:

,,Se cunoaşte că din osul lui Tudor din Vladimiri sunt 
ieşiţi oamenii pe cari i-am cunoscut cu prilejul târnosirii 
schitului din lagărul împrejmuit cu sârmă ghimpată”

A doua parte a reportajului semnat ALFA se referă la 
festivitatea prilejuită de sfinţirea bisericuţei, ,,culeasă 
parcă din basmele lui Andersen, ale fraţilor Grimm şi 
Swift”…

Comandantul Leoveanu i se pare ,,un gorjean cu 
har” şi un ,,om excepţional”, înzestrat cu ,,intuiţii” şi cu 
,,puterea” de a trece repede de la inspiraţie la realizare… 
El a visat ,,o imagine de Ierusalim, un altar naiv şi 
fraged, o casă de rugăciune ca un chivot, o bijuterie – şi 

iată visul împlinit…” 
Colonelul ar fi – zice Arghezi - ,,un poet care se 

ascunde” şi un tip care ,,face o excelentă impresie de 
modestie”. E un bărbat frumos, cu profilul aducând a 
Leconte de Lisle şi ceva Baudelaire. Are ţinută puternică, 
linie marţială. Acest gorjean de elită, se spune, e un om 
,,ca o bucăţică de pâine”. Vorbeşte curgător, ostăşeşte, 
bine supravegheat, amintind pe Rege, pe Mareşal şi pe 
gen. Dumitru Popescu, ministrul de interne, al cărui 
reprezentat e de faţă.

,,SCHITUL LEOVEANU” e zidit pe tălpi de piatră 
din bârne groase şi înconjurat de un brâu 
de iarbă primăvăratică ,,ca un chenar de 
smarald”. E o bisericuţă sveltă, acoperită 
cu zale de şiţă, cu cerdac elegant având 
un mic clopot. Clopotul cel mare se află 
în clopotniţa ridicată alături de schitul în 
care încap comod vreo 300 de persoane.

Bisericuţa din lagăr a fost sfinţită de 
un sobor de 20 de preoţi în frunte cu 
Mitropolitul Nifon Criveanul ,,care se 
mişca în voia unui ritual complicat”. 
Fostul ieromonah observă perdelele 
albastre care drapau icoanele împărăteşti 
şi icoana mirului pe un pupitru îmbrăcat 
în roşu. 

Odăjdiile preotului slujitor au fost 
dăruite de un internat politic, altul a 
dăruit ,,două terenuri sportive şi o sală de 
iarnă”. 

Placa masivă a Sfintei Mese şi 
candelele fixate pe tâmplă au fost cioplite 
în atelierul de alabastru al lagărului.

La fel cele două candelabre, unul de 
lemn şi altul de cristal, care ,,scânteiază 
ca o horă de constelaţii, mutată din cer 
în biserică”. Lumânări electrice se 
armonizau cu făclii de ceară galbenă, cu 
miros de miere:,,E o biserică unică din 
câte cunosc şi pare să cânte singură din 
lumini şi icoane. Privită în peisajul ei, cu 
atâtea culori de contraste studiate, e 
vioaie şi zmălţuită ca un brotăcel”.

 E amintit, într-un ,,P.S.” şi zugravul 
bisericii: ,,bătrânul Vasile Avramescu, 
care, fără pretenţiuni, şi-a pus tot sufletul 
pentru această lucrare.”

După slujbă, înaltul ierarh şi distinşii oaspeţi au 
vizitat atelierele Lagărului (tâmplărie, curelărie, croitorie, 
sculptură în piatră) şi câteva cabane, după care s-au 
întrunit ,,la o agapă frăţească”. A doua zi, mitropolitul 
NIFON Criveanul  (el însuşi autor de scrieri de morală 
creştină) a participat la sfinţirea bisericii din Suseni…

La 30 decembrie 1943, Arghezi părăsea Lagărul.
 La 12 ianuarie, el trimite vechiului său amic din 

Broşteni, scriitorul Al.Calotescu-Neicu, o nouă scrisoare 
(a treia, de fapt – vezi ,,Trei scrisori inedite de la Tudor 
Arghezi”, în RAMURI, an VI, nr. 6 (60), din 15 iunie 
1969), din care rezultă că, după plecarea din lagăr, l-a 
vizitat pe acesta, la conacul din Broşteni, loc 
binecunoscut lui Arghezi şi cu alt prilej.

Pe Calotescu-Neicu, Arghezi îl cunoscuse mai de 
mult, încă de prin 1929, când, pentru prima dată, poetul 

vine la Târgu-Jiu însoţit de confraţii de condei 
C.S.Făgeţel, Ion Minulescu, Nicolae Cazaban, Mircea 
Damian, Radu Dragnea, participând împreună la o 
şezătoare ce a avut loc la Teatrul Căldăruşe. Deplasarea 

Continuare din pag. 7 s-a făcut de la Craiova cu automobilele, în toamna lui 
1929, cu popas la conacul din Broşteni şi cu găzduire la 
familia prof. Culcer din Tg.-Jiu (soţia profesorului, Ana 
Culcer, actriţă celebră,era nepoata lui Nicolae Bălcescu).

Cu prilejul acelei şezători, Arghezi rămâne uimit de 
receptivitatea ,,Jienilor ce-au umplut sala”, capabili a 
înţelege poezia bună şi a gusta ,,disertaţia” sa despre cum 
se scrie o poezie în care trebuie să pui suflet…

Cronica evenimentului a fost făcută de poet, 
consemnându-se faptul şi în ziarul ,,Gorjanul” al lui Jean 
Bărbulescu, care a fost de faţă (,,O ŞEZĂTOARE LA 

TÂRGUL JIILOR”, în ,,Bilete de papagal”, an II, nr. 
405, din 6 iunie 1929, reprodusă în ,,Ramuri”, august 
1967).

Se cuvine să amintim că în corespondenţa dintre 
Arghezi şi Al.Calotescu-Neicu, acesta din urmă îi 
solicitase poetului să scrie o  ,,Prefaţă” la cartea de debut 
a fiului său C. Calotescu-Neicu, o culegere de schiţe şi 
nuvele ce se va tipări la ,,Ramuri” în primăvara lui 1944. 
Poetul observa la tânărul prozator un simţ deosebit al 
particularităţilor lingvistice, o anumită culoare 
etnografică şi un anume ,,comportamentism” al 
personajelor, scriind destul de încurajator…

Evocând legăturile lui Tudor Arghezi cu Gorjul nu 
poţi să nu aminteşti că o bună parte din seva operei sale, 
din specificitatea lingvistică trimite la obârşia gorjeană 
revendicată fervent de poet. Şi poate că dacă această sevă 
(energie) şi specificitate n-ar fi existat, Arghezi n-ar fi 
putut schimba faţa poeziei române, aşa cum după 
Eminescu numai un Blaga, un Barbu sau un Nichita 
Stănescu au făcut-o…

Z.C.
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„N-am făcut altceva nimic, m-am jucat”, dar „toată 
jucăria are un înţeles” – va mărturisi Tudor Arghezi în 
Ars poetica.1

„Jocul” acesta înseamnă, însă, una din cele mai 
interesante aventuri ale limbajului, căci de la homo 
sapiens la homo faber, iar de aici la homo ludens, jocul 
devine fenomen de cultură în cadrul civilizaţiei umane, 
iar poesis-ul, ca ipostază a spiritualităţii creatoare, are 
deopotrivă o funcţiune sacră şi profană, entităţi 
congruente în perspectiva transfigurărilor şi expresivităţii 
estetice. De la jocul ideilor, al tropilor şi figurilor de stil, 
la elementele de prozodie, poetul are la dispoziţie o 
întreagă strategie şi un întreg instrumentar în a concepe 
poesis-ul ca manifestare ludică a spiritualităţii şi 
imaginarului artistic, în sensul definiţiei baconiene a 
poeziei: Poesis doctrinae tenquam somnium / poezia ca 
un vis al înţelepciunii.2

Creatorul este, aşadar, un homo ludens, care îşi asumă 
lumea şi sensurile profunde ale existenţei.Întreaga sa 
creaţie izvorăşte dintr-o viziune ludică, bine definită, 
asupra artei sale poetice. Este acesta un fel de a concepe 
poezia şi de a o mărturisi.

Pretutindeni unde îşi expune 
ideile sale programatice, Tudor 
Arghezi nu numai că lasă să se 
înţeleagă, dar chiar afirmă 
uneori expressis verbis că a 
conceput „meşteşugul literar” 
ca o joacă plină de sens şi 
gravitate.3

Poetul e dispus să se „joace” 
cu cuvintele: le excită aroma, le 
avivă rănile cu sticlă pisată, le 
infectează complet. O asemenea 
vocaţie artistică ar izvorî dintr-o 
prodigioasă dispoziţie naivă. 
Creatorul este, aşadar, un 
Demiurg, pe care nu l-a părăsit 
graţia jocului de copii, fantezia 
disimulărilor ludice. Formele 
jocului supune limbajul şi 
poetul ne face părtaşi, cu cea 
mai dezarmantă naivitate, la o ceremonie a improvizaţiei 
ludice, în sens artizanal, nu lipsită de umorul „copilăririi” 
sale cu semnificaţii mai adânci: „Câteodată, şi destul de 
des, am strâmbat resorturile într-adins, ca să le văd cum 
sar ele strâmbe şi am lipit o pensulă cu chinoroz pe nasul 
cuvântului care mă necăjea...”

A supune limbajul la aceste exorcizări ludice 
înseamnă, de fapt, „meşteşug” artistic, artă poetică, 
„potrivire de cuvinte”, astfel că jocul – ca expresie a 
poesis-ului arghezian, cuprinde, în acolada sa intenţional-
estetică, tot ceea ce poate fi mai spectaculos şi profund 
în viaţă, reprezintă, altfel zis, o ipostază deloc redundantă 
şi plină de tâlcuri a artei poetice argheziene. Trebuie să 
precizăm că, în luciditatea sa de homo faber al unui 
„meşteşur literar”, poetul nu se lasă furat de gratuitatea 
ludicului, împingând cuvintele spre alegoria 
simbolurilor. Dincolo de aparenţe, jocul înseamnă, 
aşadar, în poezia lui Arghezi, o viziune artizanală asupra 
lumii, în sensul bricolajului artistic, aducând în planul 
discuţiei ideea de migală, de artisticitate şi construcţie 
poetică.

Artistul e marele artifex care foloseşte strungul, 
nicovala şi alte unelte din acelaşi inventar sugestiv („La 
bancul meu cu menghină mică” – Ars poetica). El detestă 
„cuminţeniile” limbajului („corectitudinile profesorilor 
de limba română, care fac dicţionare, culegeri, categorii 
şi clasificări...”).

„Limba fuge înainte” spune Arghezi, prilej de a 
aprecia pe cei care „au sărit gardurile, au forţat uşa, au 
spart peceţi domneşti şi s-au înfruptat hoţeşte.” 4.

Nicolae Balotă observa firea ludică a poetului care 
„se copilăreşte voit”, în intenţia de „a reduce” universul 
miniatural la cuvinte şi întreg bestiarul domestic la un 
alfabet, ca într-o pictură naivă sau neo-primitivă, tinzând 
prin stilizare excesivă la manierism: „În lumea ludică a 
miniaturalului, totul are un caracter estetizant”.5

Nicăieri, însă, în aceste miniaturi naiv-lirice şi 

artificializant-manieriste, poetul nu renunţă la 
„meşteşug”, chiar dacă undeva mărturiseşte că şi-a dorit 
ca toată această estetică a „copilăririi” franciscane să fie 
pusă în „stihuri nemeşteşugite”.

Şi în astfel de texte „aluziile cultice” sunt foarte 
frecvente, chiar în Psalmi, unde, prin evocarea aceluiaşi 
univers domestic şi gospodăresc, poetul intră în 
reverberaţii cu transcendentul, la un „taifas” de neaoşă 
confraternizare cu un Dumnezeu care nu este altul decât 
Moşul înţelept şi blând din basmele copilăriei, precum în 
Denie: „Seara stau cu Dumnezeu / De vorbă-n pridvorul 
meu. / El e colea, peste drum, / În altarul lui de fum, / 
Aprinzând între hotare / Mucuri de mărgăritare.”

Nicăieri, în asemenea copilăriri lirice de larg ecou 
speculativ, nu pot fi întâlnite atitudini ironice sau groteşti 
din alte registre. „Desenele curate şi simple” (Jucăriile), 
aflate sub zodia protectoare, securizantă (Jean-Pierre 
Richard) a „copilăririi”, plutesc ele însele în acea graţie a 
ludicului cu intenţionalitate metafizică, bucurându-se de 
o „imunitate” plenară. Într-o asemenea viziune, jocul 
reface, la Arghezi, legătura spiritului cu transcendentul, 

cu Divinitatea – „singura legături cu Eternitatea pe care 
şi-o îngăduie viziunea poetică argheziană”.6

Însă Arghezi nu e un Savonarola. Nu distruge fără să 
clădească nimic, nu detestă fără să propună ceva. De la 
început poetul simte necesitatea revoluţionării limbajului 
artistic. Inovaţiile sunt acelea care întreţin spiritul unei 
limbi şi nu regulile standard. Întregul spirit novator al 
liricului nostru nu a scăpat criticii literare (Lovinescu, 
Ralea, Călinescu, Cioculescu ş.a.), o revoluţionare a 
mijloacelor de expresivitate, adică o acţiune programatică 
de regenerare a limbajului poetic. Şi pentru a-i atenua 
gravitatea şi caracterul său mai „colţuros”, „în răspăr”, 
„bolovănos” şi „abrupt”, - poetul recurge la expresivitatea 
ludicului. Paradox exemplar, dar Arghezi se teme de un 
singur lucru: să nu facă literatură! O spune franc, la 
adresa spiritelor „elitiste”, în polemica ce o poartă cu Ion 
Barbu imediat după apariţia Cuvintelor potrivite. Reacţia 
autorului Jocului secund era, desigur, firească, ca şi 
rezerva mărturisită, mai târziu, a lui Blaga, faţă de 
spiritul teluric şi carnal al liricii argheziene (dar să 
precizăm că, faţă de discreta rezervă blagiană, umorile şi 
idiosincraziile argheziene se fac simţite în paginile 
publicaţiilor!). 

Poetul dă o adevărată bătălie pentru a smulge 
cuvintelor sensuri noi. Le „ciocăneşte” pe toate feţele ca 
un făurar iscusit şi descoperă aur veritabil, reflexe 
inoxidabile în cele mai „compromise” cuvinte: „Din 
bube, mucegaiuri şi noroi, / Iscat-am frumuseţi şi preţuri 
noi.” Marea sa artă, făcută cu aparenţa gratuită a jocului, 
constă în a potrivi cuvintele. Chiar volumul de debut ne 
propune, prin titlu, o mare capacitate de invenţie 
artizanată, meşteşugărească – în sens poetic.

O idee permanentă a lui Arghezi este cea privitoare la 
munca de rob a artistului. El va vorbi cu „religiozitate” 
de truda crâncenă a artistului. Toată această prea serioasă 
aventură, fie ea şi „copilărire” artistică, are un sens: să 
creeze o lume după un chip şi o asemănare nouă, aşa 

cum Demiurgul plămădeşte îngeri din lutul cel mai fetid, 
cu aerul grav al senioratului constructiv: „Vocabularul e 
harta prescurtată şi esenţială a naturii şi omul poate 
crea din cuvinte simboluri, toată natura din nou, create 
din materiale în spaţii şi o poate schimba.”7 Ba mai 
mult – Demiurgul nu este numai creatorul unei lumi, ci 
mai ales al unui Univers. Cutare critic remarca, cu 
destulă îndreptăţire, că Arghezi „a realizat un sistem 
solar verbal, cu legile, planetele, circuitele şi fazele lui”.

Artistul îşi asimilează, aşadar, creaţia prin joc, el îşi 
„potriveşte” cuvintele în aşa fel încât are revelaţia unor 
sensuri noi. „Slova de foc” ne dovedeşte că el este un 
inspirat, un posedat de harul poetic, iar „slova făurită” 
afirmă încă o dată valoarea artistică a trudniciei sale. 
Poetul le „împărechează” în Cartea sa, dându-le, odată 
cu rigoarea formală, existenţă eternă.

Dar poezia, ameţită de largi ocoluri speculative în 
tânjirea după transcendent (Psalmii), revine instinctiv la 
concreteţea imaginarului, la figurile „copilăririi”. Vârsta 
copilăriei este un spaţiu securizant, tonic şi la toţi marii 
noştri poeţi, de la Eminescu la Blaga, se găsesc foarte 
bine reprezentate imaginile copilăriei. La Arghezi tema 
e mai de durată, cu bătaie estetică mai complexă. Un 
adevărat univers miniatural, al existenţelor mărunte, al 
gâzelor şi florilor – adică tot ceea ce critica va numi 
poezia „boabei şi a fărâmei” – va veni să pună în 
evidenţă noi şi noi ipostaze ale jocului artizanal 
arghezian. Ochiul poetului descoperă în lumea micilor 
vietăţi un adevărat spectacol al vieţii şi plenitudinii, şi 
Arghezi jubilează cu un suflet de copil la frăgezimile şi 
gingăşia lumii. Tot acest carnaval miniatural, însă, 
include sugestii tematice şi semnificaţii majore de găsit 
în întreaga sa poezie.

Chiar tema gravă a morţii este transpusă de Arghezi 
în alegoria jocului, întorcând oarecum „Mioriţa” pe dos, 
dar ajungând la aceeaşi reflecţie gravă. Poetul vorbeşte 
copiilor de moarte, ca de un „joc viclean, de bătrâni”, 
vechi de când lumea, atenuând astfel, în transfigurarea 
alegoriei, gravitatea implacabilului accident existenţial: 
„Puii mei, bobocii mei, copiii mei!/ Aşa e jocul./ Îl joci 
în doi, în trei, / Îl joci în câte câţi vrei. / Arde-l-ar focul!” 
(De-a v-aţi asuns).

Creatorul, investit cu har demiurgic, scoate din planul 
realului obiecte şi fenomene, în general reificări şi 
legităţi insolubile, integrându-le într-un plan secund, 
adică în starea de graţie a figurii ludice.

În Cântec de adormit Mitzura, imaginarul urcă în 
registrul cântecului de leagăn, evocând o lume a 
armoniei şi diafanului, un rai infantil în miniatură: 
„Doamne, fă-i bordei în soare, / Într-un colţ de ţară 
veche, / Nu mai mult decât o floare, / Şi îngust cât o 
ureche (...) / Dă-i un fluture blajin / Şi o broască de 
smarald. / Şi-n pădurea de pelin / Fă să-i stea bordeiul 
cald. / Şi mai dă-i, Doamne, vopsele / Şi hârtie 
chinezească, / Pentru ca mânjind cu ele, / Slava ta s-o 
zmângălească. / Şi când totul va fi gata / S-o muta la ea 
şi tata...”

În vinele poeziei curge sângele „meşteşugului” şi al 
jocului numit undeva „zbeg”, o alchimie de înaltă 
combustie poetică. În acest sens, poezia se naşte de la 
sine, sub imperiul ludicului ca stare de graţie şi 
confesiune programatică: „Om în vârstă şi târziu, / Tot 
am învăţat să scriu. / Prins ca de-o copilărie, / Mâna se 
porni să scrie.../ Se găsesc pe câte toate / Slovele mele 
culcate. / Slovele cele mai bune / Le-am scris negre, în 
cărbune, / Pe deasupra cu vopsele. / Le-am pus ceară cu 
mărgele, / Şi dintr-unele tipare / Mi-a-ncolţit şi câte-o 
floare. / Nici acum nu ştiu s-aleg: / Meşteşug a fost, ori 
zbeg?” (Inscripţia inscripţiilor).

Folosindu-se de aceleaşi figuri ale ludicului, ale 
„copilăririi” cu meşteşug, poetul conferă şi erosului o 
viziune de spectacol gospodăresc: „Vrei tu să fii 
pământul meu, / Cu semănături, cu vii, cu heleşteu, / Cu 
pădure, cu izvoare, cu jivini?” (Logodnă). E în astfel de 
versuri un omagiu adus iubirii maritale, căminului şi, 
desigur, copiilor care vor veni să aducă fericirea deplină 
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a cuplului. Cartea cu jucării şi atâtea volume de 
asemenea factură sunt expresia înţelegerii lumii ca joc şi 
a jocului ca manifestare a vieţii. Să observăm că, 
recuperând o inocenţă pierdută, dar şi o sensibilitate de 
tip ontologic, pretutindeni gestul şi viziunile ludice apar 
desolemnizate, chiar în Psalmi sau în alte poezii unde 
„contactul” cu Divinitatea, mai bine zis monologul liric, 
este destul de familiar. Dobândirea universului miniatural 
al armoniei şi puritaţii se face prin condiţia sine qua non 
a „copilăririi”, de unde şi invocaţia exorcizantă a acestei 
stări de graţie transmundane: „Fă-te, suflete, copil / Şi 
strecoară-te tiptil / Prin porumb cu moţ  şi ciucuri, / Ca 
să poţi să te mai bucuri...”

Miniaturalul este, aşadar, o dimensiune a „jocului” şi 
pe aceasta se întemeiază o poezie de mare candoare şi 
gingăşie: „Mi-a umblat în păpădie / O goangă cu pălărie 
/ Şi cămaşă stacojie...” (O lăcustă).

Există, însă, şi o latură grotescă a „jocului”, dând 
naştere la adevărate parabole de umor negru, foarte 
transparente, de tipul:

„Într-o ţară care-a fost
Era mare cel mai prost
Bi-ba, ba-ba,
Cine-o leacă-avea de cap
Şi-l punea după dulap.
Hu-hu, hu-hu,
Bu-hu, hu-hu...”

(Hora de băieţi).

În poezia de după război, târziu oricum, Arghezi 
descoperă o altă ipostază a „jocului”: alegoria fabulei 
(„când poezie, când surâs, când puşcătură” – Fabula 
fabulelor), cultivă cu aceeaşi candoare, gingăşie şi 
prospeţime mai vechea lui pasiune pentru universul 
„boabei şi al fărâmei”, melancolizând în surdină marile 
sale teme de odinioară.

„Plăcerea meşteşugului ţine atât cât durează scrisul”, 
scrie Arghezi în Scrisoare cu tibişirul, iar scrisul nu e „o 
jucărie anodină, ci o tortură frumoasă”, de unde şi 
„meşteşugul blestemat şi fericit al cuvintelor”.

Amintindu-şi în interviul acordat lui Ion Biberi8, de 
munca sa de bijutier în periplul parisian, îndeosebi de 
„strungul mic, de mare fineţe” de care s-a despărţit la 
venirea în ţară, Arghezi consideră munca „literatului” 
drept muncă de bijutier, -  confesiune foarte interesantă 
sub aspectul artei poetice, al artizanatului artistic. De 
unde şi impresia că o bună parte a operei sale, o 
considerabilă dimensiune a imaginarului poetic al poesis-
ului arghezian s-a plămădit în retortele ludicului:

„De fapt nu fac mare deosebire între îndeletnicirea 
bijutierului şi a literatului. Mi-a plăcut totdeauna lucrul 
bine organizat, armonios, mi-a plăcut să lucrez cu 
materiale concentrate, cu aurul, care e incoruptibil, şi cu 
diamantul, care e o sinteză, deci cu materiale învecinate 
cu steaua şi cu luna. Sunt lucruri aparent mici, dar cu 
toate dimensiunile şi adâncimile îngheţate în stil de 
eternitate.”

DAN MIRCEA ABRUDAN

NOTE:

  „Adevărul literar”, nr. 367/1927.
2 Johan Huizinga, Homo ludens, cap.VII: „Jocul şi 

poezia”.
3 Un basm de cinci minute, în „Pagini din trecut”, ESPLA, 

1955, p. 174;  şi  Jucăriile, în „Bilete de papagal”, an II, 28, nr. 
223, pp. 1-2.

4 În „Cronicarul”, nr. 1/1930, interviu
5 Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, 1979, p. 251.
6 Ibidem, p. 258.
7 Scrisoare cu tibişirul, în „Lumea”, an I, 1924, nr. 8.
8Lumea de mâine, Ed. Forum, Bucureşti, 1945, p. 41.

Unde-i dulcea Bucovină, unde-s 
codri de aramă?

Ostatic am rămas la fraţi – de un blestem 
desperecheaţi…
Trăiesc în Ţara Nimănui, născut în cuibul cucului…
Şi vai de trist pământul meu de până hăt la Movilău!
Şi vai de biată maică-mea trimisă în Siberia…

Unde-i dulcea Bucovină, care-i partea mea de vină?
Unde-s codrii de aramă? De ce plâng din vamă-n 
vamă?

Cei străini tot vin şi vin peste Codrii lui Cosmin…
Vin cu „drujbele” în spate – creaturi înaripate…
Vai de fraţi, vai de surori, risipiţi ca nişte nori
De furtuna cea cerească, de prostia românească…

Unde-i dulcea Bucovină, care-i partea mea de vină?
Unde-s codrii de aramă? De ce plâng din vamă-n 
vamă?…

Nici nu ninge, nici nu plouă…Iar se lasă Lună nouă
Peste dulcea-mi Bucovină – floare rară de sulfină…
Nici tu vie, nici tu moartă… Viitor? Speranţă? Soartă?
Pe pământul vechii Dacii se desfată haidamacii!

Unde-i dulcea Bucovină, care-i partea mea de vină?
Unde-s codrii de aramă? De ce plâng din vamă-n 
vamă?…

Nici Ştefan şi nici Mihai, nici tu paloş, nici tu nai…
Unul zace cu mormânt, la Putna, cu legământ…
Altul pe boltă tresare de dorul Veronei sale…
Paradis fără icoană? Trunchi de tei fără coroană?

Unde-i dulcea Bucovină, care-i partea mea de vină?
Unde-s codrii de aramă? De ce plâng din vamă-n 
vamă?…

Doamne, Doamne, Sfinte Tată, mântuieşte-ne odată!
Românul de la o vreme nici de tine nu se teme…
Capul cel plecat nu-l taie… Filozofie de paie!
Sabia cât străluceşte – neam după neam nimiceşte…

Unde-i dulcea Bucovină, care-i partea mea de vină?
Unde-s codrii de aramă? De ce plâng din vamă-n 
vamă!?…

MIHAI PREPELIŢĂ

Ucraina 

„Un creator ce-a purtat şi poartă «în desagă», precum 
Şincai rspiraţia Limbii Române, încălzindu-se lângă 
tâmpla ei, fie că se află la Moscova, adânc în Siberia, la 
Cernăuţi, Chişinău sau Bucureşti. El face parte din 
Pâinea ei cea de toate zilele.”
(Ion MĂRGINEANU)

Clopote la margine de Ţară
Clopote la margine de Ţară
Şi la început de iarnă bat
Să n-adune-n lacrima mară
Ce de-atâţia ani în ochi ne-a stat.

Cu pecetea munţilor pe frunte
Cu Cosminu-n sânge şi-n bunici
De la rădăcini de la grăunde
Am urcat prin veacuri până-aici.

Din Siret în şesuri mai domoale
Unde curge Prutu-n alte zări
Se aude vorba Dumitale,
Domnul Flondor, Domnul Cavaler…

Iar din alte piscuri, din departe,
Peste ani se-nalţă vertical
Şi ne strigă din aceeaşi soarte
Avram Iancu, craiul din Ardeal.

În durere ca-ntr-o catedrală,
În acelaşi viscol şi îngheţ
Inimile noastre se răscoală-n
Bucovina, Ţebea şi Râmeţ.

Pe Câmpia Blajului cea mare
Sau în Codrii veşnici din Cosmin
Din speranţa noastră cresc altare
Şi eu vin la ele să mă-nchin.

Nu suntem noi fii fără de ţară,
Neamul meu e-un Clopote total
Care bate şi ne-adună iar
De la Cernăuţi până-n Ardeal.

ILIE T. ZEGREA,

Cernăuţi 

Ţara Fagilor mă-ntreabă

Ţara Fagilor mă-ntreabă
de ce tac când ea suspină,
tot văzând cum lumea-n grabă
nu-i mai spune Bucovină.

Mă întreb şi eu cu jale
de ce Ţara mea minune
pusă e s-o ia la vale
înspre gură de genune.

Să n-avem cumva dreptate
la a fi în toate una,
copărtaşi la libertate,
mari şi buni ca-n viaţă luna?

Să lipsească loc la masă
pentru fata din poveste,
cu păşire de crăiasă
care e şi… nu mai este?

…………………………

Ţara Fagilor mă-ntreabă 
de ce tac, când ea suspină
de amar că lumea-n grabă
nu-i mai zice Bucovină.

VASILE IZVORAN-CERNĂUŢEANU

Continuare din pag. 9 
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I
Tata fusese arestat în urma publicării pamfletului 

“Baroane”, apărut sub rubrica “Bilete de papagal” din 
ziarul de dimineaţă Informaţia zilei, suspendat imediat. 
Director al ziarului era Grigore Malciu.

La Prefectura Municipiului Bucureşti, agitaţia era 
enormă. “Cazul Arghezi” era o noutate alarmantă, caz de 
extremă importanţă politică, dar şi militară, caz de 
conştiinţă românească. La Preşedinţia Consiliului de 
miniştri, ordinele şi dispoziţiile se încrucişau, când pe 
biroul Mareşalului Antonescu, militar de carieră, când pe 
masa de lucru a lui Ică Antonescu, prim-ministru şi 
civil.

“Baronul” era trimisul militar sever al lui Hitler la 
Bucureşti, grandoman, dictatorial, dur. Spiritul militarist 
german găsise în persoana lui un caracter de fier. În 
numele lui se amesteca şi un fel de nobilă ascendenţă 
marcată prin silaba “von”: Manfred von Killinger! Sub 
impulsul lui brutal, armatele româneşti au trecut Nistrul, 
depăşindu-se astfel angajamentul de a se opri pe această 
graniţă naturală şi istorică dintre Basarabia şi Ucraina. 
Mareşalul Antonescu fusese de acord, în cadrul pactului 
militar cu Germania, să trimită trupele noastre pe frontul 
rusesc, dar cu condiţia de a se opri pe malurile Nistrului, 
după liberarea Basarabiei. Von Killinger a bătut cu 
pumnul lui de fier în masă, ameninţându-l pe Mareşal cu 
o nouă revoluţie legionară... Mi-aduc aminte de declaraţia 
Mareşalului Ion Antonescu, din ziua de 22 Iunie 1940, 
adresându-se soldaţilor şi ofiţerilor români: “Vă ordon 
treceţi Prutul!” Dar el n-a ordonat niciodată “Vă ordon 
treceţi Nistrul!”...

“Baronul” abuza de prerogativele hitleriste sub toate 
formele posibile şi imposibile. Totul era pentru front: 
pentru frontul german! Totul pentru Ambasada lui Hitler 
şi a lui Killinger! Totul pentru fanteziile lui scăldate în 
şampanie şi serate galante!

Când a fost anunţat, în zorii zilei, de apariţia ziarului 
cu pamfletul “Baroane”, prin denunţul unui “coleg” 
ziarist probabil gelos dar parşiv, antagonist spiritului ce 
domnea la Informaţia zilei, Gestapoul aştepta ordinul de 
arestare pentru “criminalul Arghezi”. Killinger tuna şi 
fulgera în urechile Mareşalului care, surprins de 
eveniment, a avut curajul şi perspicacitatea să răspundă: 
“Arghezi a greşit aici, el va ispăşi aici!”, contrar opiniei 
zbierate, care cerea ca “Arghezi şi familia lui să fie 
deportaţi într-un lagăr german”.... Poliţia bucureşteană a 
fost mai rapidă decât agenţii Gestapoului. Arestat pentru 
“a da unele lămuriri privind articolul apărut”, tata era 
transportat în viteză maximă din Mărţişor la Prefectura 
capitalei din Calea Victoriei, unde mai fusese reţinut de 
două ori în ultimile luni... Prin dreptul podului de 
încrucişare a Căii Văcăreşti cu Dâmboviţa, la punctul 
numit pe-atunci Lemaître, după numele unei uzine aflate 
pe malul stâng al râului, automobilele însoţitoare ale 
“arestatului” s-au încrucişat cu cele ale Gestapoului, 
existând şi câteva schimburi de focuri de armă, după 
spusele de mai târziu ale lui Grigore Malciu şi declaraţiile 
unui agent întovărăşitor... După trei zile de arest 
prefectorial, unde a fost tratat oficial cu “totală 
severitate”, dar ne oficial cu toată curtoazia, tata a fost 
transportat cu trenul, într-un compartiment mascat, la 
Târgu-Jiu, în “Lagărul de internaţi politici”.

Acasă, în Mărţişor, jale, lacrimi, teamă şi totuşi 
încredere. Grigore Malciu ne asigura de toată simpatia 
opiniei publice, ca şi de înţelegerea “cazului” în sferele 
cele mai înalte. Expresia “Baroane” era pe buzele 
tuturora, de la muncitorii care citiseră ziarul încă de pe la 
cinci dimineaţa, până la Capşa, care-şi primea 
protipendada bucureşteană la cafea, pe la 
zece-unsprezece. În sufletele tuturora, pamfletul era 
asemenea unei raze de lumină şi tot felul de aluzii şi 
glume spontane la adresa “Baronului” înfloreau cu un 
surâs conspirativ în mai toate conversaţiile cotidiene, la 
toate nivelele... Guvernul era pus într-o situaţie sensibil 
jenantă, deşi satisfacţia intimă a majorităţii o acceptau ca 
o uşurare. Pentru a devia oarecum importanţa subiectului, 
cineva din rangurile de sus militare şi politice a avut 
ideea unei devieri de subiect, lăsând să se creadă că ar fi 
fost vorba de un altfel de “Baron” de pe undeva de prin 
Transilvania vremelnic ocupată – variantă care nu a 
satisfăcut îndârjirile lui Killinger.

Războiul dus de trupele româneşti în Rusia nu mai 
făcea parte din spiritul nostru. Mii de familii din toată 
ţara erau îndoliate. Mizeria domnea în sate şi oraşe. 
“Efortul de război”, explicat prin unele emisiuni politice 
de radio şi prin câteva discursuri oficiale, avea un revers 

dezastruos. Lumea românească “de la vlădică la opincă” 
era ostilă şi felurite forme de opoziţie marcau întreaga 
maşinărie de război, mai ales că antagonismul militar 
domnea din ce în ce mai aprig între cisma hitleristă şi 
sărmana tunică românească. Eram, în acelaşi timp, în 
război de două ori: o dată contra Ruşilor, a doua oară, pe 
tăcute, contra Germanilor – situaţie, în fond, confirmată 
mai târziu prin actul naţional de la 23 August 1944.

Ştiri de la tata am avut chiar printr-unul dintre agenţii 
care l-au arestat şi apoi condus la Târgu-Jiu, pe nume 
Barzon. Totul se petrecuse corect. Tata era sănătos, dar 
cam ostenit, şi cu moralul bun... Acasă începuseră 
pregătirile pentru o eventuală vizită la Târgu-Jiu. Malciu 
exersa tot felul de intervenţii şi presiuni morale pentru a 
avea “autorizaţia” de vizită în Lagăr, care nu putea fi 
obţinută decât de la un personaj de mare autoritate, în 
consecinţă de la Mareşal. Ministru de interne era Piki 
Vasiliu, vasal al primului ministru Ică Antonescu, el 
însuşi subaltern al Mareşalului. “Autorizaţia” a fost, până 

la urmă, obţinută.
Lanţul slăbiciunilor şi al intereselor – din păcate 

foarte adesea prezent în lumea politică românească! – se 
încrucişa cu o realitate incontestabilă: toată lumea era 
prinsă în zvonuri contradictorii, începând cu ştirea 
asasinării lui Arghezi, până la răpirea lui de forţe obscure, 
care l-ar fi ascuns în locuri sigure... Acasă, mama primea 
telefoane anonime de felicitare pentru curajul publicării 
“Baronului”, dublate de altele de reproş. “Nu era 
momentul!”, strigau unele voci în receptor, după cum 
altele, prefăcut amicale, dădeau informaţii false asupra 
stării de sănătate a lui tata. Fapt penibil de remarcat: 
prietenii sau colegii de condei n-au dat nici un semn de 
viaţă, unii chiar condamnându-l pe faţă. Evident, tata nu 
ştia nimic despre toate aceste întorsături de opinii. De 
fapt, nici nu-l interesau opiniile colegilor care, mai 
întotdeauna, i-au fost ostile, fie din gelozie literară, din 
micime omenească sau din lipsă de caracter. Excepţiile 
au fost rare şi uneori venite din partea unora complet 
neştiuţi.

După aproape două săptămâni, eu primesc autorizaţia 
de a-l vizita pe tata în Lagăr. Era făcută pe numele meu. 
Eram mândru, dar şi inconştient în mândria mea. Aveam 
17 ani. Nu plecasem de-acasă niciodată, singur, atât de 
departe. Când Grigore Malciu mi-a înmânat hârtia 
oficială, mama a izbucnit în plâns. Miţura încerca s-o 
calmeze gândind, probabil, că i se cuvenea ei dreptul la 
“autorizaţie”. Era mai mare ca mine şi, ca orice spirit 
feminin, mai iute în acţiune. Dar, cum precizase Malciu, 
oficialităţile au considerat că, faţă de riscurile iminente 
ale călătoriei, un bărbat putea face mai repede faţă unor 
surprize, decât o fragilitate feminină. Eram deci 
considerat “bărbat!”. Era şi teama maică-mi de a nu 
pierde şi cel de al doilea “bărbat” al familiei, într-adevăr, 
în vremurile grele de-atunci, nu se putea şti niciodată ce 
s-ar fi putut petrece!

II.
Ne trebuia un geamantan de dimensiuni mijlocii. Ale 

noastre erau mari, incomode şi destul de greu de 
transportat. În magazine, nici urmă de geamantane... 
Mama telefonează Domnului Ocneanu, directorul firmei 
Socec, personaj sensibil şi simpatic, editor de mai multe 
ori al unor volume scrise de tata. Ocneanu era, evident, 
la curent cu arestarea, dar, fiind evreu, şi cum situaţia 
evreească nu avea perspective de înflorire în epocă, 
răspunsul lui a fost, aş zice, conspirativ, dar prompt... 
Editura Socec îşi avea sediul în clădirea magazinului, 
celebru în Bucureşti, “Galleries Lafayette”, de pe Calea 

Victoriei, zid în zid cu Prefectura Capitalei, între cele 
două firme comerciale exista un “concubinaj” care a 
permis Domnului Ocneanu accesul în depozitele de 
marfă, de unde el a scos un geamantan... albastru!

În acest geamantan a fost pus un pulover gros de lână, 
pantaloni de iarnă, perechea de bocanci confecţionată la 
fabrica Guban din Timişoara, graţie marelui prieten al 
familiei noastre, Domnul Frederic Ostern, câteva cămăşi, 
ciorapi etc. Într-un ruksac au fost plasate câteva alimente 
durabile, cafea, zahăr, o sticluţă cu rom, ţigări şi alte 
mărunţişuri presupus necesare... Am pornit la drum de 
noapte cu trenul suprapopulat de călători de toate 
categoriile. Compartimentul în care reuşisem să mă 
aciuiesc avea fereastra întreagă, eram deci într-un vagon 
de clasa întâia. Celelalte compartimente aveau geamurile 
sparte şi unele chiar astupate cu foi de placaj ori scânduri 
bătute în cuie... O noapte lungă şi grea, în tovărăşia unor 
fantome negre ca şi mine: nici o lumină! Scapără, din 
când în când, câte un chibrit, dând figurilor prezente 
înfăţişări groteşti. Printre călătorii nopţii mele, remarc un 
preot-militar întors din Transnistria, doi-trei funcţionari 
de la Interne mergând, de asemeni, în Lagăr, pentru 
treburi administrative. Restul, figuri şterse, ostenite...

La Filiaşi, dimineaţa, schimbarea trenului. O gară 
simplă, cu un bufet în care încă mai puteai consuma 
celebrii “trandafiri” de Filiaşi: cârnaţi subţiri, afumaţi, 
delicioşi!... Gările erau principalul obiectiv al 
bombardamentelor şi, destul de des, bombele 
anglo-americane găureau pământul, făcând gropi enorme: 
Filiaşii scăpaseră de câteva raiduri, dar pericolul rămânea 
prezent. La urcarea în trenul pentru Târgu-Jiu, însoţitorii 
vagoanelor sfătuiau călătorii ca, în caz de bombardament, 
ori de oprire a trenului în câmp, lumea să fugă cât mai 
departe de calea ferată!... Bombardament n-am avut, în 
schimb ne-au invadat păduchii... Seara, trenul ajungea în 
gara din Târgu-Jiu. Nici o lumină, nici o indicaţie. Cineva 
striga: “birjele sunt în spatele gării!”. Cu sacul în spate şi 
geamantanul albastru într-o mână, urc panta scurtă din 
spatele gării, unde numai trei birje, aproape invizibile, 
aşteptau călătorii. Ajung să mă agăţ de o birje, după ce 
înghesuisem geamantanul între picioarele celorlalţi şi, 
sub oftatul cailor bătrâni, ne îndreptăm spre centrul 
oraşului, la singurul hotel primitor de oaspeţi... Am o 
cameră la etaj – înaltă, friguroasă, cu geamurile căptuşite 
cu hârtie neagră... Camuflajul era de rigoare chiar şi în 
Târgu-Jiu!

A doua zi de dimineaţă, cer detalii pentru orientarea 
drumului spre Lagăr. Hotelierul iese cu mine în stradă, 
explicându-mi. “Mergeţi drept înainte, apoi o luaţi uşurel 
sper stânga, până ce daţi de Cârnatul lui Tătărăscu, 
aşezat pe un loc viran... apoi pe un drum la stânga, juma’ 
pietruit, juma’ desfundat, sântărăţi la Lagăr!”...

“Cârnatul lui Tătărăscu?!”... Nu auzisem niciodată 
expresia hotelierului, cu toate că încă din tren avusesem 
oareşcari îndrumări, lipsite însă de precizarea locală. Nu 
pricepeam nimic şi în naiva mea imaginaţie mă aşteptam 
la o apariţie bizară, la o construcţie şuie, sau poate la o 
încrucişare de drumuri, cu semne de orientare fistichii, 
legate de niscaiva evenimente olteneşti... Despre 
Tătărăscu ştiam că era un influent om politic la Bucureşti, 
dar aici, în plin Gorj, nu puteam înţelege nimic mai mult 
decât alegoria fantezistă a hotelierului. Ori, poate o 
batjocură la adresa mea!... Urmez sfatul primit. Cam la 
vreo cincisprezece minute de drum mă trezesc în faţa 
unui câmp larg, gol de arbori, în mijlocul căruia se ridica, 
spre soarele dimineţii “Coloana Infinită” a lui Brâncuşi!... 
O ştiam, ca şi “Masa Tăcerii” şi “Poarta Sărutului”, din 
povestirile lui tata şi din cele câteva imagini răsfoite prin 
revistele din casă... Eram faţă-n faţă cu marea operă a 
sculptorului gorjan, plasată în această întindere de la 
marginea oraşului, în care s-ar fi terminat o cale unind 
cele trei mari monumente, o legătură simbolică a Jiului 
cu infinitul românesc!... Dar sătenii veniţi la oraş, văzând 
coloana strânsă în mijloace regulate şi gândind, probabil, 
la “trandafirii” lor de pe jeratec, au asemuit-o cu celebrii 
lor cârnaţi... Şi, pentru că iniţiativa construirii celor trei 
monumente la Târgu-Jiu o avusese fratele ministrului 
Tătărăscu, pe nume Ştefan (cred că nu mă înşel de 
prenume!), proprietar de pământuri în judeţ, în logica 
simplă ţărănească s-a iscat porecla monumentului după 
fantezia locală: “Cârnatul lui Tătărăscu!”... Ani de zile, 
chiar după război, porecla a dăinuit în mintea localnicilor, 
până ce, prin stupidităţile de mai târziu ale unor culturnici 
ieşiţi din şcolile “Revoluţiei culturale”, s-a aflat că 
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autorul adevărat era un oarecare Brâncuşi – “reacţionar, 
burghez, corupt, aservit intereselor contrarevoluţionare 
de peste hotare, un imperialist-capitalist!”... Nesăbuinţa 
epocii zise “proletare” şi lipsa de spirit naţional au 
determinat chiar o măsură de ruşinoasă acţiune: 
eliminarea Coloanei infinite, pentru a şterge pentru 
totdeauna influenţa nefastă a unor pretinşi artişti 
reprezentanţi ai decadenţei burgheze: era epoca 
pretinsului istoric Roler, care a distrus un mare număr de 
documente neaoş româneşti... S-a tras cu tractorul de 
Coloană, dar a fost imposibil să fie dislocată din 
rădăcinile infinitului, mai ales că era în jocul sorţii 
expresia de artă a culturii româneşti celei mai pure... Tot 
ce au reuşit cablurile de tracţiune a fost o uşoară 
strâmbare a verticalei perfecte, urmă, pentru viitor, a 
barbarismului premeditat... Dar, în epoca Lagărului, 
Coloana era încă legată, ca denumire, de legenda 
cârnaţilor “trandafir”, preferaţi atât la masa ţăranului 
gorjan, cât şi la ospeţele Tătărăştilor.

III.
Pe un drumeag desfundat, dar mărginit de un trotuar 

pietruit, paşii mă conduc spre câmpul înconjurat cu 
sârmă ghimpată. Era celebrul Lagăr al internaţilor 
politici!... Văd cabane îmbrăcate în carton asfaltat, 
turnuri de pază cu sentinele înarmate şi o poartă mare, 
din zăbrele de lemn, deasupra căreia atârna o inscripţie: 
“Bine aţi venit”... O asemenea inscripţie pentru o 
puşcărie părea mai degrabă o glumă de prost gust!. Însă, 
abia după ani de zile şi după toate evenimentele succedate 
mi-am dat seama, atât eu cât şi mulţi alţii, că Lagărul 
fusese, în fond, insula de refugiu organizat al autorităţilor 
româneşti, unde atât comuniştii, legionarii, opozanţii 
regimului de război, evreii cu afaceri importante (de 
pildă Max Auschnit, mare proprietar de uzine la Reşiţa) 
au avut salvată existenţa, fiind scăpaţi de presiunile 
sângeroase ale lui Killinger. Paradoxal, dar autentic, 
Lagărul de la Târgu-Jiu a fost, pe tot timpul războiului, 
locul unde o mare parte din valorile umane ale timpului 
au fost salvate de soarta pe care alte guverne din ţările 
vecine le-au hărăzit-o intelectualilor, muncitorilor sau 
militarilor opuşi războiului şi ocupaţiei naziste. Faptul 
face parte din generozitatea şi spiritul profund umanist al 
poporului nostru. Exemple asemănătoare există în tot 
trecutul nostru istoric, dovadă calitatea de a tolera şi a 
ierta păcate şi insulte, pe care alte popoare nu o pot 
concepe, transformând-o în spirit revanşard, de răzbunare 
şi de asuprire. În toată existenţa lui bimilenară, poporul 
român nu a dus niciodată lupte sau războaie de asuprire: 
el s-a luptat pentru a se apăra, pentru menţinerea 
drepturilor lui, pentru a trăi şi a exista într-o linişte pe 
care n-a putut-o avea nici măcar pentru un veac. În 
toleranţă şi convieţuire paşnică, acest popor şi-a creat, 
din evenimentele crude ale istoriei lui, esenţa existenţei 
lui – element prezent şi în cadru: de viaţă restrânsă, dar 
nu de persecuţie, a Lagărului despre care povestim. 
Santinela de la poartă mi-a strigat “Stai!” şi am stat. Din 
ghereta cu tricolor, el a cerut unui alt ostaş, ce-l seconda, 
să cheme sergentul de zi: acesta a venit cu paşi înfipţi, 
m-a legitimat şi a controlat actul meu de venire în Lagăr. 
M-a cercetat cu ochii din creştet până în tălpi: probabil 
că nu mai văzuse până atunci un băieţan cu asemenea 
“autorizaţie”, apoi mi-a ordonat “Staţi aici şi nu 
mişcaţi!”, indicându-mi un loc în încăperea din scânduri 
alăturată gheretei sentinelei. Am stat şi nu mi-am mişcat 
decât ochii: eram in incinta Lagărului, supravegheat de 
un alt ostaş, cu puşca la umăr, care se uita la mine cu 
ochi blajini. Vârstnic, cu mâinile noduroase şi figura 
brăzdată, părea ţăranul abia venit de la câmp. Singură, 
mantaua kaki îi dădea prestigiul pe care, eram sigur, nu-l 
râvnise niciodată. Mi s-a adresat în şoaptă: “S-a dus să-l 
anunţe pe domnul comandant, aşa e regula... Dar stai jos, 
domnişorule, că nu e oprit!”... M-am aşezat pe banca 
singuratecă, rumegând tot soiul de ipoteze. Glasul blajin 
al supraveghetorului meu îmi uşura oarecum temerile, cu 
toate că inima îmi bătea ca la iepuri... întorcându-se, 
sergentul era mai puţin aspru şi parcă mai domol în 
gesturi. Mi-a înapoiat “autorizaţia”, făcându-mi semn 
să-l urmez. La ieşirea din “camera de primire” văd două 
lungi şiruri de cabane de-a stânga şi de-a dreapta unei 
alei largi, cu brazde de flori. În fundul adânc al aleii – o 
bisericuţă din lemn, iar pe la jumătatea drumului – o 
troiţă pe o ridicătură cu flori... Sunt condus la prima 
cabană din dreapta, cabana Comandantului Lagărului... 
O uşă relativ îngustă, un culoar cam întunecat, pe dreapta 
altă uşă vopsită în alb. Sergentul mi se adresează din 
nou, aproape în şoaptă: “Intraţi, domnul Colonel vă 
primeşte în biroul său...”

Bat la uşă. 
R ă s p u n s u l 
“intră” are un 
efect electrizant 
de-a  lungul 
spinării mele, ca 
un fior de frică. 
Intru: o încăpere 
destul de mare, 
lungă, cu un 
birou în dreapta 
ei, dar spre 
colţul stâng. La 
birou o uniformă 
d e  o f i ţ e r 
superior, care 
mi-a dat din nou 
un fior...

“Sunt...” am 
î n c e p u t  să 
îngăimez, în 
faţa ofiţerului în 
picioare. “Ştiu, 

ştiu, dumneata eşti Baruţu, fiul maestrului Arghezi”... 
îmi întinde mâna: eram buimac. Aş fi văzut mai degrabă 
un ofiţer ţanţoş, grav, strict la vorbă şi poate că şi aspru 
la rostire. Dar nu: colonelul avea o faţă alungită, un surâs 
binevoitor, o atitudine indulgentă şi aproape 
prietenească... “Tatăl dumitale este, pentru moment, 
afară din Lagăr...” Un nou fior îmi arde spinarea şi-mi 
strânge stomacul. “Nu-ţi fie teamă, e plecat cu 
permisiunea mea în oraş, să dea o telegramă doamnei 
Arghezi... Evident, nu avea de unde să ştie că soseşti 
dumneata... Cred că într-o jumătate de oră va fi 
înapoi!”.

Am rămas în biroul colonelului, pe un scaun, alături 
de el, jumătate crispat, jumătate nedumirit. Îmi revenea 
în minte atmosfera de redacţie a biroului directorului 
ziarului Informaţia zilei, unde aşteptam uneori corectura 
unui articol pentru a o duce repede lui tata, ca să o 
revizuiască. La ziar eram alături de directorul lui, care 
mă trata cu atenţie prietenească, acum eram alături de 
comandantul Lagărului, care îmi acorda o atenţie pe care 
nu aş fi meritat-o, dată fiind circumstanţa oficială a 
locului. Vremea trecea încet, măcar că în sufletul meu 
viteza supoziţiilor depăşea orice noţiune de timp. Să fie 
o înscenare? Să fie adevărat!? Dacă tata era mutat din 
Lagăr într-altă parte şi eu devin, subit, ostatecul unor 
situaţii neprevăzute? De ce mă ţine colonelul în biroul 
lui?!... Ciocănit discret în uşă: sergentul, acelaşi sergent 
care mă condusese aici, intră şi prezintă o hârtie. 
Colonelul îi face semn să iasă, după ce ordonă “...să 
intre!”... Fixez uşa: era tata. Ne-am îmbrăţişat. Am plâns 
de bucurie. Am încercat să spun ceva printre sughiţuri. 
fără să pot realiza o frază intelegibilă... “Aveţi o 
adevărată surpriză agreabilă, maestre Arghezi, a 
intervenit colonelul. Fiul dumneavoastră vă aduce, 
desigur, ştiri importante din partea familiei... Pe mine vă 
rog să mă scuzaţi, am de făcut o inspecţie în Lagăr... 
Aveţi biroul meu la dispoziţie pentru câteva ceasuri, 
puteţi vorbi în linişte, nimeni nu vă va deranja...”

Am stat de vorbă aproape trei ore. 
I-am spus ce aveam să-i spun din 
partea măicuţii şi a Miţurii, i-am 
transmis veştile discrete din partea lui 
Malciu, ca şi toate detaliile sau 
zvonurile care circulau prin Bucureşti. 
Apoi am avut dreptul, a doua zi, să 
stau cu tata, de dimineaţă până seara, 
în Lagăr. Era prima şi ultima mea zi 
“de lagăr”, întipărită în mintea şi 
conştiinţa mea pentru o viaţă.

Memoria nu mă trădează: simt încă 
mirosul de petrol din camera lui tata, 
datorită cutiilor plate de conserve 
umplute cu petrol şi puse sub picioarele 
patului de campanie, pentru a evita 
migrarea ploşniţelor spre aşternut... 
Văd încă stratul cu garoafe, gura-leului 
şi zorele din dreptul cabanei numărul 
5, unde era repartizat tata; văd clar chipul de om blând şi 
cald al “temutului comunist” Constantin Bujor, vecin de 
cabană, stând la soare şi contemplând cerul albastru; aud 
încă încurajările sportive ale ziaristului american Tom, 
jucând volei-bal pe terenul de sport de lângă troiţă şi nu 
uit chipul teatral al lui Victor Eftimiu, persiflând lumea 
din jurul lui... L-am cunoscut acolo pe Horia Liman, mai 
târziu cu funcţii importante în presa dcmocrat-populară... 
L-am văzut, ferit de toţi, pe “internatul”, pare-se danez, 
cu pipă şi ţăcălie, despre care se zicea că spionează tot 
Lagărul... I-am văzut, şi nu le pot uita chipurile, pe 

soldaţii păzitori ai Lagărului, toţi olteni şi vârstnici, care 
se adresau celor închişi cu bunăvoinţa moştenită din 
bătrâni... Îmi aduc aminte perfect de învăţătorul 
Trepăduş, sublocotenent în lagăr, despre care unii 
afirmau că e “călău”, după cum alţii îl considerau bun ca 
pâinea caldă... I-am văzut şi pe cei care ieşeau ziua şi se 
întorceau seara în Lagăr, şi care lucrau în fabrica de ţigări 
vecină: în general, grupul comuniştilor, care aveau o 
zonă rezervată în incinta Lagărului. Erau disciplinaţi, 
demni, solidari... Şi simt încă gustul supei şi al prânzului 
luat împreună cu tata în camera lui, alături de câteva felii 
de salam de Sibiu, trimis de Grigore Malciu!

Se petrec evenimente în cursul unei vieţi de om care 
rămân definitiv impregnate în ochii minţii şi în simţirile 
participanţilor. E şi cazul meu, care şi acum, după 
aproape 50 de ani trecuţi de la vizita prelungită în 
Lagărul de la Târgu-Jiu, simt, văd şi reconstitui 
evenimentele ca într-un film documentar abia turnat. 
Totul e proaspăt, viu şi vibrant, ca în momentul 
desfăşurării lui. Extraordinar!

IV.
În Lagăr se afla şi unul dintre scriitorii în vogă, vogă 

mult fabricată teatral. Scena şi versurile îi erau domeniul 
preferat. Scrisese mai de mult o piesă de teatru intitulată 
“Cocoşul negru”, căreia tata, într-o cronică de gen, îi 
dedicase o serie de aprecieri acide sub titlul “Claponul 
negru”: conflict literar soldat cu oarecari animozităţi, pe 
care acesta nu le-a putut niciodată digera. Căsătorit cu 
una din actriţele de prim-afiş, Agepsina Macri, scriitorul 
trecea drept unul dintre magnaţii spirituali ai scenei 
dramatice româneşti. Iubitor de sine-însuşi, arborând un 
aer voit curtenitor faţă de femeile tinere, persoana lui se 
situa între un Don juan de operetă bufă şi un negustor de 
ocazii diverse. De origine albanez, se considera un 
perfect naţionalist român, împărţind confidenţe politice 
la mesele de la Capşa, printre confraţi sau presupuşi 
admiratori. La sfârşitul vieţii, când nu reuşise să se 
acorde cu regimul înăsprit al socialismului, el a utilizat 
toate resursele morale, şi nu prea, pentru a redeveni 
albanez, situaţie care l-a izolat de trâmbiţatul lui 
naţionalism românesc... În faţa locuinţei lui dintr-o 
margine a Cişmigiului, el îşi instalase un semibust în 
bronz, cu chipul său privind în sus, spre EL!

Acesta intrase în Lagăr datorită zvonurilor şi 
palavrelor semipolitice pe care le difuza în jurul meselor 
de la Capşa, unde-şi bea cafeaua turcească în fiecare zi. 
“Urechile” oficiale i-au tolerat câtva timp aceste 
“indiscreţii”, până în ziua în care Mareşalul Antonescu a 
ordonat reprimarea lor. În Lagăr intrase în aşa-numită 
clasa întâia, unde camera individuală se plătea din 
buzunarul propriu, ca o chirie de hotel: “boierii” aveau 
dreptul de a fi serviţi de un alt “internat”, din clasa 
inferioară, în general ţăran sau evreu.

Îl vizita destul de des soţia lui, care-i aducea 
geamantane cu alimente procurate în Bucureşti “la 
negru”, asigurându-i o rezervă culinară dintre cele mai 
rafinate. El ţinea sub pat aceste rezerve, din care se 
servea singur de două ori pe zi, cu uşa încuiată. Niciodată 
el n-a oferit “colegilor” de Lagăr ceva din bunătăţile 

aflate în geamantanele lui bine ferecate!...
Prin soţia lui, care avea cele mai multe autorizaţii de 

venire în Lagăr, graţie relaţiilor ei de scenă, tata ne 
trimitea scurte veşti scrise, după cum şi noi, când îl 
vizitam, transmiteam doamnei veşti de la poetul 
dramaturg. Era un fel de curtoazie dictată de evenimente 
şi tolerată de Colonelul Leoveanu care, în fond, aproba 
tacit circulaţia geamantanelor şi scrisorilor dintre familii 
şi internaţi.
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Tata scria, în acea vreme, în camera lui strâmtă, 
scenariul piesei de teatru “Siringa”, pe care, după război, 
teatrul din Piaţa Amzei a jucat-o cu un succes enorm. Pe 
manuscrisul piesei “Siringa” există, pe prima pagină, 
semnătura colonelului, sub textul “Nu conţine nimic 
suspect”, prevăzut, evident, eu ştampila Lagărului şi data 
de ieşire. E un document literar, dar şi politic, din vremea 
războiului.

Scriitorul dramaturg îşi petrecea ziua jucând cărţi, de 
preferinţă poker. El găsea întotdeauna parteneri în lumea 
celor din clasa întâia, care îşi permiteau să joace pe sume 
de bani destul de mari. Cum aproape de fiecare dată 
poetul-dramaturg câştiga partidele, umbla vorba că... 
trişa!

Se găsea închis, în acelaşi timp, un vechi ziarist, pe 
nume Nicuşor Graur. Tata mi l-a prezentat: un om blând, 
cam ostenit, cu vorba domoală, dar cu spiritul clar. Dacă 
nu mă înşeală memoria, era închis pentru preferinţele lui 
politice de stânga... Juca şi el, din când în când, cărţi cu 
dramaturgul, care nu se lăsa intimidat de jena financiară 
a partenerilor de joc, oferindu-se chiar a-i împrumuta cu 
condiţia de a plăti mai târziu... La un joc, Nicuşor Graur 
pierduse şi, neavând cu ce “onora” maestrul, acesta i-a 
cerut, în schimb, unica lui pătură albastră de lână, în gaj. 
Tata l-a văzut ducând sub braţ această pătură luată de pe 
patul mizer al lui Nicuşor Graur. Era noiembrie 1943...

V.
Apărea, la Târgu-Jiu, un ziar intitulat 

Gorjanul, editat de Jean Bărbulescu, ziarist 
local. În acelaşi timp, la Craiova, era sediul 
revistei Ramuri, condusă de Domnul Făgeţel. 
Mare proprietar de pământuri şi autor de catrene 
semi-satirice şi semi-galante, era în acelaşi timp 
şi Domnul Calotescu-Neicu, boier oltean.

Aflându-se de arestarea şi sosirea la 
Târgu-Jiu, în Lagăr, a lui tata, mai multe 
personalităţi oltene s-au simţit angajate în jurul 
acestui eveniment de proporţii istorice. Decupat 
din ziar sau recopiat de mână, pamfletul 
“Baroane” făcuse nu numai turul ţării, dar 
înflăcărase, în special, spiritul de solidaritate 
oltenească şi, cu precădere, gorjenească! 
Mesagii de simpatie veneau în Lagăr pe diverse 
căi. Uneori chiar soldaţii din gardă şopteau către 
tata cuvinte de îmbărbătare, după cum însuşi 
comandantul Leoveanu mărturisea totala lui simpatie, 
răsfrântă şi în atitudinea de condescendenţă şi sprijin 
practic, acordat prin sublocotenentul Trepăduş, învăţător 
la o şcoală din judeţ în timp de pace.

Cu ştirea Colonelului Leoveanu, Domnul Bărbulescu 
transmitea în Lagăr, lui tata, ştiri politice, dar şi sticle cu 
apă minerală, printre care se rătăcea, din când în când, şi 
câte una cu ţuică de prune! Tot datorită lui, funcţiona şi 
telefonul discret al redacţiei Gorjanului, de unde 
primeam destul de des veşti de la tata... Calotescu-Neicu, 
Domnul Făgeţel şi cu Domnul Bărbulescu erau atenţi la 
evoluţiile militare ale frontului şi ale deplasărilor militare 
germane, în special în zonele Gorjului. Se presupunea o 
invadare a Lagărului de către trupele SS, eventualitate pe 
care atât Jean Bărbulescu, Calotescu-Neicu şi Făgeţel, 
deopotrivă cu Colonelul Leoveanu, o prevăzuseră, în 
sensul unei “evadări” organizate a internaţilor. Tata 
fusese avertizat direct de această alternativă, stabilindu-se 
chiar un scenariu de retragere spre o direcţie precisă, 
unde automobilul lui Calotescu ar fi aşteptat.

Pe domnul Jean Bărbulescu l-am vizitat chiar în 
clădirea unde avea redacţia şi tipografia ziarului. Era un 
personaj bine definit: nu prea înalt, gros de talie, ascuţit 
la minte, foarte sociabil şi activ. Avea relaţii peste tot în 
Gorj, nu numai gazetăreşti, dar şi de familie, ceea ce îi 
permitea o informare continuă, aproape spontană. Acest 
personaj de mare anvergură gorjenească a dispărut odată 
cu ziarul lui, când noua orânduire “populară” a hotărât 
că tot ce era “vechi” trebuia să dispară, deci şi unele 
adevăruri ce ar fi putut constitui cândva incontestabile 
mărturii politice şi umane.

VI.
Biserica din Lagăr era una din realităţile paradoxale. 

Internaţii erau în Lagăr pentru a ispăşi pedepse 
disciplinare impuse de circumstanţele epocii. “Lagăr” 
însemna în principiu izolare, resemnare, suferinţă, tăcere 
şi inactivitate, deci izolare totală în raport cu 
evenimentele exterioare, în principiu!... Dar Lagărul trăia 
o viaţă dublă: o parte dintre cei internaţi ieşeau în fiecare 
dimineaţă să lucreze la fabrica din Târgu-Jiu unde se 

confecţionau ţigările “Naţionale”, “Mărăşeşti” şi 
“Plugar”. Pachetele purtătoare ale denumirii “Mărăşeşti” 
– mult fumate! – au fost brusc suspendate, datorită 
identităţii lor legate de amintirile din primul război 
mondial, unde armata română îi bătuse pe Nemţi... Cei 
care ieşeau la lucru erau în general “comuniştii” care, 
prin diverse legături cu exteriorul, primeau informaţii în 
incinta fabricii: era afirmaţia Colonelului Leoveanu, care 
primise ordin să dubleze escortele pe parcursul distanţei 
dintre Lagăr şi fabrică – dar la fabrică soldaţii de pază 
rămâneau afară!

O parte dintre cei asimilaţi “comunişti” erau opozanţi 
ai regimului şi ai războiului, în general muncitori 
manuali, ţărani şi, evident, o parte dintre intelectuali, toţi 
grupaţi în aripa de est a Lagărului. Dintre aceşti zişi 
“comunişti” au fost solicitaţi câţiva zidari, dulgheri, 
vopsitori şi lăcătuşi, dimpreună cu câţiva săpători şi 
cărători pentru pământul săpat. Toţi au contribuit la 
construirea unei bisericuţe din lemn, destinată reculegerii 
creştineşti a celor ce ar fi avut nevoie de un sprijin 
spiritual: duminicile bisericuţa era înconjurată de 
sumedenie de internaţi de toate categoriile... Construirea 
ei a durat câteva luni, terminarea lucrărilor săvârşindu-se 
în octombrie 1943. O troiţă de lemn a fost, de asemenea, 
ridicată în centrul geografic al Lagărului, pe ale cărei 

trepte înconjurătoare am stat dimpreună cu tata în bătaia 
soarelui unei după-amieze de toamnă.

După ritualul creştin şi datina străbună, biserica din 
Lagăr trebuia sfinţită printr-o ceremonie oficială în 
timpul căreia trebuia citit şi “actul de ctitorie”... După o 
consfătuire cu reprezentanţii ierarhici ai Mitropoliei 
Olteniei, de faţă fiind şi Colonelul Leoveanu, ca 
“proprietar” al terenului respectiv, s-a hotărât data 
inaugurării sfântului lăcaş, fără a se preciza însă numele 
persoanei celei mai potrivite pentru a concepe “actul de 
ctitorie”. În general, acest act trebuia să fie conceput fie 
de un reprezentant bisericesc, sau de ctitorul principal, 
dar cum totul se desfăşura într-un teritoriu cu caracter 
special, cu condiţiile de libertate anulate şi cu un regim 
de tipul penitenciar bine fixat de legile în vigoare, 
condiţia princeps nu putea fi realizată, după cum nici 
autorizaţiile de intrare în incinta Lagărului nu aveau 
şanse de izbutire pentru persoanele “străine” şi 
bine-nţeles fără un scop definit prin înfiinţarea acestui 
loc de detenţie!... Jean Bărbulescu a făcut, atunci, o 
propunere inedită Colonelului: “Actul de ctitorie să fie 
făcut de Arghezi, că el cunoaşte tipicul bisericesc, trăind 
în mănăstire în tinereţe... Că e unul din scriitorii de 
frunte ai ţării... Că este în Lagăr... Şi că va fi o mare 
onoare pentru toţi să-l ştim pe Arghezi reîntors spiritual 
în glia gorjenească!”... Colonelul Leoveanu a fost de 
acord, ca şi ierarhia bisericească, plus toţi aceia care erau 
sufleteşte alături de noua biserică.

În ediţia din acele zile (noiembrie-decembrie 1943), 
ziarul Gorjanul a dedicat paginile lui acestui eveniment 
memorial. Textul scris de tata a fost introdus într-o casetă 
sfinţită şi îngropată la temelia bisericii. Au fost prezenţi 
aproape toţi internaţii din Lagăr, indiferent de culoarea 
lor politică, garda militară, ofiţerii, reprezentanţii 
spirituali ai Gorjului... Colonelul a rostit un scurt discurs 
patriotic, înflăcărat de simţirea lui profund românească, 
fără şovinism şi fără aluzii politice vătămătoare. Preotul 
parohiei locale a binecuvântat făuritorii lăcaşului, 

sufletele celor prezenţi ori absenţi, a evocat memoria 
celor morţi, subliniind, în acelaşi timp, rolul important al 
ctitorilor care au contribuit cu daruri în bani sau alte 
bunuri la ridicarea bisericuţii. Tata a fost citat în calitate 
de “ctitor spiritual”, primind şi el, ca şi toţi ceilalţi, 
expresia Sfântului Duh prin semnul crucii făcute de 
preotul îmbrăcat în odăjdii sfinte... “Am retrăit, mi-a 
spus tata într-o zi de evocări, o parte din viaţa de 
mănăstire de la Cernica... Atunci eram închis între 
zidurile mănăstirii, pentru că fugisem de oraş şi încercam 
să scriu în linişte, acum eram închis pentru că scrisesem, 
neliniştit de tot ce se petrecea în ţară...’’

Am vizitat locul unde fusese Lagărul, la câţiva ani 
după război. Rămăsese, singură, cărarea ce o 
parcursesem, în toamna anului 1943... Un câmp gol cu 
iarba sălbatecă. Se mai cunoşteau urmele dreptunghiulare 
de pământ ale unor cabane. Temelia bisericii era doar o 
undă rămasă în iarbă. Locul Troiţei, sterp. Găuri ca de 
obuz dădeau pământului impresia unui mort ros de 
şobolani şi sfârtecat de vulturi... Localnicii nu povesteau 
nimic despre Lagăr, nici despre bisericuţa lui, nici despre 
internaţi. Tăceau la întrebările mele, ca şi cum nimic nu 
se petrecuse... Numele lui Jean Bărbulescu, rostit în 
diverse locuri în oraş, nu mai spunea nimic. Nici al lui 
Calotescu-Neicu, mai puţin al inimosului Făgeţel. Ziarul 

Gorjanul trecea printre fantomele unui trecut din 
care părea că nu mai rămăsese nimic... Nimeni 
nu mai pomenea de “Cârnatul lui Tătărăscu”, 
dar nici de Brâncuşi.

Călcând câmpul gol al fostului Lagăr m-a 
urmărit şi mă urmăreşte încă gândul că “Actul de 
ctitorie” al Bisericuţei din Lagăr ar mai putea fi 
rămas îngropat în brazdele locului!... Poate că, 
într-o zi dintr-un an neştiut, scormonind 
pământul, un copil gorjan va găsi o relicvă, iar în 
relicvă un scris ce va deveni un semn venit din 
străbunie – unul dintre strămoşi va fi, desigur, 
Tudor Arghezi... Gândul meu s-a întrerupt brusc, 
odată cu întrebarea răstită a unui ins îmbrăcat în 
uniformă albastră: “Tovarăşu’ ce caută aici?!”... 
Ce puteam să-i răspund: O amintire?... Un 
duh?!... În oraşul gorjan, toată lumea tăcea de 

frică. Am tăcut şi eu, dar nu de frică, ci de scârbă!

*

 Târziu, în timp, s-a putut afla documentul 
administrativ al detenţiei în Lagărul de internaţi politici 
de la Târgu-Jiu, la o solicitare adresată oficialităţilor în 
drept. Răspunsul este consfinţit graţie actului eliberat de 
“Direcţia generală a Arhivelor Statului, Bucureşti” 
prevăzut cu două iniţiale “A.P.” Este antetul marcat pe 
“Adeverinţa Nr. 1018/17.VII.1970” cu textul următor: 
“Cercetându-se actele aflate în depozitele noastre rezultă 
că cetăţeanul Tudor Arghezi Teodorescu N. Ion, profesia 
scriitor, născut în ziua de 21 mai, anul 1880 oraşul 
Bucureşti, judeţul... fiul lui Nicolae şi al... CA URMARE 
A POZIŢIEI SALE ANTI-NAZISTE, A FOST ARESTAT 
DE ORGANELE DE POLIŢIE DIN BUCUREŞTI LA 30 
SEPTEMBRIE 1943. LA 2 OCTOMBRIE 1943 A FOST 
INTERNAT ÎN LAGĂRUL TG. JIU ÎN BAZA 
ORDINULUI M. A. I. Nr. 203208/1943, DE UNDE S-A 
ELIBERAT LA 30.XII.1943 CU ORDINUL M.A.I. Nr. 
211168/1943, drept pentru care, la cerere, a fost eliberată 
prezenta. Director general (ss. indescifrabil). Urmează 
sigiliul, “Direcţia G-lă a Arhivelor Statului”.

Sub textul oficial, în paranteză, e marcat acelaşi text 
în limba germană.

Mai există un document, aproape ridicol: chitanţa de 
plată, în lagăr, a “chiriei” lunare, destinată celor de la 
clasa întâia, adică a acelora care aveau o încăpere cu un 
pat şi o masă, într-una din cabanele negre... Ceilalţi erau 
“la comun”.

(Din volumul “Înaintea uitării”, BARUŢU T. 
ARGHEZI, Ediţia a doua – revizuită şi corijată, Casa de 
presă şi Editura “Anotimp”, în colaborare cu Editura 
Abaddaba – Oradea, 2000)

Continuare din pag. 12 
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1. O iniţiere în durata ideală

Studiul de faţă demonstrează 
identitatea creaţiei argheziene în spaţiul 
literar european, receptat prin grila 
transmodernismului.

Textul arghezian execută o deschidere 
maximă şi o închidere instantanee dar pe 
propriul risc, întrucât partenerul este 
pierdut în clipa în care el fusese câştigat. 
Consecinţa: obligaţia de a structura altfel 
materia.  Căci nu este suficientă năzuinţa 
la o relaţie de alt ordin cu cititorul, ci 
perceperea promptă a contextului  care 
trimite indubitabil şi inevitabil la Fiinţă, 
la OM, la contingentul în care fiinţa îşi 
instituie, ce-i drept temporar, sălaşul. În 
Scrisoare despre Umanism, Martin 
Heidegger [1], implicându-se, fără 
reticenţă, în raportul Fiinţei cu esenţa 
Omului, reuşeşte să definească unele 
calităţi ale acestuia  privit nu numai ca 
individ ci ca specie. Astfel omul ca 
gânditor şi rostitor al fiinţei se dezbară de 
promiscuitate, de mizeria fiziologică şi 
aspiră spre idee.

Acest proces magnific, misterios şi 
unic a încercat Arghezi a-l sugera, prin 
repetare la infinit, în poemele sale. El şi-a 
convins cititorii metodic, lent, dar sigur. 
A indus textelor sensuri ascunse, 
manevrându-şi apoi discret destinatarul 
încât să caute tâlcul ce tinde să se 
lumineze treptat. Şi-a ambiţionat cititorii 
să elucideze semnificaţia, acumulând 
indicii încărcate de simboluri dar silindu-
le să alcătuiască un întreg, să demareze la 
un moment dat şi uluitor din locul unde 
sensul se conturează spre praguri mai 
înalte.

Transcenderea lentă a existentului 
executată de-a lungul textului obligă 
fiinţarea la a-şi recupera constant terenul 
pierdut. Recuperare ce devine în cele din 
urmă asediu, declanşând crize de 
identitate, de negăsire a soluţiei ideale 
mereu încorporate în corpusul poetic. 
Definite în aceşti termeni de domnul 
Eugen Negrici [2] în Sistematica poeziei: 
convergenţa demonstrativă şi organizarea 
de tip silogistic (retoric), de epicheremă 
care solicită parcurgerea premiselor 
oboseşte, dar această solicitare a fiinţei de 
către logos are consecinţa benefică a unui 
discurs despre om, riguros, reorientativ, 
în care se dezvoltă creator conjuraţia 
bimilenară a umanismului şi  metafizicii. 
Poetul, posesor al unei forţe formative 
lucide, construieşte viziunea stilistică a 
cărei mişcare conceptuală finală dinspre 
sfârşit acordă expresia raportului fiinţei 
cu esenţa omului noi nuanţe, o ideaţie 
ancorată în sensibil şi manifestă în 
inteligibil.

Pentru cititorul contemporan de 
poezie, pentru gustul său de un rafinament 
egal cu desprinderea de material, tehnica 
argheziană a enumerării, a acumulării, a 
voluptăţii de-a întârzia cu vederea asupra 
formelor aparent gratuit este uneori 
agasantă. Hai să recunoaştem. Este. 
Foarte bine. În acest caz, orice proces 
cumulativ din univers trebuie să secrete 
în fenomenologia lui sâmburele poetic. Şi 

poetul este obligat să ia act de el. Iar noi 
la fel de siliţi a-l trece în setea noastră de 
cunoaştere.

Fiinţa e înainte de orice „este“, scria 
Heidegger. Devenirea întru fiinţă poate fi 
zdruncinată, dar în legile ei definitorii, 
nu. Aşa trebuie să interpretăm poziţia 
argheziană faţă de limbă, care, ca loc de 
adăpost al fiinţei, absoarbe totodată 
emanaţiile vitalităţii acesteia, reamintindu-
i mereu de apriorica ei misiune şi pecete. 
Dar la obârşia îndepărtată a gestului 
arghezian se află, desigur, şi setea de 
prospeţime, de structuri primare a 
civilizatului extenuat de stratificările de 
rafinament de deasupra, exasperat de 
pierderea drumului  spre esenţe.

Creaţia argheziană reprezintă azi o 
iniţiere în durata ideală, în misterul acestei 
durate, în continuitatea ei eternă şi în 
intermitenţa ei orgolioasă.

2. Competiţia dintre ascundere şi 
neascundere

În adăpostul limbii locuieşte omul. 
Cei ce gândesc şi făuritorii de vers sunt 
veghetorii acestui adăpost. Veghea lor, 
traducem noi, scrisele lui Heidegger [3], 
înseamnă drumul fiinţei spre propria-i 
împlinire, la  capătul căruia rostirea a 
adus-o în limbă, i-a dat rost şi deschidere 
spre acţiune. Rostirea care e teribil de 
simplă şi totuşi supremă manifestare a 
viului, deoarece asumând raportul fiinţei 
cu omul, creează posibilitatea de a ieşi 
din impas, se metamorfozează în timp. 
Dar timpul se traduce prin existenţă; prin 
fiinţarea întru spaţiul ce l-a zămislit a 
marelui Tudor Arghezi [4]. Şi mereu întru 
o limbă, cea latină, ea însăşi o spaţialitate, 
însă dublată strâns de o temporalitate pe 
care spiritul le-a combustionat suveran şi 
invincibil. Reîntorcându-ne pe linia 
sinuoasă a vieţii sale, redescoperim 
precumpănirea întru ceva: întru natură, 
întru natura maicii firi, dându-ne acel 
sentiment al concretului despre care 
vorbesc toţi cei ce cunosc sufletul 
românesc. Şi precumpănirea faptului de a 
fi sesizat că civilizaţia noastră este întru 
două lumi: cea orientală şi cea occidentală. 
Nici una nici alta n-au pus pecetea pe noi, 
dar mijlocind spiritual, ne păstrăm 
identitatea, fiind întru o tradiţie. Pe baza 
acestei tradiţii, poporul român are o mai 
largă întâlnire decât altele cu valorile 
spiritului; căci tradiţia înseamnă păstrarea 
întru spirit a ceea ce a fost bun în trecut. 
Dar nu înseamnă imobilitate, respingere a 
înnoirilor, dimpotrivă a deschidere 
reciprocă. Tudor Arghezi [5] a intuit: prin 
toată opera lui a arătat că fiecare om ţine 
de o fiinţă naţională şi una socială prin 
care poate şi trebuie să se deschidă către 
universal. Ulterioara lui receptare a 
demonstrat-o cu prisosinţă. Reconsiderate 
în acest unghi, notele de lectură 
călinesciene (Istoria literaturii române 
[6], p. 808-809), furnizează încă 
perspective de interpretare inedite. 
Eliberarea limbii din strânsoarea 
gramaticii înspre o configuraţie mai 
originară a esenţei l-a mânat pe Arghezi 
să forţeze efectiv nişte norme instaurate şi 
perpetuate conservator, fie ele de 
construcţie ori de stil. Apărând astfel o 
facilitate sintagmatică şi paradigmatică, o 
imoderaţie verbală, o religiozitate 
discutabilă, o plasticitate densă, o 
absorbţie lejeră a cuvintelor până la el 
renegate liric, ontologia discursului 
arghezian este o învăţătură mai întâi a 
temeiurilor. Numai aşa se explică marea 

sa libertate inductivă şi asociativă, strania 
lui reevaluare a alchimiei verbale, 
curajoasă, chiar rebela lui neîncredere şi 
nevoie de o divinitate certificată, 
degajarea cu care redistribuie registrul 
semantic, în funcţie de volutele 
preaplinului  ontic ce-l ţine bine 
înrădăcinat în pământul identităţii sale 
ireductibile.

Exprimând conflictul dintre real şi 
ireal poetul [7] subliniază realitatea 
imediată, nechestionată a lucrurilor, 
acestea nemaifiind prezente pur şi simplu, 
ci ajungând la prezenţă. Cum? Printr-un 
miracol mutaţional, printr-un salt calitativ 
al materiei din ea însăşi în gândire şi artă 
(„sapa-n condei şi brazda-n călimară“ – 
Testament). Şi cu obedienţă acutizată, 
părând câteodată un sublim răzvrătit, dar, 
de  fapt, în planul esenţei rămânând 
acelaşi om care se îndoieşte dar nu 
reneagă, care se întreabă, dar nu şi 
aşteaptă răspunsul. Tudor Arghezi 
sesizează corect că libertatea (pe care 
orice vers al său o postulează: „ca-n 

crâmpeiul lui să-ncapă/ cerul tău şi 
nesfârşitul“ – Cântec de adormit Mitzura) 
îşi primeşte propria esenţă din esenţa mai 
originară a adevărului care, el doar, este 
esenţial…

Dimensiunea ludică a poeziei 
argheziene este doar haina expozitivă a 
competiţiei dintre ascundere şi 
neascundere în care este prins Daseinul. 
Numit mister, raportul acesta nu-şi pierde 
nicidecum forţa, ci, familiar, el devine din 
ec-sistent – insistent. El permite omului 
să ajungă chiar şi din rătăcire la esenţa 
adevărului: „Tu în hotarul marilor 
mistere,/Eşti ca un semn de-a pururea 
putere,/Al vieţii noastre cea fără de leac/
Împresuratule de astre!“ –  Muntele 
măslinilor.

Adevărul ca stare de neascundere a 
fost smuls prin luptă dintr-o stare de 
ascundere. Împlinirea a distrus inerţia, 
rodind din ea. Prevalează deci acest raport 
dintre lumină şi aspectul lucrurilor ca 
posibilitate a văzului: („E pardosită lumea 
cu lumină/…/Rece, fragilă, nouă, 
virginală,/Lumina duce omenirea-n 
poală“ – Vânt de toamnă). Sursa de 
lumină – Soarele în mitul lui Platon – e, 
la nivelul meditaţiei, ideea. Esenţa ideii 
rezidă în putinţa de vizibil. Prin idee, 
fiecare fiinţare ajunge la prezenţă, 
indubitabil, cu eidosul ei (aspectul) 
neşocând, ci dimpotrivă, înlesnind o 
comunicare nu pe o cale ocultă ci pe una 
cât se poate de firească. Ideea aduce la 
nivelul vederii ceea ce ochiul (de natură 
de asemenea heliocentrică) este pregătit 
să primească. Altfel spus, a aduce orice 
fiinţare în lumea Ideii, la esenţa ei 

eidetică, înseamnă a o scoate din 
ascundere şi a o relativiza la vedere. În 
concluzie, într-o lume determinată prin 
Idee, scopul paideiei (educaţiei) este 
cultivarea privirii în scopul ajungerii ei la 
cauza supremă (care este tocmai Ideea). 
Dar a cuteza să afli această cauză ultimă 
nu e oare un păcat de neiertat? („Păcatul 
meu adevărat/E mult mai greu şi neiertat/
Cercasem eu, cu arcul meu,/Să te răstorn 
pe Tine, Dumnezeu!“). Recunoscându-şi 
(asumându-şi) vina, Arghezi crede în 
proprietatea miraculoasă a cuvântului de 
a face vizibilă preajma. El a intuit cu tăria 
demiurgică (Tâlhar de ceruri, îmi făcui 
solia/Să-ţi jefuiesc cu vulturii Tăria) calea 
spre Idee şi aceasta este prin însuşi corpul 
ei abstract, de o strălucire rece, astrală. 
Ideea se constituie pe parcurs, sugestie cu 
sugestie, sclipire cu sclipire până la 
alcătuirea întregului, axă de foc, stâlp 
incandescent al gândului. Ochiul poetului, 
educat deja prin severa asceză întru 
refuzarea bunului oprit, săvârşeşte actul 
divin, în locul cauzei supreme punându-şi 
devenirea angajată în efortul de a face 
posibil imposibilul. Şi care deşi renunţă 
la trecerea pragului în absolut, reuşeşte să 
reîntemeieze concepţia despre limbajul 
poetic. Să dăruie poeziei altă structură, în 
care criteriul adevărului nu mai este 
numai stadiul neascunderii ci adecvarea 
privirii, potrivirea între enunţ şi lucru: 
„Lumina ochiului şi-l aşază/ Şi-n încăpere 
caută să vază/ Lacătul simte şi tresare/ Ca 
bezna mea, ca de o sărutare/Stea, nu poţi 
tu intra în veriga lui/ Şi lacătul tăcerii să-l 
descui? (Descântec)

3. Năzuinţa spre spiritual

Prin această deschidere a ceva închis 
ermetic (Fereastra sufletului zăvorâtă 
bine/  Se deschide-n vânt  – 
Morgenstimmung) şi într-o unică 
desfăşurare a gândului Arghezi, un 
ultramodern sistem de recepţie-transmisie, 
absoarbe imaginile realului şi le 
prelucrează surprinzător, în aşa fel încât 
tot realul rămâne, dar având deja 
încorporat în el corectitudinea 
reprezentării fiinţării. Poezia, care ca şi 
realul şi lumea pe care le reflectă, este 
deschisul provocat de cântec (Cântecul 
tău a umplut clădirea toată… Iată au sărit 
zăvoarele,/Şi mănăstirea mi-a rămas 
descuiată – Morgenstimmung). Poezia, ca 
şi corectitudinea, nu este altceva deci 
decât experienţa stării de neascundere şi 
în ea adevărul apare ca formă de 
ascundere: de ce această precauţie, 
aparent inutilă? „Sufletul meu deschis, ca 
şapte cupe,/ Aşteaptă o ivire de cristal/ Pe 
un ştergar cu brâie de lumină/ Spune tu, 
Noapte, martor de  smarald,/ În care 
anume floare şi tulpină/ Dospeşte sucul 
fructului său cald? (Psalm). Pentru că 
întrebând, poetului îi e frică de marele 
răspuns. De cel numit aletheia (vezi 
cartea lui Anton Dumitriu: Aléhteia. 
Încercare asupra ideii de adevăr în 
Grecia antică, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1984), în care se conchide că 
„omul este un miracol“, că adevărul este, 
în fond, un ideal, că, la baza lui alétheia 
stau: mythul ca paideia (joc), mimesisul 
ca reprezentare/imagine, mysterion ca 
tăcere şi nevedere, dianoia (cugetarea), ca 
logos (vorbire), vorbirea făcând 
transaparentă cugetarea; „Ideile se văd“, 
i-a răspuns Platon lui Diogenes; „Noūs“-
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ul, prin care sufletul vede eidosul, spune 
Aristotel; astfel traducem eidos prin 
formă, esenţă şi idéa prin formă, aparenţă, 
idee; alétheia ca fiind adevărul care se 
vede, se contemplă (theoreĩn); alétheia ca 
einai (a exista); alé-theia (conform 
interpretării etimologice platoniciene) ca 
alergare divină; alétheia ca anamnesis 
(cunoaştere fără uitare, prezenţă eternă, 
reamintire a obiectelor pe care, altă dată, 
pe când însoţea un zeu, sufletul le-ar fi 
văzut; alétheia e o alergare divină prin 
care se realizează eleutheria – libertatea, 
eliberarea adevărului prin descoperirea 
sa).

George Călinescu şi numai el, (vom 
vedea mai încolo, şi Eugen Lovinescu) 
[8], examina  cu voluptate atmosfera 
biblică ,  reprezentarea creaţiunii 
sempiterne, a germinaţiei, a maternităţii 
vegetale, natura dantescă a luptei dintre 
organicul divin şi înmulţirea dezordonată, 
dar în special, osmoza între spiritual şi 
material, materia fiind permeabilă prin 
spirit şi spiritul arătând tendinţa de 
degradare. Astfel criticului nu i-a scăpat 
faptul că năzuinţa spre spiritual este 
orizontul care, pentru început, este fiinţa 
şi apoi devine însăşi lumina care trebuie 
privită în faţă. Lumina în care orice 
fiinţare se deschide şi se arată drept ceea 
ce este. Gândirea face popas în perimetrul 
fiinţei care pune întrebarea cu privire la 
Dasein şi dedică acest poem Cărţii [9]: 
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,/
Încet gândită, gingaş cumpănită/Eşti ca o 
floare, anume înflorită/ Mâinilor mele, 
care te-au deschis/…/Eşti ca vioara, 
singură ce cântă/Iubirea totală pe un fir de 
păr/Şi paginile tale, adevăr,/S-au tipărit 
cu litera cea sfântă/…/Dar jertfa lui 
zadarnică se pare,/ Pe cât e ghiersul cărţii 
de frumos/Carte iubită, fără de folos,/ Tu 
nu răspunzi la nici o întrebare“. Voluptăţii 
estetice, gratuite, i se alătură concepţia 
despre om ca loc de deschidere prin care 
se manifestă şi se rosteşte fiinţa. Legile 
gândirii şi limba sunt ecoul în om a unei 
prealabile deschideri a fiinţei: „Şi când 
făptura ne primeşte-ntreagă,/Ca un altar 
ce-n haos s-a deschis/Şi dinainte floarea 
nu se pleacă,/Să-i sărutăm petalele de 
vis!“ (Pia); „Tăcerea vocile şi le-a 
pierdut./ Care-o făceau pe vremuri să 
răsune/ Aud ţărâna doar a vocilor 
străbune/ Cum se desface, cum s-a 
desfăcut“ (Arheologie).

În om, gândirea şi iubirea sunt 
expresia raportului fiinţei cu esenţa 
umană. Esenţa omului, adică situarea 
acestuia în deschiderea luminatoare a 
fiinţei (destin) – o temă argheziană deja 
obsesivă – cu scopul de a priveghea totul, 
natura, patria, umanitatea, înaintarea prin 
„Deschis“ pentru apropierea de fiinţă 
(„Şi, câte o dată, totul se deşteaptă /Ca-
ntr-o furtună mare ca Tăria/ Şi-arată 
veacurile temelia/Eu priveghez pe ultima 
lor treaptă“), se arată a fi în cele din urmă, 
gândirea lăsând, prin rostirea ei, brazde 
abia văzute în limbă, totuşi spre a fi 
desluşite repede: „Că dacă mai este vie, 
Scrie pean! Sânge scrie! Cine ştie!…/O 
citi şi o să vie“. Dar gândirea (care se 
abandonează fiinţei şi se lasă revendicată 
de ea pentru a rosti adevărul fiinţei) şi 
limba ca loc de adăpost al fiinţei, ca locaş 
al esenţei omului pot substitui fiinţarea 
propriu-zisă? Pot ele, amândouă, să se 
autonomizeze? Să nu depindă de om? Să-
şi proclame rangul de realitate unică? 
Evident: nu pot. „Tu eşti şi-ai fost mai 
mult decât în fire,/ Era să fii, să stai, să 
vieţuieşti eşti doar un gând, şi eşti şi nici 
nu eşti,/Între putinţă şi-ntre amintire“ 
(Psalmi).

4. Consolidarea direcţiei eminesciene

Să fim înţeleşi, Dumnezeu la Arghezi 
e prototipul idealizat al omului. E omul 
abstractizat, reclădit din elementele sale 

tipice, reprezentative din calităţile sale 
superioare, din năzuinţele sale cele mai 
intime; precum dărnicia şi bunătatea 
nelimitate, nemurirea, înţelepciunea, 
perfecţiunea. E logosul întrupat din 
Cosmosul în permanentă restructurare. N-
am făcut această precizare pentru că ni s-
a părut ceva de la sine acceptat. Omul l-a 
creat pe Dumnezeu, nu invers, L-a creat 
din setea sa de absolut. Dumnezeu ar fi 
întâia esenţă, din a cărei emanaţie ar 
rezulta prima raţiune care ar contempla 
divinitatea şi totodată s-ar cunoaşte pe 
sine iar primul ei act ar fi a doua raţiune, 
cel de-al doilea act fiind naşterea sferei 
supreme, cu propria ei materie şi formă; 
emanaţia ar continua, iar ultima raţiune ar 
fi raţiunea activă care ar produce pe de  o 
parte sufletul universal şi sufletele 
omeneşti de pe de altă parte, cele patru 
regnuri terestre: oamenii, animalele, 
plantele şi mineralele.

După cardinalul Newman, Dumnezeu 
ar fi concomitent existenţă şi esenţă, 
imuabil, infinit, omniprezent, etern, având 
inteligenţă şi voinţă, o persoană vie care 
ar fi totodată subiectul şi obiectul propriei 

sale activităţi, şi nefiindu-şi suficient sieşi 
el ar crea, iar creaţia sa ar avea un scop 
principal – exercitarea libertăţii lui 
absolute, şi unul secundar – dragostea. De 
aceste mitologii creştine, occidentale ori 
vedice nu este deloc departe Tudor 
Arghezi.  De asemenea, el a înclinat să 
considere divinitatea ca pe un suflu 
misterios care operează neîncetat 
(Duhovnicească), ca pe o conştiinţă 
universală(Vino-mi tot tu), ca pe un ceva 
ce se înfăţişează doar încorporat în 
ipostaze: „Iar sfântul Duh, închis în 
colivie,/Făcutu-s-a pui mic de pitpalac“ 
(Evoluţii).

Eugen Lovinescu, neintimidat de 
notorietatea explozivă a numelui cu 
luciditatea-i exemplară, a insistat, în 
poezia argheziană, asupra omului modern, 
a cărui esenţă se întemeiază pe faptul-de-
a-fi-în-lume. Astfel, Tudor Arghezi a trăit 
năucitor de sinuos într-o libertate a 
spiritului copleşitoare. Iar poezia lui (ne-
am referit în studiul de faţă, după cum s-a 
sesizat deja de către eventualii cititori, 
numai asupra Cuvintelor potrivite [10] 

din 1927) este tocmai înregistrarea acestor 
meandre. Nu întâmplător pactul a pornit 
de la preţuirea faptului de a fi om într-un 
dincoace de o concreteţe deseori terifiantă 
dar mereu tulburat de nepalpabilitatea 
unui dincolo doar bănuit. Şi de  
imposibilitatea transcendenţei (Săpând s-
a rupt lopata/Cel ce-o ştirbise, iată-l,/ Cu 
moaştele-i de piatră, fusese însuşi Tatăl) 
– Între două nopţi. A continuat prin a fi 
un răzvrătit împotriva întocmirii sociale, 
având de ales între viaţa poeziei şi a 
idealului şi viaţa realităţii practice şi 
triviale. Şi – în sinteză – iată un Arghezi 
arătând „o  atitudine dârză, emancipată de 
contingenţe, un gust al riscului, o 
afirmaţiei a supremaţiei ideei, o conştiinţă 

de sine învăluită, în demnitate 
profesională ce anulează nedreptatea 
socială prin dispreţ – individualism, 
energetism şi optimism… – şi, mai ales, 
un fel de trufie, în orice împrejurare, 
trufie împinsă până la nepăsare faţă chiar 
de Dumnezeu („Vreau să pier în beznă şi 
în putregai/Ne-ncercat de slavă, crâncen 
şi scârbit“ – Psalm).

Atitudinea de contestare a divinităţii 
pe care gândul arghezian o manifestă nu 
duce la simpla negaţie şi la negativ ci mai 
degrabă de a institui un alt crez uzual ca 
fiind pozitivul, judecata absolută, logica 
infailibilă. Poetul are menirea de a fi 
consolidat direcţia eminesciană (Nu de a 
fi fost, în pofida oricăror aparenţe, un 
pionier), prin care poezia ca artă  
presupune rigoare şi precizia analizei 
ştiinţifice, relevând latura de disciplină 
intelectuală, delimitând astfel rolul şi 
partea de răspândire a gândirii lucide în 
procesul creaţiei artistice. Asemenea lui 
Paul Valéry [11], el a redat poeticii sensul 
ei originar, acela de a face, a construi, a 
compune. Spiritul său, obsedat de 
infinitatea posibilităţilor, a pus la mare 
preţ actul de a combina arta compoziţiei. 
Iar opera de artă este automat un model al 
universului însuşi, reper al spiritului 
esenţial. Poezia nu este, aşadar, numai 
imaginea unui absolut, ci exemplul unei 
posibilităţi a spiritului: ea arată cum e cu 
putinţă să ne jucăm cu perfecţiunea. Ea 
este o nouă facere a Fiinţei, din „lutul 
românesc“: „Nepreţuind granitul o, 
fecioară! Din care-aş fi putut să ţi-l 
cioplesc/Am căutat în lutul românesc/
Chipul tău zvelt şi cu miros de ceară/…/
Am luat pământ sălbatec din pădure,/Şi-
am frământat cu mâna de olar/în parte, 
fiecare mădular,/Al fiinţei tale mici de 
cremene uşure/ Zmălţuindu-ţi ochii, luai 
tipar verbina,/Drept pleoape, foi adânci 
de trandafiri/pentru sprâncene firele 
subţiri/De iarbă nouă ce a-nţepat 
lumina/…/Luai pildă pentru trunchi de la 
urcioare/Şi dacă-n sâni şi şold a-ntârziat/
Mâna-mi aprinsă, eu sunt vinovat/Că n-
am oprit statuia-n cingătoare/… Şi c-am 
voit să simtă şi să umble,/ Şi să se-ndoaie-
n pipăitul meu,/De chinul dulce dat de 
Dumnezeu Care-a trecut prin mine şi te 
umple/…/Femeie scumpă şi ispită moale! 
Povară acum, când, vie, te-am pierdut/ De 
ce te zămislii atunci din lut/ şi nu-ţi lăsai 
pământul pentru oale?“ (Jignire). În 
poemul de mai sus, poetul repetă actul 
demiurgic prin care Dumnezeu a creat 
omul. Dar nu mecanic, ci cu interpretarea 
ontologică a Daseinului ca fapt de a fi în 
lume. O dată obţinut, acest concept 
satisfăcător al Daseinului, raportarea la 
Dumnezeu permite regândirea esenţei 
sacrului şi în prelungire esenţa 
Dumnezeirii. Dimensiunea sacrului [12] 
ar rămâne închisă dacă deschisul fiinţei 
n-ar fi luminat şi deschis, iar, dacă, în 
deschiderea sa luminatoare, ea nu s-ar 
afla în apropierea omului, regeneratoare 
(Priveghe însă visul, stăpân peste durată/
Să nu se depărteze de oameni niciodată/Şi 
când ne ţii puterea pe braţul ce ne leagă,/ 
Simţind sub sărutare culcată lumea-
ntreagă/ Iubirea ta să fie asemenea unui 
rit,/ Ca sufletul din rugă să iasă-ntinerit – 
Stihuri).

De altfel, structurile simbolice ale 
sacrului infuzează lirica argheziană cu o 
f o r m i d a b i l ă  t r a n s c e n d e n ţ ă /
transtextualitate europeană. Limbajul 
simbolic, povestirea mitică, jocul ritual, 
spaţio-timpul sacru, reglarea simbolică a 
socialului, conduc acest sacru spre funcţii 
culturale, servind chiar ca loc de creaţie a 
culturii înseşi.

Reproducem aici, profitabil, o opinie a 
lui Nicolae Manolescu, care dă credit, cu 
aceeaşi pondere ca noi, sacralităţii vocii 
argheziene: „…absenţa creatorului 
cheamă, printr-o tainică armonie, prezenţe 
creaturii; mai mult, cerul şi pământul 
fiind un sistem de vase comunicante, 
desacralizarea transcendentului implică 
sacralizarea făpturii. Sacre devin la 

Arghezi viaţa, făpturile pământeşti, 
plantele, animalele“.

În poezia lui Tudor Arghezi, continuăm 
noi în evidentă manieră/paradigmă 
t r a n s m o d e r n ă / t r a n s m o d e r n i s t ă , 
sentimentul numinosului se interferează 
cu ştiinţele umane reunite transdisciplinar; 
hierofaniile şi epifaniile, cratofaniile ne 
captează spiritul/sufletul în experienţa 
sacrului care ni se prezintă fie ca o 
percepţie diferenţială a lumii şi fiinţelor, 
fie ca o veritabilă ruptură ontologică, prin 
intermediul cărora oamenii îşi prezentifică 
Absolutul.

Şi, tot la fel, interpretând opera 
integrală a lui Arghezi, putem aprecia, 
inspiraţi şi de eseul lui Roger Caillois 
[13], că scriitorul şi-a redactat micro- şi 
macro-textele sale literare şi meta-literare 
din nevoia de a restitui societăţii 
româneşti, inter- şi post-belice, un sacru 
activ, imperios, devorant, de-a (re)formula 
o teorie a sărbătorii scrisului şi a sacrului 
transgresării condiţiei umane, de a regla 
relaţiile dintre riturile de consacrare (care 
introduc o fiinţă sau un lucru în lumea 
sacrului), şi riturile de desacralizare sau 
izbăvire (care, invers, redau o un obiect/
persoană, pur/ă ori impur/ă lumii profane), 
care instituie şi asigură un du-te-vino 
indispensabil între cele două domenii, 
reunite de noi prin legea transmodernă a 
terţului inclus, conform căruia sacrul se 
ex-pune mereu trans-aparentizării în 
profan, întru reciprocă determinare.
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TĂCERE

Astăzi am tăcut cel mai frumos
în toată viaţa mea…

O tăcere pe de rost.

Fiecare cuvânt al meu a fost
un munte înghiţit.

Poate că aşa vorbesc şi zeii, printre ei.
Cu ei înşişi. Pentru şi din cauza
singurătăţii. Dar, aici sunt nevoit
să mă întreb: oare ei sunt singuri
vreodată?

Imediat cum simte singurătatea,
Iehova îl striga pe Moise, să-i
spună despre ce a tăcut.

Din cauza singurătăţii, omul
înnebuneşte ori ţipă, chiar şi
dacă este singur în întregul cosmos.

Am să ţip şi eu, imediat.

6.XII.2005.

SINGUR ÎN 

ZBOR

Văd că sunt singur în zbor
şi singurătatea mă face să plâng
nu din motive personale şi sentimentale,
ci din contemplarea punctului cosmic
genetic aşezat în creier…
şi de Dumnezeu plasat la adăpost

În zbor, cuvintele curg mai rapid
aidoma lacrimilor rău blestemate
ori stropilor de ploaie tropicală
ca la poetul Rimbaud atunci
când cânta poemul „Bateau ivre”
iar noi îl ascultam cu gura căscată

Te poţi uita uşor prin aerul
spaţiului natal sau numai deschis
o singură dată şi pentru sufletul tău
atât de încântat astăzi, fără
vreun impuls mai concret de iubire
sau de despărţire fatală şi rece

6.XII.2005

SATURNALIA 

RIPENSIS

Ce fel de boală
este şi asta
de care n-a auzit 
nimeni pe lume

cred că e ceva
mortal sau
cel puţin ea
te adoarme pe loc

nu cumva este
un fel de ciumă
mai nouă şi chiar mult
mai cuminte şi rea

de Saturnalia asta

auziseră şi dacii, acum
vreo două mii de ani
dar nu ştiu dacă e valabilă încă

iar cuvântul ripensis
mă înnebuneşte ca maică-mea
şi mă umileşte de tot,
făcându-mă mic şi mărunt

vezi-ţi de treabă, omule,
mai departe, creştinule –
îmi spune astăzi Dumnezeu
arătându-mi o cruce vie!

20 ianuarie 2006.

FELUL DE 

APROPIERE

De cine mă despart eu astăzi
cel mai uşor
şi cel mai potrivit –
hai, spune-mi, Doamne

cum mai pot să-ţi spun,
când ţi-am spus eu
atâtea şi atâtea…
pe această lume a mea

dar, totuşi, mai spune-mi
şi asta şi încă ceva…
nimic nu este în plus,
nimic în zadar la noi

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

şi păcătosul de mine,
aşa cum sunt cusut
pe lume şi-n nelume,
mă pregătesc de Apropiere

dar chiar atunci pe stradă
aici, în această Grecie
a noastră, strâmbă şi mică,
mai trece şi unul, Socrate

care, cu un surâs dumnezeiesc,
îmi spune cam asta –
dacă în grabă traduc fraza
din limba străveche –

auzi, domnule drag şi trist,
aici trebuie să te lămureşti
şi să te trezeşti la timp:
cine ţi-a propus Apropierea!

4.XII.2005

DE 

MULŢUMIRE

O singură dată maică-mea
mi-a spus că m-am născut
dar a sărit peste detalii
unde şi când şi cum

şi eu am fost atunci
cam bine-nevoit aşa
să-mi imaginez restul
cu podoabe detaliate

dar acum abia acum
eu pot să văd esenţa
şi rostul naşterii materne
ca destin natal în sine

nici datele nici clipele
nici locurile alese sau
poate chiar accidentale
n-au aici o importanţă vitală

singurul moment categoric
în materie de soartă
şi de viaţă omenească
este faptul că eşti născut

o singură dată şi unică
un copil frumos spălat
cu sângele mamei pe faţă
asta este tot şi este de-ajuns

mulţumim frumos,
Doamne

5.XII.2005

CU TIMPUL

V-aţi obişnuit cu mine viu
şi asta mă face neliniştit,
abia aşteptând chiar şi
cea mai mică schimbare
la faţă ori la destin

nu, nu, nu –

eu nu mă pot
transforma mai mult
decât la ochi
şi la gură uneori

cu un surâs
în plus sau
în minus –
pe faţă
şi la inimă

fiecare mişcare
de umbră mă doare
insuportabil

adică doresc
să rămân mai departe
asta - exact ce sunt
şi pot suporta
la mine înăuntru – atât

şi iată-mă cum
am devenit cu timpul
un fel de piatră migratoare,
un surâs cusut pe buze
…sub sprâncene grele

un cuvânt zburător
spus abia
pe jumătate, frate
adevărat
că sunt
un înger de tot

dar vitreg!

2.XII.2005

ADAM, 

ACASĂ

Sunt trist
şi acasă…
atunci când adorm fulgerător
pe neaşteptate cad

sub masa unde
imediat
mă întâlnesc cu atâtea lucruri
şi o lume necunoscută

care mă
mai eşti şi tu…
sunt întrebat

eu sunt
al nostru…
aşa le spun

bine că atunci
îmi vineri câte un frate
în ajutor

ajutor ajutooor
urlu
în delir

de ce mai urli aşa
frate, nu vezi că
suntem în viaţă

aşa mă distrez
eu astăzi,
adaug cu lacrimi

sunt acasă
şi trist

Belgrad, 1.XII.2005

DE SFÂNTUL 

IOAN AL 

NOSTRU

Poate el să fie
de oriunde –
dar astăzi
este al nostru,
numai al nostru

asta îmi spune
o bătrână oarbă

ADAM PUSLOJIĆADAM PUSLOJIĆ
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pe care am oprit-o
din mers fulgerător
la mijlocul satului

în spinare ea purta
un munte de gheaţă
pentru copii şi nepoţi,
pentru fiare şi animale,
pentru iarbă, pietre şi nori

avea ea grijă
de satul nostru întreg!

20 ianuarie 2006

DE 

BOBOTEAZĂ

Astăzi, de Bobotează
fac pariu
cu maică-mea
că îmi vine Dumnezeu
direct în viaţă

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

ba vine, îi spun eu –
exact pentru că
n-a venit niciodată
până acum

19 ianuarie 2006

MUNCA DE 

VIAŢĂ

De câteva zile, iată
eu am intrat şi-n
ultima etapă verde
a muncii de viaţă

în fine, mi-au ajuns
direct în casă
şi poate direct în gură
atâtea divinităţi

destinul meu acum este
redus fundamental
la un postament
plin de aer şi vânt

chiar şi temelia casei
a intrat adânc în cer
şi eu abia acum pot
să spun aproape tot

dar nu mai mult
decât ce-mi eliberează
cugetul meu uscat
ca o creangă de aur

Bătrâne, sunt şi eu
un om normal vertical
şi mai natural uneori
decât natura destinată

nu cumva, am aflat asta
chiar prea târziu
sau poate că a sosit clipa
miraculoasei despărţiri

3.XII.2005

SARBA IGNIATOVICI s-a născut în anul 
1946 la Kniajevat (Serbia). 
A absolvit Facultatea de filologie din 
Belgrad, unde şi-a susţinut şi magistratura. 
A fost redactor la unele ziare şi reviste 
precum: Ziarul tineretului, Cuvântul 
literar, redactor al primelor volume Pegaz, 
al revistei Relations, şi al revistei 
Savremenik plus (Contemporanul plus). 
Este director al editurii particulare 
APOSTROF, care editează şi revista 
Contemporanul plus. A desfăşurat şi 
destaşoară o imensă muncă de critic 
literar, eseist, editor şi propagator al 
literaturii sârbe peste hotare şi al literaturii 
române în Serbia. A publicat urmatoarele 
volume: 
I. Cărţi de poezie: 
Cei fără suflet, Kruşevaţ, 1971; Al zecelea 
cerc, Zrenianin, 1975; Culegătoarea din 
tipografie, Belgrad, 1981; Reptila/
poliptic, Belgrad, 1983; Marele văz, 
selecţie în limba macedoneană, Skopje, 
1986; Zograful cu inimă dură, Nikşici, 
1989; Lamură, Kralievo, 1989 şi Câgâind 
în noul veac, Negotin, 1993., Destinatorul, 
2003… 
II. Carti de proză: 
Viermele din ţeastă, proze scurte, Belgrad, 
1988; Cum mi-a intrat în zbor broasca în 
gură sau Despre autocunoaştere, roman-
eseu, Belgrad, 1988. 
III. Cărţi de eseuri, studii şi critică 
literară: 
Talerul Salomeii, Belagrad, 1970; Talerul 
Salomeii, II, Kruşevaţ, 1974; Era 
colajului, Belgrad, 1978; Poetismul 
benzilor desenate, Osiek, 1979; Proza 
schimbării - proză sârbă 1950-1979, 
Belgrad, 1981; Textul şi lumea, Priştina, 
1982; Babilonul fericit, Vranie, 1986; 
Însemnările unui ţintaş liber, Niş, 1986; 
Literatura şi noul mit, Novi Sad, 1988; 
Dragan Savic. Monografie de artă plastică 
- studiu introductiv şi îngrijire de ediţie, 
Belgrad, 1990; Cronicar, revoltat, 
alchimist, Pancevo, 1991; Zece poeţi 
sârbi, Sremski Karlovţi, 1992; Cronica 
ştiinţei poetice, Belgrad, 1992. 
IV. Ediţii bibliofile ilustrate: 
Al zecelea cerc - desenul copertei de 

Sârba Igniatovici, Belgrad, 
1972; Aşternuta mare moale 
a visului, versuri + graficii, 
selecţia versurilor; ilustraţii şi 
ediţie bibliofilă Senadin 
Tursici, Belgrad, 1980; 
Lamura, desene de Dragan 
Peşici, texte de Sârba 
Igniatovici, ediţie a Galeriei 
Colectivului de Grafică şi a 
Agenţiei de Ştiri IBAR, 
Belgrad, 1991. 
V. Activitatea sa literară a 
fost încununată, printre altele, 
cu următoarele premii 
literare: 
Isidora Sekulici (1970); 
Liubişa Ioţici (1978); Milan 
Bogdanovici (1980); Veriga 
de aur (1991). 
Sârba Igniatovici este actualul 
preşedinte al Uniunii de 
Scriitori din Serbia.

SÂRBA 

IGNIATOVICI

Cu o linie zveltă
Nichita îşi scrie
literele testamentare.
Le goneşte-n galop,
învaţă cuvântul să zboare.

Iată, prin privelişti
pluteşte imaginea crescută-n fiinţă.
O raţă căreia brusc
i-a crescut pieliţa printre degete.

Începe schimbarea cea mare!

SÂRBA IGNIATOVICI

La Teremia, din ploaie şi iarbă
potrivite felii de beznă
au ocupat fundalul orizontului.

Traducere din sârbă de Adam 
PUSLOJICI.

DE ADIO: 

DOARME ION

Pe masă, în reflexul de chihlimbar
a rămas o bere mică, începută.
mai tăcută ca fâlfâirea, ca buhăitul
bufniţei tinere,
moartea – cuvânt bătrân, răutăcios
blocat în auz
şi eu mă-ntreb neîncetat
de unde-atâta grabă,
atâta risipă fără raţiune!

Avem timp de-ajuns
să ne înscriem în Per em hru*

Atât de mult te-ai grăbit
şi drumurile liniştite
au îngheţat la orizont
precum în aer, de gheaţă-i
un strop de băutură bună ca pâinea,
atunci când tu ai făcut brusc
un pas în faţă
ca un soldat la strigarea numelui:
Poetul Ioan Flora!
- Prezent!

Ai păşit în somn! Doarme Ioan.

*Per em hru – „Cartea morţilor” 
egipteană.
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SCRISOARE CATRE 
M. N. RUSU sau MARIAN POPA 

DESPRE URMUZ
 Urmuz este un minunat exemplu de manifestare schizofrenică cu 
efecte artistice decisive.
 Ştiu, schizofrenia are încă parte de evaluări schizofrene, deşi nu 
cred că există individ omologat de civilizaţia modernă care să nu o 
ilustreze într-un mod sau altul şi într-un grad anume. Spune-i unui om 
că-i diabetic şi acceptă; spune-i că prezintă semne de demenţă şi se va 
considera jignit. Puţini convin că schizofrenia este un mecanism adaptiv, 
de echilibrare sinergetic - antagonistă, a unei existenţe fatalmente 
afectată de ceea ce se află dincolo de el.
 Urmuz a prezentat simptomele relevante ale schizofrenului. 
Manifestari premorbide prin pedanterie profesională, dar şi tendinţa 
evitării relaţiei umane. Tocmai de aceea a renunţat la cariera de 
judecător, care presupunea contact şi confruntare socio-profesională cu 

aceea, e drept deosebit de respectabilă, de ajutor de grefier la Înalta Curte de Casaţie.
 Psihologia comparată a asociat elementele de expresivitate gestuală, imaginile 
vizuale şi verbale ale schizoizilor cu acelea ale copiilor şi primitivilor. S-ar putea face acest 
lucru şi cu textele lui Urmuz, care au certe aspecte hebefrene. Să nu uitam ca orice elev are 
tendinţa de a scalâmbăi structurile literar-canonizate de belferi şi mai ales daca ele au un 
caracter grav…
 Nu ştiu dacă există vreun elev care să nu fi încercat prelucrarea burlescă a baladelor, 
Peneş Curcanul şi El Zorab. Sunt manifestari ale recesiunii trădând dedublarea sau mai curând 
dublarea cu funcţie de complementarizare configurativă sau de mesaj, pentru că există nu 
numai «narative inversion», dar şi o «cognitive inversion» dezvoltată naturalmente până la 
schizofrenia numita de germani «Wortsalat». Se cunoaste desigur şi o specie respectalizată, 
limmerick-ul orlandez de care Fabula urmuziana nu este foarte departe. Dar delimitarea 
antagonică obişnuită domină: elevul va prezenta doar conspirativ colegilor şi prietenilor 
productele sale, comportându-se corect în context oficial cu profesorii, Urmuz va prezenta 

La început a fost magistratul
 Urmuz, avangardistul literar, pe numele său real 
Dumitru Demetrescu-Buzău (1883-1923) a fost grefier la 
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti. Sediul 
acesteia se afla în incinta Tribunalului Mare de pe Cheiul 
Dâmboviţei. De la geamurile acestuia Urmuz avea sub 
ochi turlele bisericii Domniţa Bălaşa, clădirile Spitalului 
Brâncovenesc şi Halele din Piaţa Unirii. Astăzi însă, 
această panoramă este obturată de blocurile ceauşiste 
interpuse.
 Postul de grefier la Inalta Curte de Casaţie nu 
trebuie confundat - cum s-a întâmplat adeseori - cu 
grefierul de judecătorie sau de tribunal judeţean. Pentru a 
fi grefier la Casaţie, candidatul trebuia să aibă studii 
juridice, şi să fi funcţionat un număr de ani ca judecător 
ori procuror. Cu alte cuvinte, să posede calitatea de 
magistrat.
 Prin anii 1924-25 titulatura de grefier la Curtea 
de Casaţie a fost transformată în aceea de magistrat-
asistent.
 In zilele lui Urmuz, grefierul făcea parte din 
completul care judeca recursurile înaintate la Inalta Curte 
de Casaţie. Urmuz participa la dezbateri, apoi tot el era 
acela care redacta Deciziile Inaltei Curţi, în procesele pe 
care aceasta le soluţiona. Aceste decizii redau modul de 
argumentare şi de gândire a completului de judecată. Nu 
totdeauna însă este vorba de o redare şi transcriere 
mecanică, ci de o cunoaştere în profunzime şi detaliată a 
legilor şi a problemelor de drept ridicate în interpretarea 
legilor.
 Felul în care se desfăşura un proces la Inalta 
Curte de Casaţie rezultă din “relatările” cuprinse în 
Decizia sau Hotărârea acestuia. Cândva, am avut 
posibilitatea să consult deciziile redactate de magistratul 
Demetrescu-Buzău, alias Urmuz, între 25 martie 1921 şi 
20 noiembrie 1923, ultimele dintre ele fiind cele redactate 
cu trei zile înainte de sinuciderea sa. Unele sunt scrise de 
mână, altele dactilografiate (desigur, după conceptele lui 
Urmuz). Cele caligrafiate cu cerneală sunt scrise de 
mâini diferite, probabil copişti ai Curţii de Casaţie. Nu 
am putut stabili cu certitudine care reprezintă totuşi 
caligrafia lui Urmuz. După cum se ştie, nu avem nici o 
mostră din scrisul său administrativ, ci numai din acela 

al corespondenţei sale, 
familiale, şi din paginile 
prozelor  Plecarea în 
străinătate, După furtună şi 
Emil Gayk. Or, compararea 
deciziilor juridice în manuscris 
cu manuscrisele sale literare 
sau epistolare nu este în măsură 
să ne releve care este scrisul de 
grefier al magistratului. In 
această direcţie vom mai 
persevera. Suficient, însă că 

semnătura sa de “grefier” (aici în facsimil) comportă 
fluctuaţii caligrafice, ceea ce înseamnă fie oscilaţii 
nevrotice, fie o dorinţă de a face frumoasă şi lizibilă 
semnătura. De pildă, acolo unde literele “m” şi “u” nu 
sunt distincte, Urmuz revine cu peniţa şi retrasează 
apăsat conturul literei respective. Dar ceea ce rezultă este 
un “m” care seamănă cu o gheară, sau cu un trident, - 
semn malefic.

Un contemporan: C. Rădulescu-
Motru sau Urmuz şi reforma agrară

 Dintre numeroasele Decizii concepute şi 
redactate de Urmuz am ales, spre exemplificare, pe aceea 
a procesului care l-a adus în faţa Curţii de Casaţie pe 
profesorul şi filozoful C. Rădulescu-Motru. Spre 
deosebire de alte procese, mai mult sau mai puţin banale, 
mai mult sau mai puţin anonime (din punctul nostru de 
vedere), procesul lui Rădulescu-Motru transmite o 
decizie gândită şi caligrafiată cu foarte mare atenţie. Ea 
comunică un aer de mare subtilitate juridică, dacă nu 
cumva chiar speculativă, un mod de interpretare abstractă 
şi nuanţată a codului civil. Dacă o redăm aici fragmentar 
nu o facem pentru că ea are calităţi literare, că am putea 
descoperi urme ori prefigurări ale stilului urmuzian, ci 
dimpotrivă. O facem tocmai pentru a se vedea distanţa 
enormă, aş spune, care există între stilul său literar şi 
stilul său juridic; e o dinstanţă programată şi 
programatică. Limbajul primului stil este ambiguu şi 
(aparent) ilogic, pe când cel de-al doilea limbaj este 
precis şi logic, atingând gradul zero al vocabularului 

românesc în general şi al celui juridic în special. Intr-un 
fel funcţionează, de pildă, termenii de procurator şi de 
loturi inalienabile în procesul lui C. Rădulescu-Motru, şi 
nu numai în acesta, şi cu totul altfel în schiţa Cotadi şi 
Dragomir (Reproduc aici textul schiţei, pentru ca 
posibilul cititor româno-american să poate face singur 
comparaţia respectivă).
 Dar iată acum textul deciziei redactată şi 
semnată de grefierul Demetrescu-Buzău alias Urmuz:
 “Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Secţiunea I-
a. Decizia Nr. 371. Dosar nr. 467/919. Preşedenţia D-lui 
Gh. V. Buzdugan, President. Membrii prezenţi D-nii: V. 
Bossy, Grigore Ştefănescu, I.N. Stambulescu, C. 
Sărăţeanu, D. Florescu, Şt. Mladoveanu, Em. Miclescu, 
consilieri. S-a luat în cercetare recursul făcut de Primăria 
Comunei Negreşti din Judeţul Vaslui şi Comitetul Agrar, 
Direcţiunea Islazurilor şi a Invoelilor Agricole în contra 
deciziunii Nr. 120/915 a Curtei de Apel din Iaşi, s. II-a 
dată în proces cu C. Rădulescu-Motru. S-au prezentat 
recurenţii Primăria comunei Negreşti, judeţul Vaslui şi 
Comitetul Agrar, Direcţiunea Islazurilor şi a Invoelilor 
Agricole, prin procurator D-l Avocat Al. Velescu şi 
intimatul C. Rădulescu-Motru, personal şi în calitate de 
tutore al minorei sale fiice Margareta, asistat de D-l 
Avocat Istrate Micescu. S-a dat citire raportului făcut în 
cauză de Dl. Consilier V. Bossy. S-a ascultat D-l Avocat 
Al. Velescu în dezvoltarea motivelor de casare cerând 
admiterea recursului cu cheltuieli de judecată şi D-l 
Avocat Micescu în combateri, cerând respingerea 
recursului şi cheltuieli. S-a ascultat D-l Procuror Al. N. 
Gane în concluziuni pentru admiterea recursului. 
Deliberând, Asupra recursului făcut de Primăria comunei 
Negreşti, Judeţul Mehedinţi, Comitetul Agrar, 
Direcţiunea Islazurilor şi a Invoelilor agricole în contra 
deciziunii Nr. 120/915 a Curtei de Apel din Iaşi secţia II-
a dată în cauză cu C. Rădulescu-Motru. Asupra motivelor 
de recurs:
 I) “Violarea art. 23 din legea învoelilor agricole. 
“Curtea de Apel S. II-a Iaşi în decizia Nr. 120./915, 
“atacată cu recurs, găseşte că D-l C. Rădulescu-Motru, 
“ca soţ dotal, nu avea calitatea să ofere şi să vândă o 
porţiune de teren din averea dotală a soţiei sale pentru 

CORESPONDENŢĂ DIN NEW YORK

URMUZ, NECUNOSCUTUL
M.N. RUSU - New York
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textele sale prietenilor şi nu lumii Curţii de Casaţie. Uneori însa se produc scurt-circuitele. Un 
coleg pârăşte profesorului pe protoschizofren, Arghezi publica pe Urmuz în 1922, în 1923 Urmuz 
se sinucide cu un glonţ, desigur, într-un mod solitar. După părerea mea, în dublul scriitor-grefier 
s-a produs acest scurt-circuit divulgat cumva. Soluţia lui este una logica, nu disperat afectiva. Este 
solutia de rezolvare a unei sfâşieri în sensul lui Von Hartmann: nu opţiunea pentru unul din braţele 
dilemei, nici conservarea lor la un vnivel suportabil, ci anularea ambilor termeni ai paradoxului 
creator printr-un foc de armă în creierul mare considerat responsabil (dar fără dovezi) printr-un 
comportament schizofren. Demetrescu e constient ca artistul autentic minte chiar şi atunci cand 
spune adevarul, iar grefierul stie ca este fals chiar si atunci cand grafiaza adevarul. Soluţia aceasta 
splendidă n-a fost desigur adoptată de schizofrenii pertractari, oportunişti.
 Winston Churchill, altfel laureat al Premiului Nobel pentru literatura, a tipărit romanul 
unui incest sub pseudonim, Aragon tot aşa pornoromanul, Le Kon d’Irene, Alexandru Binder a 
mezaliat public suprarealismul şi medicina, ajuns chiar funcţionar ministerial comunist, Gheorghe 
Dinu l-a susţinut pe dementul Ştefan Roll.
 Pentru textele unui schizofren definitorii sunt descompunerea relaţiilor spiritului, 
eliminarea semnalmentelor de despărţire a realităţii externe de cea ficţionată. Ce gasesc 
extraordinar la Urmuz este un termen de armonizare a scrisului beletristic şi a celui de grefier: 
anume absenta corelatiilor paranoide de gandire si simtire. Urmuz este cel mai rezolut 
antisentimental scriitor de care dispune literatura romana. Desigur, această coerenţă a putut fi 
interpretată cu succes drept sensibilitate reprimată. Tot aşa de bine poate fi considerată 
depersonalizare. Aşa fiind, este nesemnificativ. Poate că şi alţii au fost aşa, dar n-au dat nimic 
relevant artistic.
 Ce cred că s-ar mai fi putut face pentru Demetrescu-Urmuz? I-aş fi dorit lui M.N.Rusu 
un partener pentru examinarea familiei scriitorului sub raport psiho-somic.
In plus, ar fi fost extraordinar dacă s-ar fi putut identifica mărturiile unei femei sau eventual ale 
femeilor contactate de el sexual.
 După părerea mea, în cazul lui Demetrescu & Urmuz autentic nu trebuie considerat 
artistul şi exclus grefierul. Pentru acest motiv, toate textele trebuie editate împreună. Cei doi sunt 
cele două planuri ale unei unice realităţi organice care este însă tridimensionalizata printr-o armă 
de foc.
O editie ideala a operei lui Urmuz & Demetrescu pusă la dispozitia cititorilor cumparatori ar 
trebui deci să includă şi un pistol...

MARIAN POPA :
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constituirea islazului comunei Negreşti-Vaslui. “Or, art. 
23 din legea învoelilor agricole e clar: “Prin derogaţie la 
dreptul comun, minorii, incapabilii şi aşezămintele 
publice vor putea vinde prin bună înţelegere, prin 
reprezentanţii lor legali, fără de îndeplinire de alte 
formalităţi. “Soţii vor vinde în numele femeilor dotale în 
aceaşi condiţiuni. “Iată dar că soţul dotal, fiind 
imputernicit prin lege a vinde în numele femeii sale parte 
din moşia constituită ca dotă pentru islazuri comunale, 
femeia, deşi dotală, nu are ce căuta în procedura 
constituirii islazurilor şi în rezolvirea prin justiţie a 
neînţelegerilor ce s-ar isca cu această ocazie între 
comună şi soţul ofertant. Preocuparea principală a 
legiuitorului nu a putut fi dacă vânzarea se va face şi cu 
consimţământul femeii, căci ar fi spus-o dacă înţelegea 
să intervină şi ea - ci a fost înstrăinarea imobilului dotal 
adică introducerea unei excepţii la principiul de 
inalienabilitate dotală prescris de art. 1248 cod civil cu 
această ocazie între comună şi soţul ofertant. /.../ “II. 
Exces de putere, eroare grosieră a faptelor şi rea 
interpretare a tratativelor dintre părţi. Curtea discutând 
ipoteza dacă s’ar considera oferta ca bine făcută de D-l 
Rădulescu-Motru în numele soţiei sale, găseşte totuşi că 
această ofertă a căzut, întrucât a fost refuzată de Minister, 
atunci când a fost cunoscut proprietăţii că Consiliul 
Superior al Agriculturii cu avizul Nr. 238 din 18 
Octombrie autoriză comuna Negreşti să cumpere islaz 
dar nu cu 500 hectarul, ci 484 lei, rugând pe oferant să 
răspundă. ... Considerând că legiuitorul din 1907, prin 
articolul 23 al legei agrare, a admis o derogare la 
principiul inalienabilităţii mobilului dotal, înscris în art. 
1248 c. civ. Pentru a înlesni crearea de islazuri în 
favoarea sătenilor - dar n-a înţeles să dea dreptul 
bărbatului de a vinde după bunul său plac o porţiune din 
bunul dotal fără consimţământul soţiei, - fiindcă aceasta 
ar constitui o adevărată expropiere a averii femeii, pe 
când principiul legei era vânzarea prin bună înţelegere -
astfel că bine a hotărât curtea când a zis că numai atunci 
când consimţământul femii este netăgăduit - bărbatul 
poate fără alte formalităţi să efectueze vânzarea - şi în 
specie Curtea constată că o asemenea învoire nu a existat. 
/ 11. Pentru aceste motive, Curtea, In virtutea legei 
respinge recursul făcut de Primăria comunei Negreşti, 
judeţul Vaslui şi Comitetul agrar, Direcţiunea Islazurilor 
şi a Invoelilor agricole, în contra deciziunii Nr. 120/915 
a Curtei de Apel din Iaşi S. II-a. Obligă pe recurenţi să 
plătească intimatului C. Rădulescu M., personal şi în 
calitate de tutore al minorei sale fiice Margareta 400 
(patru sute) lei cheltuieli de judecată. Dată şi citită în 
şedinţă publică astăzi 19 Aprilie 1921”. Semnează 
membrii completului şi grefier Demetrescu-Buzău.
 Procesele ale căror decizii au fost redactate de 
Urmuz - numărul lor se ridică la 113 piese - se referă - 
cele mai multe - la delicte de proprietate în mediul rural, 
de moştenire, de paternitate etc. Multe recursuri provin 
din Basarabia şi Bucovina, revenite la trupul mamă al 
României Mari, sub Regele Ferdinand şi Regina Maria. 
O mare parte dintre ele vin din partea unor familii de 
ţărani, altele de negustori evrei ori de origine grecească. 
Să mai notăm că trei din prozele sale au în titlu nume 
reale de negustori evrei (Alcazy şi Grummer) iar altele 
de origine balcanică (Ismail şi Turnavitu). Aflat în luna 
iulie a anului 1922 la Cetatea Albă în Basarabia, Urmuz 
scrie sorei sale: “[aici sunt] mulţi ovrei şi mai ales 
ovreice grase.” 
 Dosarul cu decizii pe anul 1923 cuprinde şi o 
curiozitate parcă desprinsă dintr-un scenariu absurd. 
Urmuz se sinucide la 23 noiembrie 1923. Ultima şedinţă 
la care a participat este aceea din 20 noiembrie 1923. 
Dar atât deciziile redactate de Urmuz în 17 şi 30 
octombrie cât şi cele din 20 noiembrie sunt semnate în 
felul următor: “Pentru decedatul D. Dumitrescu[sic!]-
Buzău, O. Cireş”. S-a întâmplat astfel deoarece textele 
respective au fost date la dactilografiere în zilele când 
Urmuz activa la “serviciu”, pe când reîntoarcerea 
hârtiilor de la maşina de scris s-a petrecut după ziua 
fatală. Ele sunt, deci, semnate de Oconel Cireş, prim 
preşedinte al Curţii de Casaţie. Dacă ele ar fi fost 
redactate de alt grefier, desigur că ar fi purtat o altă 
semnătură decât pe aceea a lui Urmuz. Şi încă o 

ciudăţenie, de astă dată, de istorie literară. Să nu fi 
recunoscut profesorul Rădulescu-Motru în persoana 
magistratului Demetrescu-Buzău pe viitorul colaborator 
al Cugetului Românesc (1922) prefaţat de Arghezi, el, 
profesorul noilor generaţii de universitari şi scriitori? 
Nici Rădulescu-Motru şi nici unul din membrii 
completului de judecată prezenţi la proces, n-au lăsat 
amintiri despre ... Urmuz. Legenda lui se naşte sub 
pulpana Contimporanului, nu, însă, a colegilor de barou. 
Sinuciderea acestuia lângă Bufetul de la Şosea, adică a 
magistratului, face să se nască scriitorul şi personajul 
Urmuz.

Sursele scriitorului 

şi decorul citadin

 In nota de subsol a schiţei Alcazy & Grummer 
autorul ei precizează: “E fosta firmă a unui cunoscut 
magazin de geamantane, portmoneuri, etc. din capitală, 
rămasă astăzi sub un singur nume”. In scrisoarea către 
Tudor Arghezi - din 30 mai 1922 - D. Demetrescu-Buzău 
mai adaugă un amănunt: “Imi vei da voie să-ţi prezint, 
aci alăturat, pe domnii Alcazy & Grummer, doi simpatici 
negustori de geamantane din Strada Doamnei”. In 
amintirile sale despre Urmuz, sora acestuia, Eliza V. 
Vorvoreanu, precizează că “sursele de inspiraţie în 
alcătuirea puţinelor lui scrierei [au fost]: 1) Sonoritatea 
unor cuvinte; 2) numele proprii citite pe anumite firme 
(Alcazi şi Grummer, Cotadi şi Dragomir)”. 
Documentându-mă, pentru alcătuirea unui album 
fotografic inedit Matheiu I. Caragiale, am avut surpriza 
să întâlnesc o reclamă pentru o firmă comercială care a 
inspirat titlul schiţei Emil Gayk. Am găsit-o în Almanach 
High-life de l’indépendence roumaine, VIII, Prix 2 
francs, publicat de Claymoor în anul 1892. 
 E vorba de o reclamă a magazinului de 
velocipede “Emil Gayk”, Str. Cîmpineanu 8, Birou 
Tehnic pentru Instalaţiuni de Incălzire, Iluminare, 
conducte de apă, Canalizări, closete, Băi, Sonnerie 
electrică etc. Mare depou de velocipede” (Vezi 
reproducerea fotografică). In afara numelui de Emil 
Gayk, în schiţa cu acelaşi nume, nu găsim nimic din 
inventarul tehnic al reclamei. Poate doar în faptul că 
“Primul schimb de prizonieri îl făcură la Casa Teatrului 
de operaţiuni...”, iar magazinul de velocipede al lui Emil 
Gayk se afla peste drum de aripa nordică a Pieţii Teatrului 
(Naţional) de pe Calea Victoriei, colţ cu fosta stradă 
Câmpineanu. De altfel, din celelalte schiţe aflăm că 
Urmuz - împreună cu personajele sale - deambula pe 
străzile Covaci şi Gabroveni, pe Arionoaie, deci nu 
departe de locuinţa sa din Apolodor, sau prin Grădina 
Botanică, aflată la acea vreme nu în Cotroceni ci între 
Palatul Suţu şi Restaurantul Trocadero, - aproximativ în 
faţa intrării principale a Universităţii din Bucureşti.

Urmuz - cântăreţ 

de/în cor?

 Ultima locuinţă a lui Urmuz a fost în Str. 
Apolodor 13. Casa nu mai există, pe locul ei înălţându-se 
“blocul scriitorilor” (Str. Apolodor nr. 13-15). Se mai 
păstrează, în schimb, penultima sa locuinţă, aflată pe o 
stradă paralelă cu Apolodor, mai exact în spatele celei 
care fusese demolată. Ea poate fi văzută pe Str. Antim nr. 
8. E o casă cu două etaje, al doilea dintre ele fiind 
probabil o supraetajare ulterioară. Pe zidul de la stradă, 
între arcadele ferestrelor de la etajul întâi se află tencuită 
monograma împletită “H.S.” sau “S.H.” şi anul 
construcţiei, 1914. Documentul care conservă adresa 
acestei locuinţe este o carte de membru, nr. 730, în 
Societatea Corală pentru cultivarea simţului artistic, 
“Cântarea României”, din 11 februarie 1920: “D-l 
Dumitru Dumitrescu-Buzău din Bucureşti, Str. Antim nr. 
8, este membru activ al societăţii. Prezident, M.I. Pillat, 
Directorul corului Marcel Botez.” Cine ar fi crezut că 
viitorul primsolist al suprarealismului românesc activa în 
corul denumit “Cântarea României” din anul 1921? 

Legenda unui Urmuz izolat şi ursuz începe să se 
destrame. Dar şi aici, ca şi pe ultima sa Decizie de 
Tribunal, numele de Demetrescu este trecut Dumitrescu. 
Oare de ce?

Urmuz şi istoria 

arhitecturii 

româneşti

 Intre anii 1920-1923, Urmuz participă nemijlocit 
la judecarea unor procese de mare răsunet. Este cazul 
procesului pe care primăria comunei Negreşti îl deschide 
profesorului universitar, editorului de reviste şi ziare, 
filozofului C. Rădulescu-Motru, în calitatea acestuia de 
proprietar agricol, este cazul procesului deschis de către 
moştenitorii baronului Samuel Teleki din Târgu-Mureş; 
sau al aceluia intentat Primăriei Capitalei de către urmaşii 
arhitectului Ion Mincu.
 Procesul arhitectului Ion Mincu interesează atât 
istoria literaturii române, pe biografii lui Urmuz şi ai 
epocii sale, cât şi istoria arhitecturii româneşti, respectiv 
pe comentatorii vieţii şi operei lui Ion Mincu. Ne grăbim 
să precizăm faptul că magistratul Urmuz este prezent 
atât în completele de judecată ale proceselor aşa zis de 
rutină ale Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti, 
cât şi în acelea care au în centrul lor personalităţi 
marcante ale vieţii noastre politice, culturale şi artistice; 
aş spune că el este prezent mai ales în şi la acestea; că 
Urmuz, omul cu alese însuşiri intelectuale, literare şi 
artistice este direct implicat în examinarea, elucidarea şi 
soluţionarea în special a proceselor având un pronunţat 
caracter de dificultate, - cum sunt procesele cu implicaţii 
care afectează nu numai destinul antum ori postum al 
protagoniştilor, ci şi pe acela al artei şi literaturii noastre 
naţionale. Or, este limpede că, la astfel de procese ajunse 
în faţa Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având un 
caracter atât de special şi de complex cum se dovedesc a 
fi cele ale lui C. Rădulescu-Motru, Ion Mincu şi Samuel 
Teleki, nu participă acel magistrat, fie el şi pe post de 
grefier, căruia să nu-i fie cunoscute şi recunoscute, tacit 
sau public, calităţile de specialist, mai apoi de om cu 
vaste cunoştinţe în varii domenii ale spiritului, inclusiv 
ale artei naţionale şi universale. La Inalta Curte  de 
Casaţie şi Justiţie din Bucureşti, în anii de după primul 
război mondial, un astfel de om este întruchipat de 
persoana magistratului Dumitru Demetrescu-Buzău, 
personalitate cunoscută şi recunoscută ca atare - avant la 
lettre - în cercurile artistice şi literare bucureştene. De 
altfel, decizia redactată de el în cazul procesului lui Ion 
Mincu este elocventă în acest sens.

In apărarea 

arhitectului Ion 

Mincu

 In 1899, atelierul arhitectului Ion Mincu se afla 
în Palatul Justiţiei, aripa dinspre biserica Domniţa 
Bălaşa, sub etajul ocupat de sălile Inaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie. Barbu Ştefănescu Delavrancea, primarul 
Capitalei, îl cheamă la el şi îi propune să elaboreze 
planurile pentru construirea unui Palat al Primăriei 
oraşului Bucureşti. Noul edificiu al Primăriei Capitalei 
s-ar fi vrut să fie edificat pe locul pe care îl ocupă 
actualul sediu al Teatrului Naţional.
 Inchis în atelierul său de la Justiţie, Ion Mincu 
concepe - cu febrilitatea care caracterizează şi anticipează 
naşterea unei capodopere - proiectul acestei Primării. In 
anul 1900 el este gata şi este expus publicului la Ateneul 
Român. Proiectul reprezintă atât sinteza activităţii sale 
de până acum, concretizată în cunoscutele sale edificii 
publice şi particulare, dintre care amintim Şcoala centrală 
de fete, bufetul de la Şosea, interioarele Palatului de 
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Justiţie, în special monumentala Sală a paşilor pierduţi, 
casa Lahovary, Monteoru etc., cât şi sinteza concepţiei 
sale despre instalarea şi impunerea specificului naţional 
în arhitectura românească. Primăria proiectată de Mincu 
este o operă monumentală, o îmbinare armonioasă între 
elementele tradiţionale şi elementele clasice din 
arhitectura universală. Dar, proiectul lui Ion Mincu, 
controversat de contemporani şi de posteritatea sa, 
rămâne la stadiul iniţial de (ante) proiect. Din documentul 
pe care îl readucem astăzi în instanţa istoriologică, 
rezultă că Mincu a dat Primăria în judecată, pentru 
nerespectarea contractului pe care l-au încheiat cu el. In 
1912, Ion Mincu moare cu regretul de a nu-şi fi văzut 
opera transformată în realitate. Din acest moment ea 
intră însă în legendă. Discipolii lui Mincu se străduiesc 
să traducă în piatră şi cărămidă opera maestrului, dar nu 
reuşesc. Proiectul legendarei Primării a lui Ion Mincu 
devine calul de bătaie al tuturor schimbărilor de 
guvernanţi şi primari, el împarte presa şi scriitorii în 
tabere distincte, devine expresia luptei oculte între 
principalii arhitecţi şi edili ai urbanismului românesc 
interbelic. O dovadă în acest sens îl reprezintă recursul 
prin care Primăria Capitalei îi aduce în faţa Inaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie pe urmaşii familiei lui Ion Mincu 
care, probabil, continuau să ducă bătălia juridică deschisă 
de arhitect. Este un element necunoscut nouă şi 
biografilor lui Ion Mincu. Astăzi suntem în posesia 
documentului care dă câştig de cauză marelui arhitect şi 
care leagă numele acestuia de acela al lui Urmuz, adică 
tradiţia, “specificul naţional” reprezentat de arhitectul 
Ion Mincu şi inovaţia literară, modernitatea, reprezentată 
de Urmuz în persoana magistratului D. Demetrescu-
Buzău. Cu alte cuvinte, literatura dă mâna cu arhitectura. 
Iată desfăşurarea procesului aşa cum aceasta reiese din 
decizia redactată cu stringenţă logică şi concizie stilistică 
de către însuşi Urmuz. Din lipsa de spaţiu, reproduc doar 
argumentele tribunalului, nu şi pe acelea ale Primăriei. 
Acestea pot fi deduse din răspunsurile consemnate şi 
sintetizate de către “grefierul” Urmuz.

Procesul lui Ion 

Mincu rezumat de 

Urmuz

 “Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiunea I. 
Decizia nr. 502. Dosar Nr. 242/920. Preşedinţia D-lui Gr. 
Ştefănescu, Consilier, Membrii prezenţi Domnii: I.N. 
Stambulescu, Al. Alessiu, C. Sărăţeanu, D. Florescu, Şt. 
Mladoveanu, Em. Miclescu, consilieri.  S-a luat în 
cercetare recursul făcut de Primăria Oraşului Bucureşti 
prin D-l avocat Şt. Marinescu Bolintin şi intimaţii Eliza 
Erast Peretz, Erast Peretz, soţ, şi Maria Luiza Mincu, 
prin procurator D-l avocat C. Panaitescu. S-a dat citire 
reportului făcut în cauză de D-l consilier C. Sărăţeanu. 
S-a ascultat D-l avocat Marinescu în dezvoltarea 
motivelor I şi V de casare, declarând că în ce priveşte 
motivele I, III şi IV, se referă la memoriul scris depus la 
dosar; D-l avocat C. Panaitescu a combătut motivele 
întîiul şi al cincilea de casare, cerând respingerea 
recursului cu cheltuieli de judecată. Deliberând, Asupra 
motivului I de casare astfel formulat: “Exces de putere, 
violare art. 39, 43 şi 47, alin. VII; art. 91, 92, 112 şi 114, 
al. II. Din legea de organizare a Comunelor Urbane, 
precum şi art. 45, al. I, combinat cu art. 1, 70, 71, 85, 
219 şi 220 din legea comptabilităţii publice; nemotivare”. 
... Având în vedere că din dosar se constată că între 
Primăria Oraşului Bucureşti şi arhitectul I. Mincu a 
intervenit,  în anul 1899, un contract, prin care acesta era 
obligat să elaboreze planurile pentru construirea Palatului 
Comunal al Oraşului Bucureşti şi anume să prezinte mai 
întâi un ante-proiect şi după aprobarea lui de Primărie, 
aceasta urma, pentru formarea planului definitiv să 
predea programul complet de lucrările ce trebuiau 
efectuate cu indicarea precisă a terenului de care 
dispunea; Că acest ante-proiect fiind executat de 
arhitectul Mincu, l-a predat Primăriei care l-a aprobat 
prin votul Consiliului Comunal;  Că Primăria deşi 

aprobase ante-proiectul, a refuzat însă să predea lui 
Mincu programul lucrărilor, astfel cum era obligată prin 
contract, şi fără a mai ţine seamă de ante-proiectul 
efectuat, a contractat cu un alt arhitect, Antonescu, 
facerea aceleiaşi lucrări, trecând asupra acestuia toate 
însărcinările şi avantajele lucrării. Având în vedere că 
arhitectul Mincu a acţionat în judecată Primăria, cerând 
să fie obligată a-i plăti daune materiale şi morale, pentru 
neîndeplinirea obligaţiunilor luate faţă de dânsul. Că 
Tribunalul Ilfov Secţia II, prin sentinţa cu No. 661/913, a 
admis acţiunea şi a obligat Primăria să plătească către 
Eliza Mincu, tutoare legală a minorilor rămaşi pe urma 
lui Mincu, 150.000 lei daune.  Că în contra acestei 
sentinţe, făcându-se apel atât de Eliza Micu cât şi de 
Primărie, Curtea de Bucureşti, Secţia II, a respins apelul 
făcut de Eliza Mincu şi a admis în parte apelul Primăriei 
reducând daunele la 120.000 lei. Având în vedere că 
înaintea primei instanţe Primăria a susţinut că contractul 
invocat de reclamant este nul şi inoperant, deoarece este 
încheiat de Primărie numai în baza votului Consiliului 
Comunal fără publicitate şi concurenţi, cum cere legea 
comptabilităţii publice. Că Tribunalul şi Curtea de Apel 
- care adoptă în totul motivele primei instanţe - i-a 
respins acest mijloc de apărare pe motiv că art. 71, al VI, 
din legea comptabilităţii publice prevede că lucrările ce 
trebuiesc încredinţate unor artişti speciali se vor da fără 
licitaţie publică. Considerând că este adevărat că prin art. 
70 şi 219 din legea asupra comptabilităţii publice se 
stabileşte ca principiu că toate contractele din care derivă 
un venit sau o cheltuială a Statului trebuie să fie încheiate 
pe bază de licitaţie publică. Considerând însă că din 
redacţiunea precisă a art. 71 al VI, din aceeaşi lege 
rezultă în mod clar că legiuitorul a înţeles să scutească de 
această formalitate, între altele, construcţiile de artă, a 
căror execuţie nu poate să fie încredinţată decât la artişti 
speciali. Că această dispoziţie a legii este explicabilă, ea 
găsindu-şi raţiunea de a fi în însăşi împrejurarea că 
pentru lucrările de artă trebuie a se avea în vedere, în 
primul rând, aptitudinile profesionale ale artistului şi 
numai în al doilea rând avantajele materiale pentru 
Primărie; iar pentru a găsi pe artistul cel mai indicat a le 
executa, trebuie exclusă formalitatea licitaţiei publice. 
Considerând că în ceea ce priveşte susţinerea recurentului 
că contractul în afară de aprobarea Consilului Comunal 
trebuie supus şi aprobării Consiliului de Miniştri - este 
adevărat că din art. 85, al. II, legea comptabilităţii publice 
rezultă, în adevăr, că contractele, chiar cele făcute de 
Primărie prin bună învoială, dacă depăşesc valoarea de 
10.000 lei, trebuie supuse şi aprobării Consiliului de 
Minştri. Considerând însă că din chiar locul ce ocupă 
acest text în capitolul IV, “despre lichidarea cheltuielilor” 
al legii comptabilităţii, rezultă că legiuitorul a înţeles să 
îi mărginească aplicaţiunea numai la acte ca cele ce 
privesc domeniul public sau privat al Comunei, iar nu şi 
contractărilor pentru servicii profesionale, cum este cazul 
în speţă. Că instanţa de fond motivează suficient 
hotărârea sa în această privinţă, astfel că motivul 1, de 
casare este neîntemeiat. Asupra motivului II de casare: 
Exces de putere, violarea art.1006 şi 1010 codul civil, 
precum şi art. 1021, 1022, 1023, 1073 şi 1081 şi urm. 
cod civil nemotivare şi denaturarea a contractului”. ... 
Având în vedere că Tribunalul examinând clauza din 
contract în virtutea căreia Primăria îşi rezervase dreptul 
de a începe executarea construcţiei potrivit intereselor 
sale, deduce din termenii contractului că nu poate fi 
vorba de o condiţie potestativă care poate anula 
contractul, ci de un termen de fixat în executarea unei 
obligaţiuni potrivit intereselor unuia dintre contractanţi. 
Considerând că Tribunalul interpretând această clauză 
din contract, - întrucât nu denaturează termenii 
nediscutabili sau împrejurări de fapte certe - era suveran, 
ca instanţa de fond, să deducă din circumstanţele de fapt 
şi natura contractului, să aprecieze că părţile au înţeles, 
în adevăr, să prevadă executarea obligaţiunii nu o 
condiţiune potestativă, ci să o condiţioneze de un termen. 
Că dar, şi motivul al doilea de casare este neîntemeiat. 
Asupra motivului III, de casare: Exces de putere, violarea 
art. 1073, 1079 şi 1081, 1083 şi 1085, cod civil, 
nemotivare. ... Având în vedere că şi acest motiv de 
casare este neîntemeiat, deoarece din sentinţa 
Tribunalului şi din concluziile scrise depuse de recurent, 
rezultând că nu a fost propus la instanţa de fond, nu mai 
poate fi propus pentru întâia oară pe calea recursului la 
această Inaltă Curte. Asupra motivului IV, de casare: 
Exces de putere violarea art. 91, al. II, legea de organizare 
a Comunelor Urbane şi a art. 1082, 1083 şi 1085 Cod 
civil şi nemotivare. ... Având în vedere că instanţa de 

fond constată în hotărârea sa că 
deşi arhitectul Mincu îşi executase 
în parte obligaţia, prin efectuarea 
ante-proiectului şi că acest ante-
proiect a fost aprobat de Consiliul 
Comunal, totuşi Primăria a 
amânat continuu executarea 
deplină a contractului; că din 
aceste şi mai ales din împrejurarea 
că Primăria a contractat cu un alt 
arhitect, Antonescu, rezultă 
intenţia ei de a nu-şi executa 
obligaţiile. Considerând că 
Tribunalul, ca instanţă de fond, a 
putut aprecia în mod suveran împrejurările de fapt din 
care putea să stabilească în sarcina Primăriei culpa 
contractuală iar motivarea sa în această privinţă este 
suficientă. Că dar şi motivul al IV-lea de casare este 
neîntemeiat. Asupra motivului V de casare: “Exces de 
putere, violarea art. 1086 Cod civil şi nemotivare”. ... 
Considerând că Tribunalul pentru a justifica quantumul 
de 150.000 lei acordat intimaţilor motivează în sentinţa 
sa că pe lângă daunele de ordin material, trebuie a se ţine 
seamă şi de daunele morale pe care arhitectul Mincu le-a 
încercat prin neînfăptuirea operei artistice ce el o 
concepuse şi de care ar fi rămas legat numele său. 
Considerând că, în adevăr, şi în materie de contracte 
civile poate fi loc nu numai la daune materiale, ci şi la 
daune morale, atunci când este vorba de violarea unui 
contract care asigură uneia din părţi o satisfacţie nu 
numai materială ci şi morală, astfel că în asemenea cazuri 
daunele trebuie să le cuprindă pe amândouă. Că opera de 
artă a unui arhitect, cum era în speţă planul Palatului 
Comunal al Oraşului Bucureşti, proiectat de Mincu, este 
o operă menită nu numai să aducă artistului un beneficiu 
material, ca orice operă de artă - ci ea poate contribui şi 
la consacrarea numelui său, ceea ce se poate evalua în 
despăgubire bănească. Că dar şi acest al V-lea şi ultim 
motiv de casare nefiind întemeiat, recursul urmează a fi 
respins. Pentru aceste motive Curtea/ In virtutea legii/ 
Respinge recursul făcut de Primăria Oraşului Bucureşti 
în contra deciziei cu No. 83 a Curţii de Apel din 
Bucureşti, Secţia II. Obligă pe recurentă să plătească 
intimaţilor Eliza Erast Peretz şi Maria Luiza Mincu 600 
(şase sute) lei cheltuieli de judecată. Dată şi citită în 
şedinţă publică astăzi, 7 iunie 1921.” (Urmează 
semnăturile lui Gr. Ştefănescu, I.N. Stambulescu, Al. 
Alessiu. C. Sărăţeanu, D. Florescu, Şt. Mladoveanu, Em. 
Miclescu şi - bineînţeles - grefier: D. Demeterescu-
Buzău).
 N.B. Arhitectul Antonescu, invocat aici, în textul 
lui Urmuz - magistratul, nu este altul decât Petre 
Antonescu care, ca şi Mincu, avea să înscrie un capitol în 
istoria arhitecturii româneşti în general, a oraşului 
Bucureşti în special. Printre cunoscutele sale proiecte şi 
construcţii edilitare se numără: Cazinoul şi Hotelul 
Palace din Sinaia (1914), Casele Oprea Soare din Str. 
Apolodor, nr. 1, deci vecine cu penultima locuinţă a lui 
Urmuz, Primăria Municipiului Bucureşti (1910); Casele 
Brătianu, din str. biserica Amzei, Nr. 3-5; aripa sudică a 
Arhivelor Statului (1916), demolată pentru a face loc 
faraonicei Casa Poporului; Arcul de Triumf, de la Şoşea, 
etc.

Justiţie şi viitor

 Aşadar, la 7 iunie 1921, Urmuz îşi pune 
semnătura pe dactilograma deciziei, executată după 
conceptele sale. Unele cuvinte bătute greşit la maşină 
sunt corectate cu cerneală de Urmuz, altele completate, 
de asemenea şi semnele de punctuaţie, probă evidentă că 
textul a fost recitit cu atenţie de către autorul său.
 Ion Mincu şi-a avut atelierul în Palatul Justiţiei, 
unde a conceput şi desenat grandiosul proiect al 
Primăriei; în acelaşi palat, - cu exact un etaj mai sus - 
justiţia i-a făcut dreptate. Astăzi, văzut din perspectiva 
timpului, acest proces este, într-un anume fel, un proces 
de reabilitare a posterităţii lui Ion Mincu, părinte al 
curentului care introduce specificul naţional în arhitectura 
noastră. Este, deci, un proces istoric, la a cărui soluţionare 
favorabilă a contribuit şi suprarealistul Urmuz.

Continuare din pag. 19
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M A R I A 
Dumnezeu ţi-a dat totul
Să te facă mai frumoasă decât frumuseţea
Să te înalţe mai sus decât înalţimea
Te văd
Şi mă gândesc
Că iubirea este sufletul
Parfumul infinitului în pădurea cerului
Te privesc
Şi văd iubirea crescând
Din surâsul tău
Muzica curcubeului dimineaţa
Mă învârtesc ca floarea-soarelui
În jurul corpului tău
Veşnic pom în floare
* * *
De când te-am cunoscut
Nu mai simt timpul că trece
Tu eşti speranţa îmbrăcată în haină de mireasă
Numele după care mă ascund
Fără tine nici o clipă nu e adevarată
Din tine cresc şi sunt
* * *
Tu care vii în fiecare noapte
Şi-mi păzeşti visele
Te trezeşti în fiecare dimineaţă
Să-mi povesteşti
Despre umbrele somnoroase ale apelor
Dacă tu n-ai fi
Ziua n-ar mai şti
Cum să-mi deschidă pleoapele
* * *
Priveşte în jurul tău fără răutate
Admiră pasărea în zbor
Nu întreba peştele de unde bea apa
El ştie să înoate şi ajunge
Crede în tot şi aşteaptă
Nu întotdeauna toamna se culeg fructele
Există şi toamne cu muguri
Căci timpul e mereu acelaşi
Doar ceasul se învârteşte şi oamenii trec
Dincolo de ziduri, nunta e încă posibilă
Speranţa e sămânţa coaptă la amiază
* * *
Hai sa ne jucăm
Eu să-ţi mângâi corpul
Cu flori de măr
Tu s-aprinzi razele
Din sufletul meu
Eu să-ţi dau o rază
Tu să-mi dai un măr
Şi-apoi să privim luna
Cum bea roua
De pe buzele noastre
* * *
Tu eşti lumina
Ce ţine viu focul iubirii
În linia vieţii
Din inima mea
În ochii tăi
Cerul mângâie marea
Soarele apune în corpul tău
Floare cosmică
Ce luminează la întuneric
* * *
Vino
Să mă duci la botezul apelor
Unde se adapă mărgăritarul
Din scoica aurie
Şi face ca lumea să semene cu surâsul tău
Vino
Să mă duci la crinul munţilor
Unde se spovedesc tainele
Iar luminile se naltă
De la suflet la izvor
* * *
Când vii
Se deschide cerul
Şi grâul se coace
Când eşti cu mine
Vine Dumnezeu să ne păzească
Nici un vis nu zboară-n gol

Când pleci
Vin zăpezile să cadă
Peste tot ce este viu şi mort
* * *
Cateodată
Semeni cu un copil
Care udă jucăriile
Să le ajute să crească
Uneori
Semeni cu o câmpie
Acoperită de vise
Unde se adună culorile
Ce încă nu se văd
Din ce vrajă eşti nascută
În ce cântec să te caut
Trandafir alb de rai
* * *
Strălucesc pădurile
Când sufletul tău îşi arată frumuseţea
Pe oglinda apelor
Şi orele se opresc
Şi cerul tace
Iubirea pluteşte deasupra noastra
Ca o melodie albă de vioară.
* * *
E atâta vrajă în vocea ta când spui
Că iubirea este o floare alb-mirositoare
Unde vin speranţele să se încălzească
În timpul glacial
E atâta lumină în vocea ta când spui
Că fericirea seamănă cu un sunet de luna
Într-o fântână fermecată
Unde ecoul soarelui bea apă dimineaţa
* * *
Ce faci tu în noaptea asta
Când zăpada
Îţi scrie numele pe fereastră
Poate că asculţi cum amintirea
Cântă cantecul
Pe care numai noi doi îl ştim
Poate că te gândeşti la copilul
Ce înfloreşte ca un duh ceresc
În trupul tău
Sau poate că te rogi
Să mă aducă vântul
În poala ta
Ce faci tu acum
Albina mea polară
* * *
Te visez
Alergam ca nişte miei astrali
Prin câmpiile aurorei boreale
Mă trezesc
Soarele rasare din degetele tale
Şi-mi cade în braţe ca o floare
Deschid fereastra
Zburăm la iubirile de sus
Unde Dumnezeu cântă la flaut
* * *
Daca aş fi Dumnezeu
Ţi-aş lumina faţa
Până devine
O grădină parfumată de vise
Numită Amintirea
Să-ţi repete numele
În fiecare dimineaţă
Ca pe o rugaciune
În sufletul meu
* * *
Dacă drumul va fi infinit
La tine voi veni
Cu muzica Aurorei în inimă
Sa bem trandafirii albi de luna
Si să ne iubim
Până va apune timpul
Iar focul nu va mai cânta
La vioară
* * *
Iubeşte florile
Pentru că sunt flori
Nu pentru parfumul lor
Iubeşte arborii
Pentru că sunt arbori

Nu pentru foşnetul lor
Iubeşte oamenii
Pentru că sunt oameni
Nu pentru măreţia lor
Aceasta este iubirea:
O lampă aprinsă în noi
* * *
Noi ne iubim
Din când în când sâmbăta noaptea
Să nu pierdem ce-am agonisit
Însă vioara
Nu mai cântă în simţurile noastre
Nu mai auzim decât sunetele
Pe cale să dispară
Pune clanţa la uşă, iubito
Vino să mai bem un pahar de vin
Şi-apoi să stingem lumina
* * *
E rece inelul şi cununa
Lumea seamănă cu un bar
Într-o duminică dimineaţa
Inimile dorm cu galbenii pe grumaz
Nu te mai gândi la orele ce trec
Timpul nu e bani
Timpul e sufletul
Însă sufletul e la spital
* * *
Soţia a aprins o ţigară
Şi mi-a spus: divorţăm
Dacă e căsătoria sfântă
De ce sfinţii nu se căsătoresc
Într-o zi
Femeile n-o să mai aibă nevoie de bărbaţi
Copiii se vor naşte din
Spiritus Sanctus
În eprubetă
Fără fioruri metafizice şi probleme
Ca îngerii
Vor creşte la creşă după statistică
Şi vor trăi ştiinţific
O viaţă cu garanţie
* * *
Iubita mea
Nu mai vrea să fie muză
Inima ce bate în poezie
Roua de pe petala sufletului dimineaţa
Cere dragoste cu pietre scumpe
Pe care le vinde cu succes
În pat şi la piaţă
Poezia nu foloseşte la nimic
Separă logica de viaţă
Şi duce inima de nas
Doar morţii
Se mai iubesc de pomană zice
Şi-a plecat fără bun rămas
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* * *
Aici nu se mai poate trăi, iubito
Viziuni tehnologice clatină lumile
Viaţa merge tremurând
Hai să urcăm pe munte
Să ne iubim pe stâncă
Aproape de izvoare şi de Dumnezeu
* * *
E frig în pat
Iubita mea
Stă culcată
Şi numără banii
E pustiu
Când oamenii nu mai au timp
Să se iubească
Iar viaţa dă înapoi
Să deschidem apele, iubito
Să curgă ramele din simţuri
* * *
In timp ce scriu
Iubita mea cască
Visează o dragoste nouă
Să răsară-n zori din rouă
Iubirea trăieşte prin schimbare
Ca bobul de grâu prin spic 
Zice
Şi mă priveşte cu mirare
* * *
Eu nu îmbăt viaţa cu vorbe dulci
Eu sunt pentru lei
Maimuţele nu mă distrează
Şi de aceea iubita mea nu vrea să mă iubească
Eu privesc spre cer
Şi-i zic: hai să zburăm
Însă iubita mea înfloreşte în lucruri
Ea este un cerc ce mereu se învârteşte
* * *
Dragostea ta şi dragostea mea
S-au iubit atât de mult
De nu s-au mai văzut
Dragostea ta şi dragostea mea
S-au văzut
Şi nu se mai iubesc
Dragostea ta şi dragostea mea
Se urăsc atât de mult
De nu se mai văd
* * *
Iubita mea s-a trezit şi mi-a spus:
Vino să ne iubim
Păsările nopţii
Nu-mi mai zboară în poală
Să mă aprindă cu cântecele lor
Cine ştie dacă mâine vom mai fi
Iubirea este
Drama luptei împotriva timpului
Viaţa închisă
Între doi duşmani ireductibili
Cunoaşterea şi veşnicia
* * *
Am venit dinspre soare
Să-ţi aduc dragoste şi lumină
Am furat de la altele
Să-ţi dau ce n-ai avut
Sâni albi de munte
Cântec de vioară
Mi-ai luat dragostea
M-ai dezbrăcat de vise
Şi-ai dispărut în pădure
Cu o lalea în mână
* * *
Am ales iubirea
Şi-am rămas singur
Ca Tine, Doamne
Cine se mai gândeşte la iubire
Când fructele cad
Când se bea vin
Iar omul
Nu-i decât o unealtă
Buzele ce mă sărută
Mint
Cuvintele ce mă laudă
Mint

Ion-Milos

Masivul volum de 500 
pagini Fişele unui memorialist 
(„Timpul”, 2006), semnat de dl 
G h e o g h e  G r i g u r c u , 
înmănunchează, în trei secţiuni 
(La despărţire de mama, 
Confidenţe (numai pentru 
prieteni) şi Fişele unui 
memorialist), fragmentele 
publicate de-a lungul ultimilor 
ani în diferite periodice, 
îndeosebi în „Vatra” şi 

„Luceafărul”. Este un „Fragmentarium” ce defineşte, sub 
semnul confesiunii şi atitudinii, profilul profesional şi 
moral-civic al unuia dintre cei mai de seamă scriitori ai 
zilelor noastre, poet de acută reflexivitate şi critic de 
anvergură prin peniţa căruia au trecut mai toţi scriitorii 
ultimului veac, îndeosebi poeţi, critici, eseişti şi istorici 
literari contemporani.

„Încercând a gestiona o sumă de însemnări disparate 
– scrie autorul – mi-am dat seama de aerul lor 
autobiografic insuflat oarecum de vârsta ce-o răsfrâng, 
care se închide de la sine în circularitatea sa fatală.”

Nu avem de a face, cum s-ar 
putea înţelege, cu o literatură 
memorialistică, întrucât „un 
atare concept solemn, angajant, 
nu se potriveşte existenţei mele 
marginalizate, izolate (…). Mi-
am textualizat curiozitatea 
moralistă, bucuria conversaţiei, 
elanul apropierii de afini şi 
decepţia produsă de cei opaci şi 
răuvoitori, ca o inofensivă 
revanşă şi – de ce nu ? – ca une 
promesse de bonheur în forul 
meu intim în care port convorbiri 
cu mine însumi, pe cât cu putinţă 
în idiom literar.”

Constituind „o formulă de 
supravieţuire”, fişele acestea au 
un caracter caleidoscopic, 
eterogen, consemnând impresii, 
întâmplări, întâlniri, împrejurări, 
speranţe, regrete mai vechi ori 
mai noi, alternând cu citate din 
propria-i operă ori din diferiţi 
autori, ca şi din periodice.

„Fişierul” acesta trece pe toată gama, de la tonul 
sentenţios, apoftegmatic al unor formulări sau citate la 
pitorescul faptului divers, jurnalier: „Acesta e programul 
nostru, dacă vreţi, de toate zilele, în care bunăoară, după 
o lectură din Goethe sau Coelho, te duci după 
cumpărături, iar după ce mănânci o supă asculţi Mozart 
sau Julio Iglesias.” Tocmai această diversitate asigură 
interesul constant al cititorului, văzând cum scriitorul 
serios şi grav (adversar declarat al imposturii literare, 
moravurilor şi lichelismului de toate felurile) acordă 
atenţie faptului divers, în general existenţei prozaice, în 
care se reflectă, ca „într-o oglindă inevitabil deformatoare 
a unei vieţi, însăşi imaginea deformatoare a Lumii.”

Prima secţiune La despărţire de mama este un 
îndurerat omagiu adus celei mai iubite fiinţe („cel mai 
apropiat colaborator, sfetnic, prieten, inclusiv întru 
scris”) – profesoara Alexandra Grigurcu decedată la 19 
decembrie 1998 într-o rezervă de spital din Amarul Târg 
(Tg.-Jiu) şi depusă în cripta familiei la Oradea. Am 
cunoscut-o şi noi (fiind vecini de bloc timp de peste două 

decenii) şi ne-a impresionat figura charismatică a unei 
senectuţi solare, cu povara resimţită a unei dezrădăcinări 
şi de o resingnantă înţelepciune. Mărturisim că rar ne-a 
fost dat să citim astfel de îndurerate şi adânci gânduri, 
pentru care încercăm o solidară pioasă aducere-
aminte…

Confidenţele comunică organic cu prima secţiune, 
atât prin amintirea „scumpei şi neasemuitei” mame 
sacrificându-şi viaţa pentru fiul iubit (un sacrificiu 
mântuitor cum o siderală veghe). 

A treia secţiune, Fişele unui memorialist (pp. 31-
500), ordonează, în cele 77 de capitole, o materie pe care 
o enunţam mai sus, ultimele consemnări datând din 
2005.

Din toate aceste „fişe” rezultă o imagine cât mai 
exactă a omului şi scriitorului, totul (de la însemnări 
fugare la portretele unor contemporani) vorbind despre 
valorile în care crede dl Gh. Grigurcu, un spirit penetrant, 
tranşant şi atât de incomod, de multe ori, în relaţia cu 
anumite aspecte ale vieţii noastre literare.

Atotprezentă, o luciditate tăioasă, metalică vine să 
degajeze gusturi, valori, atitudini, nelipsind ironia care 
aruncă în ridicol şi face ca spiritul să se detaşeze de 
impurităţile, de zgura zilelor trăite, de atâtea provocări 

ale unor impeniten ţ i 
ipochimeni…

E, în toate acestea, şi o 
atitudine limpede, izvorând 
dintr-o consecvenţă  a 
criticului profesionist, care 
nici de data aceasta nu se 
dezminte (cum ar putea-o 
face?)…

În totul, Fişele unui 
memorialist e o carte de 
atitudine şi de înaltă fervoare 
ideistică, ba chiar aş zice o 
carte necesară, clarificatoare, 
de  e tapă  b i lan ţ ieră . 
„Impenitentul” Gh. Grigurcu 
ni se dezvăluie acum cu o 
acută  ş i  mântuitoare 
sinceritate, în aceeaşi 
memorabilă artisticitate a 
dicţiei critice. Judecăţile, 
uneori, prea severe la adresa 
unor contemporani, care se 
regăsesc în hipocoristice 
por t re t iză r i  (artă  a 

transformării elefanţilor în şoricei!), vor descuraja, 
desigur, unele spirite pentru care sensul mântuirii şi 
regăsirea de sine rămân imagini morganatice.

Nu dăm exemple în sumara noastră prezentare, 
credem, însă, că, pe când unii se vor bucura regăsindu-
se, alţii vor „degusta” fie judecăţi mai vechi, fie varietatea 
unor pastile cu o mai largă deschidere şi adresabilitate 
caracterială.

Recenta carte a dlui Grigurcu, născută din acele 
momente de respiro trăite între marile tensiuni ale 
creaţiei sale (poezia şi critica), este, desigur, şi un popas 
reflexiv, asemenea călătorului care străbătând deşertul 
ajunge la firul de apă din peretele muntelui şi – după ce 
lacom soarbe licoarea rece a vieţii, - abia atunci, retrezit 
din „somnambulismul” condiţiei scriitoriceşti, realizează 
în detaliu „infernul” prin care trecuse, privindu-şi făptura 
şi scrutându-şi spiritul în inevitabil deformanta oglindă a 
sinelui „care, la rându-i, nu e decât oglinda deformatoare 
a Lumii”…

Z.C. 

Continuare din pag. 22 
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Şi de data aceasta, distinsa doamnă 
Nadia Marcu-Pandrea, fiica ilustrului 
eseist, ne trimite lucrarea de „memorii” a 
tatălui – „Soarele melancoliei”, ediţie 
îngrijită de domnia-sa cu o prefaţă de 
Ştefan Dimitriu (Editura Vremea XXI, 
Bucureşti, 2005, 304 pag.).

Cum legăturile noastre cu Balşul lui 
Petre Pandrea au fost unele de durată, 
organice, pe vremea când acesta îşi 
petrecea ultimii ani „în seninătatea 
parfumată a zăvoaielor de la Mărgăriteşti”, 
revenim asupra personalităţii acestui 
geniu al baroului românesc, deopotrivă 
jurnalist, sociolog şi scriitor, dar şi 
economist, moralist, filosof.

Declarându-se „un melancolic în 
adâncul făpturii” sale, P. Pandrea 
parafrazează mallarmean: „Lebăda 
neagră a melancoliei pluteşte permanent 
pe lacurile mele”. Nu are decât, în efortul 
său de optimist incurabil faţă de valorile 
umane, să-şi reprime această stare 
inerţială („strâng de gât neagra lebădă”), 
devenind acelaşi incomod memorialist, 
acelaşi virtuoz şi impenitent observator 
de tipuri şi caractere: „Acum, înţelegeţi, 
prieteni, de ce lebăda neagră a 
melancoliei mele tulbură şi îngheaţă 
feeria amiciţiei, de ce sunt un prieten atât 
de detestabil?”

Prima secţiune a acestei cărţi de 
memorii recuperate conţin „Prelegeri 
ţinute la Universitatea din Aiud” (I), 
între 19 septembrie – 19 noiembrie 1963, 
„în faţa elitei intelectuale româneşti, 
distins auditoriu, osândit, fără vină, la 
mulţi şi grei ani de temniţă.”

Să amintim, mai întâi, prelegerea 
d e s p r e  „ I s t o r i a  B a l ş u l u i ” 
(micromonografia raionului natal), locul 
unde a văzut lumina zilei la 26 iunie 
1904, „scos cu forcepsul”, fapt ce anunţă 
o predestinare (a se vedea diatribele 
jurnalistice, judiciare, de scriitor şi avocat, 
la adresa oamenilor politici şi cei „zece 
ani de încarcerare politică, în 
douăsprezece penitenciare din ţară, 
întotdeauna arestat după pledoarie”). 
Localitate ce implică „o anumită 
grandoare şi ceva excepţional”, Balşul 
face parte dintr-o arie arheologică în care 
îşi dau întâlnire mai multe culturi, 
aparţinând paleoliticului, bronzului, geto-
dacice şi romane, dar se poate mândri şi 
cu ceramica de Oboga şi Corbeni („olarii 
mei de la Corbeni”, descndenţi ai tatălui 
Dumitru Marcu), ori cu încrustaţiile în 
lemn ale meşterilor din Baldovineşti 
(„sculptură colorată”). Toate acestea vor 
trebui să-şi găsească locul cuvenit într-un 
eventual „Muzeu al raionului Balş” (text 
incomplet).

Dar prelegerile cele mai interesante 
sunt acelea dedicate unor personalităţi, în 
care arta portretisticii, memorabilă, se 

împleteşte cu un soi de evocare plină de 
farmec şi inedit. Un celebru portret în 
aqua forte este făcut acelor „Castor şi 
Polux ai studiilor istorice şi ai 
îndrumărilor culturale spre istorism”: 
Nicola Iorga şi Vasile Pârvan, caractere 
total antinomice, căci, pe când primul 
(orator incandescent, savant şi 
„arghirofil”), taxat drept „egolatru”, spirit 
poligrafic, drept „un Volaire al României” 
(alături de care, totuşi, a simţit „fâlfâirea 
de aripi îngereşti a geniului”), celălalt, 
arheolog şi filosof al istoriei, lipsit de 
vanitate, avea un aer sfielnic, trecea prin 
lume nu numai ca „un mare savant, ci şi 
ca un adevărat sfânt”, „un prince-paysan, 
hieratic, solemn, sacerdotal şi filosof antic 
din şcoala stoicilor”. Oricum, între cei doi 
a existat o prietenie „constantă şi sinceră”, 
viaţa lor fiind caracterizată „prin puritate 
şi puritanism”.

Un alt portret în apă tare este cel 
dedicat lui Nicolae Titulescu, „conferenţiar 
la Berlin”, care a ocupat la Bucureşti 
vreme de 25 de ani o catedră universitară, 
ţinând în tot acest timp doar „una sau 
două prelegeri anuale”, strălucind astfel 
în viaţa academică românească prin 
absenţă. Primul preşedinte al Societăţii 
Naţiunilor Unite (devenită ONU) era un 
tip atletic, fiinţă „huidumă” cu „înfăţişare 
mongoloidă” („iute, nervos, cu voce de 
catifea, tandru, copilăros, talentat”). Trăia 
în lux în vila sa de pe Coasta de Azur, 
având banii depuşi în Elveţia. Era un 
gurmand („dejunurile sale durau 
minimum patru ore”), dedându-se 
plăcerilor şi ştiind să-şi cumpere influenţa 
în lumea politică, - „a cumpărat presa de 
dreapta, de centru şi de stânga cu banii 
statului, risipind ca un nabab.” Tandru, 
abil, charmeur, Titulescu s-a învăluit în 
mitul diplomaţiei, atribuindu-şi merite 
exagerate (era un „personaj de rang 
secund pe eşichierul european”!).

Deşi s-a făcut atâta caz de 
independenţa şi clarviziunea sa politică , 
„Titulescu a fost întotdeauna omul Măriei 
Sale” (care, de atâta preţuire, l-a şi 
mazilit, adăugăm noi)…

De reţinut sunt şi portretele în pastă 
groasă realizate unor oameni ai regimului, 
cărora le-a cunoscut bine atât meritele cât 
şi defectele, scăderile, apucăturile. Dacă 
Mihai (Ică) Antonescu, viitorul şef de 
guvern din timpul dicataturii antonesciene, 
îi făcuse, în calitate de coleg la Drept, o 
impresie de „băiat de familie neomorându-
se cu învăţătura”, arghirofilul Istrate 
Micescu, celebrul avocat, e versatil, om al 
interesului imediat şi „şef de partid 
conservator”, ajungând, în ciuda abilelor 
sale calcule, în închisoarea de la Aiud, cu 
o condamnare de 25 de ani!

Pe „amicul” Jenică Maurer (care „n-a 
scris în viaţa lui decât o duzină de cărţi 
poştale ilustrate”, dar cu care susţinuse 
pledoarii pentru proletari „sub cele trei 
dictaturi burgheze”) îl găseşte „sclipitor 
şi abil”, de o oralitate scânteietoare. Deşi 
nu scrisese „nici o iotă juridică”, devenise 
academician (juristul acerb citea exclusiv 
„romane poliţiste”).

Un portret de carierist stalinist este 
dedicat lui Petru Groza, categrorisit drept 
„o prostituată a trotuarului politic”, făcând 
totul să fie pe plac „Sublimei Porţi de la 
Moscova”, pentru „a i se prelungi 
caftanul”. Devenit apoi „hrusciovist”, 
acest om „fără mustăţi şi barbă, dar cu 
testicole înfierbântate, de armăsar”, era 
un bonviveur, amic de chefuri cu staliniştii 
lui, mizând „sută la sută pe cartea 
stalinistă”. Din burghez, Groza de devenit 
„un nobil fără cuvânt şi fără onoare”, „un 
fulg în barca sa politică”…

Portretului lui Beniuc („o floare 

otrăvită a asfaltului bucureştean”) este de-
a dreptul grotesc, caricatural. Preşedintele 
Uniunii Scriitorilor de atunci – „trompetist 
al timpurilor noi”, urând visceral pe 
„transfugul” Aron Cotruş, dar şi pe 
Arghezi -, condamnase dragostea atavică 
a ţăranului pentru pământ („căţeaua 
verde”), pentru că acesta nu ar fi înţeles 
„binefacerile” colectivizării… Este „un 
poet turbat (…), suferind de incontinenţă 
metrică şi mitrală” şi cu suflet de „gardian 
pankist”, un „bulibaşă” cu 300.000 lei 
lunar netto, înconjurat de Emma 
Bretzliska, Nina, Veronica şi alte păsări 
răpitoare…

Beniuc purta costume de stofă 
britanică iar soţia lui, fără odrăslire, 
„ciorapi de nailon, pantofi din piele de 
crocodil şi blănuri de Alaska” – erau, prin 
urmare, „foare indicaţi să propovăduiască 
ura faţă de confort şi «căţeaua verde»! 
„Trinitatea monahicească obedienţă-
paupertate-castitate ar fi realizată în 
canonul  acestui  ţârcovnic al 
stalinismului.”

Din categoria „intelectualilor 
mercantili” face parte şi Petru Dumitriu 
(pe care îl rugase, într-o scrisoare căzută 
în mâna Securităţii, să-l ajute la editarea 
în Germania a monografiei sale despre 
Brâncuşi), amintindu-i că fusese în ţară 
un „lepros” şi consolându-l cu ideea că 
„în noi, mandarnii olteni, zace Lordul 
Byron”…

Între amintirile sale, îl regăsim pe 
Ionel Nestor şi Sorin Pavel, co-secretari 
cu autorul la Manifestul Crinului Alb, 
ambii cu un proverbial apetit bachic, 
ultimul decedând într-o atare împrejurare. 
Dar şi Petre Ţuţea, Emil Cioran, Mircea 
Eliade, camarazi de „zaiafeturi” 
bucureştene („Cioran a îmbrăcat, ulterior, 
cămaşa verde, şi, puţintel, şi Eliade”!, p. 
50).

Interesante sunt şi consideraţiile 
privind literatura română modernă, 
privind îndeosebi lirica şi proza. „Lirica 
română contemporană – scrie Pandrea în 
Motivarea realismului socialist – aparţine 
marilor simbolişti, ca Arghezi, Bacovia, 
Minulescu şi Adrian Maniu sau unor post-
expresionişti, ca Lucian Blaga şi Ion 
Barbu. Dincolo de aceste culmi, se văd 
muncele sau ridicături de soboli…”

Lirica şi pictura ar fi „cele două 
sectoare unde poporul român a creat în 
ultima sută de ani artă cultă la nivel 
european. Pictorii şi poeţii noştri, la care 
aş adăuga actorii, pot sta în orice salon 
literar.”

Însă, în ceea ce priveşte proza, „stăm 
mizerabil cu romanul, fiindcă scriitorii 
trăiesc fără cauze spirituale, fără creşteri 
organice, fără preocupări filosofice şi 
morale.” Astfel, „infilecele Cezar 
Petrescu” este un „epigon valah al lui 
Maurice Dekobra”!, Liviu Rebreanu „este 
înfeudat lui Zola, n-are artă, n-are nivel, 
n-are problematică, este elementar ca un 
copil de şcoală elementară”! Autorul lui 
Ion, din care doar „câteva pagini sunt 
comestibile”, ar da dovadă de „simplism, 
incultură şi cvasiprostie fenomenală”…

Amendaţi atât de nedrept, Pandrea 
crede că prozatorii români „au suflete şi 
inimi de piatră”, „preocupări vulgare, 
gusturi vulgare, vieţi ordinare de 
vechil”… „Singurul roman valabil” i se 
pare Craii de curtea veche de Mateiu I. 
Caragiale.

Să înţelegem de aici că eseistul 
Pandrea ar fi dorit o proză lirică, 
edulcorată, apropiată sufletului şi inimii - 
în sens „sentimental” -, de vreme ce 
respinge marile realizări ale geniului în 
m a n i e r a  p r o u s t i a n i s m u l u i , 
tolstoianismului, balzacianismului (Camil 

Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, 
George Călinescu, Mircea Eliade, Anton 
Holban, Gib I. Mihăescu…). Evident că 
Pandrea, refractar cu nonşalanţă, se înşală 
în această chestiune - de altfel, ca şi Iorga, 
- istoria literaturii române consacrând 
câţiva „monştri” ai prozei moderne 
interbelice.

Scriind că „motivarea realismului 
socialist se află în raţiuni de pedagogie 
statală”, Petre Pandrea constată că „ceea 
ce se trâmbiţează azi în lirică faţă de 
proximii înaintaşi mi se pare o indecenţă”. 
„Toboşarii timpurilor noi” au făcut ca 
intoleranţa să sperie muzele! „Huliganul 
de stânga intelectuală îşi serbează 
saturnaliile”, neîngăduind alte teze, fiind 
apodictic. Tot ce nu intră în aceste tipare 
este considerat „neprizabil” (demn de 
dispreţ) şi „se denunţă la poliţie, pentru 
internare în lagăr sau la procuratură, cu 
agitaţie contrarevoluţionară, care merge 
la minimun 15 ani puşcărie”.

Formula realismului socialist a lui 
Gorki „a fost o recomandaţie, nu o 
poruncă, nu o lozincă”, scrie Pandrea, 
observând că, în ultima fază a vieţii sale 
chinuite de probleme morale, Tolstoi a 
„decretat arta pură drept un păcat”, cerând 
o literatură morală şi moralizatoare, altfel 
zis, arta cu tendinţă, cu mesaj creştin. De 
aici la „arta de toboşar al timpurilor noi 
de aur (iar nu de artist lucid, cu grija 
formei şi exigent cu sine)” nu a fost decât 
un pas, care din Uniunea Sovietică a ajuns 
la noi. Când se face după calapod, cu 
intenţii mercantile şi ostile, „arta devine o 
maculatură pernicioasă”. Concluzia 
eseistului este de bun gust: „Arta autentică 
nu e păcat şi nici nu se porunceşte de sus, 
de la Propag. Arta este bucurie şi izbăvirea 
creatorului. Arta este Katharsis, de la 
Aristot citire.”(Arta e păcat?)

Modernismul românesc tranşase net 
discuţia în favoarea artei pentru artă: 
„Moderniştii români, ca Tudor Arghezi, 
Bacovia, Blaga, Adrian Maniu, Ion 
Minulescu şi E. Lovinescu, făceau artă 
pentru artă, după vechea pildă a lui 
Maiorescu. În ambele variante (Maiorescu 
şi Arghezi), estetismul român a avut 
funcţie poetică de înlăturare a 
mediocrităţilor veleitare, a politicaştrilor 
aciuiaţi în sector literar şi a năimiţilor 
ideologi.”(Funcţia eliberatoare a artei, p. 
176).

Pandrea detestă „pompierismul 
ştiinţific şi literar de la noi şi de aiurea” şi 
pe acei „intelectuali mercantili [care] 
delapidează în sectorul literar”.
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Dincolo de aceste fine delimitări şi 
consideraţii în chestiuni de estetică 
literară şi artă în general, Petre Pandrea 
abordează, cu aceeaşi vervă profesională, 
probleme de sociologie, economie, religie 
şi metafizică, de psihologie şi morală.

Scriind despre Cauzele biologice ale 
existenţialului şi pesimismului românesc 
(şomajul, alcoolismul şi malthusianismul), 
Pandrea mai face o constatare, de astă 
dată istorică: „Poporul român a trăit de la 
Traian şi Decebal până acum fără libertate 
politică”. Din când în când răsărea 
Luceafărul politic salvator (Cuza, gen. 
Averescu, Iuliu Maniu, Iorga, Zelea 
Codreanu), dar toate aceste mituri 
„catilinare” s-au dovedit de o emergenţă 
perisabilă, poporul fiind mereu privat de 
libertatea politică, iar după „efervescenţa 
cămăşilor verzi” a urmat acţiunea 
„huliganilor paukişti de stânga”…

Regimul comunist, din pricina căruia 
a avut mult de suferit, chiar condamnări 
cu privare de libertate, apare în această 
carte în odioasa sa impostură (reţinem 
evocarea caldă a cumnatului său, Lucreţiu 
Pătrăşcanu, victimă a mecanismului 
diabolic şi înscenărilor politice).

Ultima secţiune a ediţiei, Scrisori 
siluite, reproduce, din arhiva Securităţii, 
toate întâmpinările trimise de la odioasa 
închisoare „Malmaison” (15-19 aprilie 
1948), unde se găsea încarcetar „sub 
învinuirea fantezistă de activitate 
«politică», pretext «idiot şi inexact»” 
către Petru Groza – prim-ministru, Ştefan 
Voitec, Ana Pauker, Avram Bunaciu, Ion 
Vinţe, Octav Livezeanu. Mai sunt 
reproduse şi alte scrisori către membri 
familiei (soţia Eliza, copiilor Andrei şi 
Nadia, Geo Bogza, Eugen Ionescu, Petru 
Dumitriu, Mihail Sevastos…

În totul, culegerea de documente 
Soarele melancoliei ne restituie un Petre 
Pandrea deja cunoscut din ediţiile 
precedente, totuşi cu un accent pus pe 
ultimul deceniu de viaţă (a decedat la 8 
iulie 1969). Aceeaşi vervă ideistică, 
acelaşi activism umanitarist, acelaşi 
spectacol al inteligenţei, aureolat de astă 
dată cu elevatul crez într-un mandarinat 
spiritual, pe care, în scrisoarea din 19 
martie 1953 către nepotul dr. Traian 
Mărculescu (Trăienel) îl defineşte astfel: 
„Mi-am formulat o teorie, privind în 
bagdadia celulelor, că intelectualii sunt de 
trei categorii: 1) geniile, 2) talentele şi 3) 
mandarinii (omul superior). Destinul nu 
mi-a dat geniu. A dat puţin talent pe care-l 
dispreţuiesc: se află pe toate cărările în 
lumea noastră intelectuală. Ceea ce este 
greu de obţinut este superioritatea, 
mandarinatul. În ce constă? I-am găsit 
cheia: în detaşare, în seninătatea sufletului 
şi în pacea uitării de sine.”(p.262).

Această detaşare şi seninătate 
aureolează senectutea celui ce trecuse „pe 
la cinci universităţi europene”. Şi mai e 
ceva foarte important: credinţa exprimată 
totdeauna prin universităţi, închisori, 
tribunale şi redacţii privind apartenenţa la 
spiritul european:

„M-am considerat, în mod ciudat, ca o 
verigă dintr-un lanţ istoric al micii mele 
provincii natale, scăldată de Olt, Olteţ, 
Jiu, Gilort şi Amaradia, care aparţine 
României, Balcanilor şi Europei…

- Eu nu sunt român, eu sunt oltean şi 
european!”

DAN THEODOR ROMANAŢI

      „Jocul este mai vechi decât cultura 
(....) ba chiar se poate afirma, fără risc, 
că civilizaţia omenească nu a adăugat 
nici o caracteristică esenţială noţiunii 
generale.”(Johan Huizinga, ,,Homo 
ludens”)
       Aceasta este premisa de la care pleaca 
eseul lui Huizinga, ,,Homo ludens”, şi 
care presupune că elementul ludic există 
până şi în faptele de cultură. Concluzia 
întregului volum este aceea că ,,mintea 
omenească nu se poate desprinde din 
cercul magic al jocului”, că acesta este 
propriu nu numai omului, ci şi animalelor 
şi că în existenţa umană el ocupă un loc 
fundamental.
        Poate ca aceasta caracteristica 
neobisnuita a jocului si a ceea ce inseamna 
el pentru civilizatia omeneasca a facut ca 
tot mai multi scriitori sa trateze evolutia 
sa in creatiile lor. Jocul a devenit astfel 
una din cele mai importante teme in 
literatura romana,fiind  tratat de diferiti 
autori in operele lor.
         Unul dintre cei care s-au aratat 
interesati de acest subiect a fost Tudor 
Arghezi, el manifestand in cea mai mare 
parte a creatiilor sale o viziune ludica si 
neobisnuita asupra naturii,asupra firii 
umane,asupra lucrurilor sobre pe care, in 
ciuda asteptarilor, le transpune pe hartie 
cu ajutorul unui limbaj popular.
          Nascut in 1880, pseudonimul literar al 
lui Ion Theodorescu, Arghezi este cel mai 
mare poet ,,de la Mihai Eminescu 
încoace”(Tudor Vianu), o voce lirica 
distincta din perioada interbelică, dar şi 
un prozator, autor de opere dramatice si 
un neîntrecut pamfletar. Ca poet, 
debuteaza în  ,,Liga ortodoxă” a lui 
Alexandru Macedonski, în anul 1896 sub 
semnatura: Ion Theo. Puternic atras de 
simbolism, în aceasta perioada publica 
ciclul ,,Agate negre”.
Avand o copilărie nefericită şi o tineretţe 
zbuciumată, Arghezi nu-şi încheie studiile 
şi începe sa lucreze într-o fabrică de 
zahar, publicând în paralel versuri în 
diferite reviste. În 1889 se călugăreşte, 
între 1900 si 1905 fiind diacon la 
Mitropolie.
             Până în 1910 călătoreşte în 
străinătate, oprindu-se la Fribourg, în 
Elvetia, fiind gazduit la o mănăstire. 
Audiază cursuri universitare la Geneva şi 
învaţă să lucreze ca bijutier si ceasornicar. 
In anul 1927 apare primul său volum de 
poezii, ,,Cuvinte potrivite”, care constituie 
unul dintre cele mai importante momente 
pentru poezia româneasca din perioada 
interbelică.
              În acest volum multe poezii apartin 
temei jocului. Una dintre acestea este 
poezia ,,Creion” în care intenţia poetului 
este aceea de a se copilari prin intermediul 
versurilor : ,,Fă-te, suflete, copil/Şi 
strecoară-te tiptil/Prin porumb cu moţ si 
ciucuri/Ca să poţi sa te mai bucuri”. 
Acesta crede ca întoarcerea la vârsta 
candorii şi a purităţii îi oferaă satisfacţii 
sufleteşti, o împacare a spiritului. De fapt, 
rolul tuturor acestor poezii este de a ne 
transpune înapoi în universul copilariei, 
într-o lume fără griji în care oricine se 
poate simţi  liber, nestingherit.
             Criticul Nicolae Balotă, în lucrarea sa 
,,Opera lui Tudor Arghezi” , editată 
recent, dedică un întreg capitol operelor 
în care Arghezi are o viziune ludica 

asupra celor evocate , intitulat 
„Miniaturale domestice si copilaresti”. 
Criticul apreciază că una din temele 
importante ale poeziei argheziene este 
dedicată universului infantil, numita de 
către acesta „poezia hipocoristicului”: 
„Spiritul arghezian se copilareste voit 
printre fapturile marunte(...) Maruntele 
vieţuitoare care mişună prin aceste poezii 
au rostul de cântare, nu de natură...In 
lumea ludică a miniaturalului, totul are 
un caracter estetizant, maniera devine 
adeseori în aceste miniaturi, manierism”.
                „O versiune copilarita a facerii omului 
si a perechii sale, ca şi a caderii lor în 
păcatul originar şi a izgonirii lor din 
paradis, ne ofera poetul in Adam si Eva ”. 
(Nicolae Balotă)
                 
Ciclul „Tablouri biblice (Versuri de 
Abecedar)” de Tudor Arghezi cuprinde o 
grupare de cinci poezii: „Adam si Eva” , 
„Paradisul” , „Porunca” , „Pacatul” si 
„Pedeapsa”. Acestea au fost publicate 
pentru prima data în luna august a anului 
1944 , în „Revista Fundatiilor Regale”.
                  Pornind de la Vechiul Testament, 

Arghezi respectă coordonatele textului 
biblic, dar reuseste sa contureze o lume 
amuzantă, cu puternici accente ludice. 
Poetul priveste „facerea” primei perechi 
de oameni ca pe o activitate datorată 
singurătătii lui Dumnezeu: „Urându-i-se 
singur în stihii,/A vrut si Dumnezeu sa 
aiba-n cer copii”. Intrucat  Creatorul  
folosise un  „aluat” gresit pentru a-i da 
viata lui Adam („Că l-a facut, cum am 
aflat,/Cu praf şi niţelus scuipat”), primul 
său fiu s-a dovedit a fi nevrednic de acest 
statut. Dumnezeu, fiind nemultumit de 
propria sa creatie, „i-a rupt un os din 
coaste,ceva,/Şi-a zămislit-o si pe Eva”, 
după care i-a lasat să cutreiere 
nestingheriţi Paradisul. În a doua secvenţă 
lirică a ciclului de poezii, Arghezi ne 
oferă imaginea etern-florală a unui paradis 
îmbelşugat  cu tot felul de bunătăţi, şi 
care se aseamănă Raiului  alimentar 
evocat de Ioan Budai-Deleanu în faimoasa 
sa epopee, „Ţiganiada”. Secventa a treia 
a ciclului o constituie poezia „Porunca”. 
Poetul evocă existenţa fericită pe care 
prima pereche de oameni o duce  în Rai: 
„Prin Rai copiii-au dus-o foarte bine,/
Cum ar fi dus-o orişicine,/Jucându-se cu 
gazele şi iezii,/Care săreau pe mugurii 
livezii” . Nimeni nu îi impiedica pe Adam 
şi Eva să vieţuiască după bunul lor plac, 
aşa că „totul era de glumă şi de joacă” . 
Într-o zi însa, Dumnezeu stabileste 
„întâile porunci,/Anume ce-i iertat şi nu 
e, să mănânci” . Conform acestei  reguli, 

Adam şi Eva nu se puteau atinge de 
roadele pomului, altfel îi astepta o 
„pedeapsa crâncenă şi dreaptă”. Dar, 
tocmai pentru ca este interzis, fructul 
pomului „plin de must” exercită asupra 
Evei o irezistibilă tentaţie. „Păcatul” - a 
patra secventa lirică a  ciclului „Tablouri 
biblice”- evocă încălcarea poruncii divine  
întâi de Eva şi, după aceea, de către 
Adam. In „Pedeapsa”, a cincea secvenţă 
lirică, Tudor Arghezi înfăţişează 
consecinţele nerespectării cuvântului lui 
Dumnezeu. În joaca lor, cei doi oameni 
ignoră interdicţia  pusă de acesta  şi, 
datorita omniprezenţei  sale, sunt prinşi 
imediat, când  „nu-nghiţiseră o-
mbucătură .../Şi cel putin nu apucase/Să 
puie poame-n sân , vreo cinci sau sase”. 
Intrucât niciunul dintre ei  nu şi-a 
r e c u n o s c u t  v i n a ,  d o v e d i n d 
iresponsabilitate şi minciună („Adam pe 
Eva lui o a pârât,/Eva pe şarpe care s-a 
târât./Nici unul n-a voit s-aleagă ,/Să-şi 
ia asupră-şi vina lui întreagă”) , 
Dumnezeu îi izgoneste din Rai „afara, în 
furtuna”.
              In acest ansamblu de poezii, Arghezi 
s-a jucat cu cuvintele, după cum 
marturiseste chiar el intr-un interviu („N-
am facut nimic altceva decat m-am jucat 
.Dar toată jucăria are un înţeles.”), şi a 
izbutit să creeze o poezie plină de tâlc 
despre prima pereche de oameni. Poetul 
se bazează în creţia sa pe textul Vechiului 
Testament dar, spre deosebire de 
sobrietatea tonului biblic, el reuşeste sa 
dea  viaţă unor poeme unice, deosebite. 
Până şi cadrul poemelor argheziene este 
unul neobişnuti, total diferit de cel din 
Bilblie. Locul imaginar a acţiunii seamănă 
oarecum cu spatiul popular romanesc, iar 
Dumnezeu apare ca un bătrân înţelept, 
care îşi instruieste copilaşii, pedepsindu-i 
atunci când nu îi respectă dorinţele.
Spre deosebire de tonul solemn al Bibliei 
în ceea ce priveste pacatul originar, 
Arghezi îşi ironizează personajele, 
dovedind  o imaginaţie debordantă ,un 
mod original de a privi lucrurile.
Deşi această creatie literara, „Tablouri 
biblice (Versuri de Abecedar)”, se 
bazează pe textul Bibliei ca sursa de 
inspiratie, poetul nu copiaza textul 
biblic,ci recreează totul într-o viziune 
ludică. Talentatul şi uimitorul Arghezi 
oferă în acest set de cinci poezii o viziune 
personala, necanonică asura modului cum 
au fost creaţi primii oameni, Adam si 
Eva.
Astfel, autorul construieste un univers 
deosebit, marcat de puternice accente 
ludice, asemănător universului biblic care 
a constituit piatra de temelie pentru 
aceasta creatie  argheziana
De fapt, acest univers al operelor 
argheziene „e unul domestic, copilaros, 
în care Divinitatea comunică direct cu 
oamenii: „Seara stau cu Dumnezeu / De 
vorba in pridvorul meu”.(Nicolae Balotă)
Universul gospodaresc al lumii argheziene 
este un spatiu paradisiac, aceasta fiind 
adevarata utopie argheziană, „a locului 
domestic, a bunei întelegeri depline”.

MIRUNA CATRINOIU, 
Clasa a IX-a C

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” 
– Tg.-Jiu

Continuare din pag. 24 VIZIUNEA LUDICĂ ASUPRA CREAŢIEI DIVINE ÎN 
OPERA LUI TUDOR ARGHEZI
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Nu putem cumpăra Învierea

Toţi avem nevoie de Înviere
pentru că toţi suntem în captivitate 
egipteană
pentru că toţi trăim
în preajmă
cu îngerul întunericului
cu frica de aripa lui grea
ce ameninţă pe întâii noştri născuţi
pe ceilalţi născuţi ai noştri
pe noi înşine
Toţi avem nevoie de Înviere
pentru că toţi trăim cu faraonul în spate
înghesuindu-ne înspre imposibila mare

Unde vom fugi de mânia cea dinapoi?
Şi iată
marea cea imposibiliă devine posibilă
iată valurile-i tulburi despicându-se
încătuşat
iată Paştile înaintea noastră
şi noi în Paşti
de la moarte la viaţă
de la ură la dragoste
de la noi la Dumnezeu
de la mine până la tine
topind gheaţa în care eram ţinuţi
dezgheţând cuvântul din inimă
şi pe Dumnezeu din cuvânt.

Nu putem cumpăra Învierea
nici întreagă, nici pe bucăţi
soldaţii ne-au spus
ea vine aşa deodată
pentru unii
pentru alţii mult aşteptată
Ne trebuie o Înviere la toţi
aşa cum îi trebuie căprioarei apa 
izvorului
aşa cum îi trebuie în noaptea istoriei 
o stea călătorului

 
Valea acestei înţelegeri

Dreapta înţelegere vine din smerenie
aşa cum spun englezii
adică din starea de dedesubt
de unde poţi privi stânjenelul
fiecărui lucru
Floarea se închide şi se deschide
flirtând cu privirea
ce ţinteşte spre azuriul adâncului
vai celui ce intră în valea acestei 
înţelegeri
“cine-i va ridica lui piatra
de pe uşa mormântului?”

Uneori nu mai vezi obiectele din 
cauza sforilor

Aşa ne trecem viaţa
ca-ntr-o poză suprapusă
sau ca-n hala veche
din Omaha, Nebraska
cu pantofii-n vitrină şi cu
vitrina-n pantofi
American Express, Visa şi Discover
sunt singurele carduri
acceptate pe moment
tot ce este în hală
se ţine suspendat de sfori
totul e sforărie
unele sunt mai scurte
altele mai lungi
mai subţiri şi mai groase
depinde de ce spânzură ele
uneori nu mai vezi obiectele din cauza 
sforilor
Tom Blackwell are dreptate
când pictează unele nume de firme
de la stânga la dreapta
altele de la dreapta la stânga
altele pe dos
pentru că acum pentru a fi pe faţă
trebuie să fii pe dos
totul se reflectă în totul 
autobuzul în pantofi
pantofii în autobuz
cei care merg pe sus
în cei care merg pe jos
şi invers
nu vorbesc aici de
inversul bidirecţional
ci de celălalt
mult mai complex
care face şi desface toate
vorbesc aici
de stelele ce atârnă de bolta halei
oraşului vechi din Nebraska
ce se rotesc tacticos în orbite
de la stânga la dreapta
şi de la dreapta la stânga
că nu se mai ştie
cine pe ce luminează
şi cine pe cine
luminile se reflectă halucinant
în oglinzile de plastic
fără de care
viaţa noastră nu mai este posibilă
heim
s-a desprins de florsheim
şi rătăceşte printre lucruri
nu ştii dacă nu te va eticheta
şi pe tine
parţial sau integral
în sala aceasta
se naşte o nouă mitologie
şi se plămădeşte
un nou graal

Un vânt porneşte

Toamna când se numără cărăbuşii

 în vântul albastru de la miază-zi
se plimbă pe sub streaşina cerului 
spiriduşii
exersând o nouă conjugare a lui a fi
un vânt porneşte dinspre ei
şi ajunge furtună în frunza de brustur
mă uit la toate câte am
şi cum rănile mele mă ustur

Stânjenel arzând

Toate încep cu Big-Bang-ul
cu întunericul acela rotund
mângâiat de ochiul lacom şi crud
Toate încep cu stânjenelul
în flăcări arzând
fără mistuire
cu o mireasă gata de nuntă oricând
dar fără de mire
Toate încep cu ochiul acesta
lacom şi crud
care aduce lucrurile de la nefiinţă la fiinţă
privind
Big-Bang-ul, ochiul şi floarea
marele sunet lumina şi arta
de aceea spunea Meister Eckhart
că omul este un fenomen acustic
totul este acustic
şi totul este lumină, lumină
lacomă şi crudă
arta, joc de sunet şi lumină
o frumuseţe eternă
stânjenel arzând întru toate câte au fost
şi or să mai vină

O stare de graţie (II)

Există o stare de graţie
un Cain, un Iuda
şi o nebunie în orice relaţie
câinii latră mai tare
inundaţi de parfum câinii torenţiali
fac stânjeneii să înflorească
câinii mei ciobăneşti latră prelung
ca o gură de rai, abisul rotund
îmi zgârie şi-mi tămăduieşte vechea rană
în fiecare lucru văd un abis ce mă 
cheamă.

Mereu ne răstignim prietenul

Prietenul înţelege
dar nu ştie ce
toţi vorbesc acum de
acceptarea necondiţionată
deşi reciprocitatea e condiţia
de bază
chiar şi în prietenia cu Dumnezeu.
Spune-mi câţi prieteni ai
ca să-ţi spun cine eşti

mereu ne răstignim prietenul
şi-apoi îi scriem viaţa în
cartea cu poveşti.

Captivitate

De când am intrat 
în captivitate
Nu mai sufăr
de singurătate

Balsamul rugăciunii
îmi mângâie rana căderii
Apele Bethesdei
Clocotesc sub zodia Invierii

Am rătăcit 40 de ani
în pustiul din mine
ca să mă întorc
de unde am plecat

Acum corabia mea
zace epavă
la poale de munte dărăpănat

Din ce-a mai rămas
am să ridic un altar
şi-am să intru-n captivitate
iar

Adesimbakumara

Nu te vom judeca niciodată
aşa a sunat verdictul
dragostei
când 
pasărea cu capul negru
şi guler portocaliu
a cântat
adesimbakumara
pentru acum şi pentru veşnicie
adesimbakumara
cântec ieşit din mările lumii
adunat din sclipirile stelelor
întors în liniştea pământului mamă
şi mormânt
mamă pentru că mormânt
mormânt pentru că mamă
Pasărea cu capul negru
şi pene portocalii
cântând adesimbakumara
cântecul morţii şi al veşniciei
pe creanga copacului
ce-ţi luminează fereastra
Nu te vom judeca niciodată
vom bate doar tobele lin
ca lumina lină a sfintei slave 
ca vântul fără de somn
uşurându-ţi povara
ca să ştim că ai fost
că rămâi
adesimbakumara.

Theodor Damian
În revista Meridianul românesc din 7 aprilie 2007, nr. 5, vol. 11, anul 34, a fost 

publicat textul „Învierea Domnului şi starea de groapă” de Pr. Prof. 
univ. Dr.  Theodor Damian, teolog de profunzime şi elevată expresie 
lingvistică. Dar preotul Theodor Damian nu este numai atât. El este 
un poet de excepţie şi un hermeneut al sacrului în varii ipostaze. Ca 
poet, urmează să-i apară un nou volum de versuri, Stihiri cu stânjenei 
(Ed. TipoMoldova), volum care se înscrie pe spirala ascendentă 
deschisă cu precendentele sale cărţi, Nemitarnice şi Semnul Isar, 
primite foarte favorabil de critica literară şi de cititori. Am avut 
bucuria să-i „botez”, cu titlul de Nemitarnice, pe întâiul, pe cel de-al 
doilea, Semnul Isar, botezându-l Călin Vlasie, poet şi editor. Iată, 
acum îi sunt naş de botez şi acestuia de faţă, Stihiri cu stânjenei, din 
care reproduc aici un florilegiu, aş zice pascal, aflându-ne în zilele 
Sfintelor Paşti, pentru paginile revistei Portal Maiastra. 

Prin parcurgerea acestuia, cititorul poate vedea continuitatea de 
idei şi de trăire sufletească înaltă cu textul „Învierea Domnului şi 
starea de groapă”: „Dacă Învierea Domnului este un act extraordinar, 
- scrie preotul Theodor Damian –  atunci groapa este ordinară. Este ordinară şi pentru 
că decăderea şi căderea noastră indică o groapă comună, o stare a noastră a tuturor, şi 

pentru că s-a prelungit şi se prelungeşte în timp din generaţie în generaţie, şi mai ales 
pentru complacerea în ea, chiar şi după realizarea inadecvării ei la 
adevărata noastră condiţie existenţială.”

 Volumul Stihiri cu stânjenei aduce o notă dramatică, 
wagneriană, partiturii poetice binecunoscute a lui Theodor Damian. 
Meditând la condiţia umană în general şi la aceea a emigrantului, chiar 
şi globalizat sau globalizant, în special, Stihiri cu stânjenei oferă o 
soluţie transcendentă pentru aceasta, o dovadă că tragismul “peregrinului 
cosmic” poate fi atenuat atât prin emoţionante dovezi de iubire faţă de 
Dumnezeu cât şi cu câteva bemoluri ludice menite, şi ele, să patenteze 
tragismul existenţial. Toate acestea pot fi regăsite în cele trei cicluri ale 
volumului; anume, în “Starea de spintecare”, “Adesimbakumara” şi “Ab 
initio”. Titluri expresive prin ponderea lor recogitantă şi metaforică.

 Stihiri cu stânjenei reprezintă, în viziunea mea, uvertura 
simfoniei lirice pe care Theodor Damian o va dezvolta în Starea de 
groapă, viitorul său volum de versuri. Deocamdată să ascultăm 
uvertura…

M.N. RUSU
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Scriitorul Tudor Arghezi a avut în 
sângele său şi sevă, şi zbucium, şi 
creativitate din bărbatul râu Gilort ce 
curge vijelios numai la o aruncătură de 
săgeată de localitatea  Târgu Cărbuneşti, 
descinzând astfel şi dintr-o familie cu 
obârşie gorjenească, aşa cum singur 
mărturisea în articolul „Bine te-am găsit, 
Cărbuneşti!”, publicat în primul număr al 
noii serii a revistei Ramuri de la Craiova.

Opera lui Tudor Arghezi este deosebit 
de vastă, cuprinzând în ea poezie, proză, 
dar şi dramaturgie. Criticul Laurenţiu 
Ulici, în cartea „Nobel contra Nobel”, 
spune că Arghezi a fost propus în anul în 
anul 1950 să ia Premiul Nobel pentru 
literatură dar, din păcate, nu l-a câştigat 
el, ci englezul Bertrand Russell.

Despre viaţa şi creaţia scriitorului s-au 
scris mii de articole şi zeci de cărţi, creaţia 
sa scriitoricească întinzându-se pe 
parcursul a peste şapte decenii. Este unul 
dintre scriitorii români care, din când în 
când, şi-a înmuiat condeiul în călimara în 
care se îmbăiau 
îngerii. Mulţi critici 
incitându-i orgoliul şi 
f o r ţ â n d u - l  s ă 
recunoasă, împotriva 
voinţei sale, că şi el ar 
fi un geniu al literaturii 
române, precum Mihai 
Eminescu, Tudor 
Arghezi a refuzat de 
fiecare dată să fie de 
acord cu asta. Ca să 
scape de sâcâitoarele 
lor întrebări – gen: 
cine-i mai mare poet, 
el sau Eminescu? -, în 
data de 12 mai 1964, 
deci cu trei ani înainte 
de moarte, scriitorul 
publ ică  ca t renul 
„Inscripţie pe amfora 
Lui”:

 „Păşiţi încet cu grijă 
tăcută, feţii mei. 
Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei,
Cel mai chemat s-aline, din toţi, şi cel mai teafăr
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptrul în luceafăr.”

 Şi, astfel, cu acest catren genial a 
stopat orice comentariu şi orice apreciere 
a operei sale, în comparaţie cu creaţia 
eminesciană.

În data de 14 iulie a anului 1967, 
Tudor Arghezi se stinge din viaţă la 
Bucureşti, la onorabila vârstă de 87 de 
ani. Fiind profesor, în acea perioadă eram 
în vacanţă, iar de moartea lui am aflat 
abia în data de 15 iulie. Simţind că este 
un moment unic în viaţa noastră şi că 
trebuie să ne luăm rămas bun de la marele 
scriitor, am hotărât să mergem la 
Bucureşti. Ştirea a fost comunicată de 
către Academia Română şi de către 
Uniunea Scriitorilor, anunţând că sciitorul 
este depus la Ateneul Român şi că 
înmormântarea va avea loc în data de 17 
iulie. Am hotărât, împreună cu Teodora, 
soţia mea, să plecăm spre Capitală cu un 
tren de noapte, pentru a fi acolo dimineaţa. 
Trenul având întârziere, am ajuns la 
Ateneu la ora 8,3o, iar coada de oameni 
ce vroiau să treacă pe lângă sicriu se 
întindea la peste 100 de metri. La ora 10 
ajunsesem cam la 20 de metri de poarta 
de intrare a Ateneului, vizavi de Biblioteca 
Centrală, când în faţă s-au auzit vociferări 
şi s-a anunţat că nu mai intră nimeni. 
Eram tare nemulţumiţi, deoarece venisem 
tocmai din Cărbuneştiul arghezian, pentru 
a ne aduce modestul nostru prinos marelui 
dispărut. Vociferările multora, dar şi ale 
noastre au fost zadarnice; aducându-mi 
aminte că pe buletinul meu de identitate 
scrie „născut şi domiciliat în Târgu 
Cărbuneşti”, am mers în faţa, la poartă, şi 
am arătat legitimaţia unui om de ordine, 

spunându-i că am călătorit o noapte 
întreagă pentru a veni la înmormântarea 
congilorteanului nostru. A mers cu 
buletinul înăuntru şi s-a întors după ceva 
timp cu aprobarea că suntem singurii care 
mai putem intra. Cu siguranţă că o 
personalitate din comitetul de organizare 
a ceremonialului ştia că Tudor Arghezi 
este ţandără şi de Cărbuneşti.

Înăuntru era destulă lume. L-am 
remarcat pe Zaharia Stancu, care la acea 
vreme, pare-mi-se, era preşedintele 
Uniunii Scriitorilor,  şi pe scriitorul 
Nicolae Dragoş, ce fusese între anii 1960 
şi 1962  profesor de română la noi, în 
Tg.Cărbuneşti, la Liceul „Tudor Arghezi”. 
De asemena, la căpătâiul defunctului erau 
Mitzura şi Baruţiu Arghezi, fiica şi fiul 
scriitorului. În câteva minute s-a terminat 
cu orice foială prin holul unde era depus 
sicriul şi s-a aşternut o linişte de ţintirim, 
firească pentru acele momente. Toate 
privirile erau îndreptate spre o anume uşă. 

La ceva timp, cam cât 
să reciţi în gând 
poezia „De-a v-aţi 
ascuns...”, a intrat 
înăuntru Nicolae 
Ceauşescu, care de 
doi ani devenise 
secretar general al P.
C.R., prim-ministrul 
I o n  G h e o rg h e -
Maurer, Chivu Stoica, 
Manea Mănescu, şi  
încă alţii necunoscuţi 
nouă, din organele de 
partid şi de stat din 
acea perioadă, - care 
trebuie iertată, dar nu 
uitată. Aceştia au 
format în jurul 
catafalcului o ultimă 
gardă de onoare, 
s tând  cu  to ţ i i 
l i t e ra lmente  cu 
capetele plecate. Ştiu 
şi eu, aceste capete 

plecate reprezentau o recunoaştere a 
meritelor creaţiei argheziene sau un semn 
prin care-şi cereau iertare pentru felul urât 
cum se purtaseră cu Tudor Arghezi între 
anii 1948 şi 1954?!...

Din partea scriitorilor a vorbit câteva 
minute Zaharia Stancu, făcând o succintă 
biografie a scriitorului. Apoi, mai marii 
zilei s-au retras prin uşa pe unde veniseră, 
iar noi, cîteva zeci, am ieşit în curtea din 
faţa Ateneului, unde erau câteva sute de 
oameni. Aici aştepta un afet de tun. Sicriul 
a fost aşezat pe un catafalc al afetului de 
tun. În acordurile unei muzici adecvate 
momentului s-a plecat spre Mărţişor, 
străbătând bulevardul Magheru, Piaţa 
Unirii, Caleea Viilor, apoi s-a trecut pe 
lângă Cimitirul Bellu, unde este 
înmormântat Mihai Eminescu, şi s-a ajuns 
la casa scriitorului din cartierul Mărţişor, 
locul unde a lăsat prin testament Arghezi 
că doreşte să fie înmormântat. Un sobor 
de preoţi a ţinut  slujba religioasă. 
Coşciugul a fost aşezat în groapa ce era 
săpată alături de mormântul soţiei 
scriitorului, Paraschiva, care murise în 
anul 1966, cu un an mai înainte. Reţin că 
aici a vorbit scriitorul Nicolae Dragoş şi 
câţiva necunoscuţi nouă la acea vreme. În 
timp ce vorbea Dragoş, mi-au venit în 
minte versurile lui Mihai Eminescu, din 
Scrisoarea I:

„Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o 
sfarâmi... Orice-ai spune,

Peste toate o lopată de ţărână se 
depune.

Mâna care-au dorit sceptrul universului 
şi gânduri

Ce-au cuprins tot universul încap bine-
n patru scânduri...”

Prof. ŞTEFAN STĂICULESCU 

În ultimii ani s-au înmulţit textele 
despre istoria mai veche sau mai nouă a 
Târgu-Jiului. Spunem texte şi nu cărţi din 
cel puţin două motive: o carte de gen 
presupune o documentare riguroasă, la zi, 
cu urmărirea şi compararea mai multor 
surse de informare, nu cu preluarea 
neprofesionistă a unor date aproximative, 
depăşite de mult de apariţia unor 
documente noi – păcat de care suferă o 
bună parte a „textelor” de care aminteam 
mai sus. Apoi, o carte despre Tg.-Jiu nu 
poate rămâne apanajul unor amatori 
împăunaţi de alţii ca şi ei, peste noapte, 
cu titlul de cercetător. Procesul în cauză 
presupune, pe lângă patima aflării şi citirii 
documentului, şi o ştiinţă desăvârşită a 
evaluării acestuia şi o artă deosebită în a-l 
umaniza şi a-l pune firesc în slujba 
adevărului.

Toate acestea mi-au trecut prin minte 
în momentul citirii ultimei cărţi a 
domnului Zenovie Cârlugea şi a doamnei 
sale Zoia Elena Deju – Arethia Tătărescu 
/ Marea Doamnă a Gorjului interbelic.

Ca şi în celelalte studii ale domnului  
Cârlugea, indiferent de perioada sau genul 
abordat, profesionalismul, rigoarea şi 
abundenţa informaţiei şi a surselor, 
capacitatea de analiză şi sinteză, puterea 
de a evalua o personalitate funcţie de 
atributele reale de întemeietor de 
paradigme ale acesteia, marea mobilitate 
intelectuală, excelenţa argumentelor 
aduse în sprijinul opiniilor susţinute, 
talentul scriitoricesc prin care recrează o 
epocă sau alta fac din Domnia sa un 
cărturar cum puţini a avut Gorjul de-a 
lungul întregii sale istorii.

În sensul celor de mai sus, nu vom 
face o analiză a cărţii menţionate, lăsând 
cititorului posibilitatea de a descoperi 
singur toate aceste adevăruri. Vom 
încerca, în schimb, a scrie câte ceva 
despre gestul cărturăresc al domnului 
Cârlugea, acela de a repune în drepturile 
fireşti un mare animator cultural – Arethia 
Tătărescu şi de a face, în acelaşi timp, o 
extrem de pertinentă istorie a Gorjului 
interbelic.

Până la apariţia acestei cărţi, în pofida 
câtorva studii care prezentau fragmentar 
viaţa şi activitatea Arethiei Tătărescu, 
imaginea generală despre această mare 
Doamnă a Gorjului era una legendară, cu 
minusurile şi plusurile presupuse de o 
percepţie aproape fabuloasă asupra unui 
om care, indubitabil, şi-a depăşit cu mult 
vremurile în care a trăit. Ca să folosim o 

metaforă, Arethia Tătărescu avea o statuie 
în Gorj, numai că statuia cu pricina nu 
avea soclu.

Demersul cercetătorului nu a fost uşor, 
pentru că nici personalitatea supusă 
analizei şi evaluării nu era una obişnuită. 
După cum nici perioada de maximă 
activitate a Arethiei Tătărescu nu a fost 
obişnuită, ci, dimpotrivă, una de excelenţă 
a culturii naţionale. Intervalul de timp în 
care Arethia şi-a dus la îndeplinire 
planurile sale culturale a fost acela al 
reindigenizării culturii româneşti, al 
întoarcerii la sursele mitologice, 
folclorice, istorice ale acesteia. Curentul 
cu pricina, care îşi trage rădăcinile din 
haretianism dar care îl are ca reprezentant 
simbolic al vremii pe Dimitrie Gusti, s-a 
manifestat deopotrivă în literatură, în artă, 
în arhitectură, în cercetarea istorică, în 
ştiinţele societăţii ş.a.m.d.

Acestui curent i s-a alăturat şi Arethia 
Tătărescu, iar rezultatele iniţiativelor sale, 
puse în practică în Gorj şi Tg-Jiu, se 
constituie – fără putinţă de tăgadă – în cel 
mai important program cultural românesc 
al timpului. Pe scurt, proiectele Arethiei 
Tătărescu în Gorj au însemnat: atelierul 
de ţesătorie de la Tg-Jiu, construcţia 
sediului pentru Muzeul Gorjului, primele 
activităţi de conservare şi promovare a 
Castrului roman de la Bumbeşti-Jiu şi a 
Peşterii Muierilor din Baia de Fier, casele 
memoriale „Tudor Vladimirescu” şi 
„Ecaterina Teodoroiu”, Mausoleul 
Ecaterinei Teodoroiu, Biserica Sf. 
Apostoli ,  Ansamblul sculptural 

brâncuşian.
Mai mult – şi ne asumăm 

responsabilitatea afirmaţiei – ca anvergură 
şi valoare, realizarea Ansamblului 
monumental de la Tg-Jiu a constituit, cu 
siguranţă, cel mai mare şi important 
proiect cultural european al timpului.

Iată, deci, cărei personalităţi îi închină 
domnul Cârlugea cartea sa. Iată, deci, pe 
cine extrage din legendă, cui îi dă 
cetăţenie istorică şi culturală deplină, 
cărei persoane îi construieşte soclul şi pe 
cine înalţă pe acesta domnul Cârlugea.

Toate acestea ne fac să considerăm 
gestul cărturăresc al Domniei sale drept 
unul singular şi absolut remarcabil.

(„Gorjeanul”, 31 martie-1 aprilie 
2007, pp. 1-2.

ION CEPOI

LA ÎNMORMÂNTAREA LUI 
TUDOR ARGHEZI…

Un remarcabil gest cărturăresc
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Din cuvinte grele, de gresie şi ardezie, şlefuite cu 
memoria mea abrazivă, legate cu mortarul rugilor 
ardente, văruite cu îndurerată speranţă,  am înălţat de-a 
lungul întregii mele vieţi, o catedrală imensă, cu o mie 
de turle.

Am construit câte o turlă  pentru fiecare membru al 
familiei mele, pentru fiecare dintre neamuri/rude, 
cunoscuţi ori prieteni, iubite ori prietene platonice (aşa 
devin toate relaţiile cu o femeie, după o anumită vârstă), 
ca Dumnezeu să vină în catedrala mea şi să-i 
mântuiască.

Am mai ridicat câteva cupole şi pentru morţii familiei 
mele ca Atotputernicul să-i odihnească în pace, în vecii 
vecilor, ori până la învierea care o fi să vie, dacă o să 
fie.

   Pentru  fiul meu, Emil, elev la liceu, am construit 
un turn mai zvelt şi mai vesel, ca Mântuitorul să-i 
lumineze mintea întunecată, să nu mai mintă, să-şi 
astâmpere teribilismele neghioabe şi să se pună cu 
burta pe carte că-l ia mama –dracului (Doamne 
iartă-mă!)

Soţiei mele Maria i-am făcut un turn mai larg, să 
aibă linişte sufletească, după muncă epuizantă de 
evidenţă contabilă la cincizeci de firme şi atâtea 
necazuri năstruşnice provocate de copilul nostru, de 
mine şi de toţi cei pe care i-a ajutat şi care, drept 
urmare au dezamăgit-o. 

Socrilor mei de la ţară, Ilinca şi  Constantin, le-
am ridicat un turn uşor, din chirpici, din pământ 
frământat cu balegă de vacă, rugându-mă ca 
Dumnezeu să le dea sănătate maximă şi bătrâneţe 
uşoară, îndelungată, îndestulată, înaripată, după cum 
merită.

Mamei mele, Livia, i-am zidit un turn gros, din 
bazalt, ca să ne aştepte mereu în poarta casei, atunci 
când venim în concediu iar tatălui meu decedat, 
plecat în lumea cealaltă desculţ, pentru că  ne-am 
trezit cu pantofii în mână după ce se bătuse deja 
sicriul în cuie, unul scund, boltit ogival, pentru 
odihna veşnică. Pentru că îi plăceau femeile, i-am 
pus o floare în mână.

Fratelui meu, Marin, unul spiralat să-i 
călăuzească inspiraţia pentru tablourile sale 
peisagiste şi Cel de sus să-l ajute să le vândă bine ca 
să-şi poată întreţine familia.

Fiicei sale, Ana-Maria, unul crenelat, ca 
Dumnezeu să-i aducă un soţ bun (alungându-i 
prietenul bătrân) şi ca să ducă stindardul picturii cât 
mai sus;  soţiei sale, Monica, cea depresivă, un turn 
etanş, pentru linişte sufletească.

Cumnatei mele, sora soţiei (care o-ntoarce cu vârsta 
ca la Ploieşti), un turnuleţ cu 33 de rânduri de trepte ca  
să rămână ca la 33 de ani cum îi place să zică de  vreo 10 
ani încoace; cumnatului, unul în formă de litruţă de ţuică, 
să-i astâmpere setea, să nu-l mai doară spatele şi să i se 
vindece hemoroizii; iar nepoţilor mei Tiberiu şi Claudia, 
câte unul în formă de hard-disk, ca să înveţe la fel de 
bine şi mai departe şi să realizeze multe lucruri frumoase 
în viaţă.

Naşilor noştri, Laur şi Lucia, un turn pătrat, să le dea 
sănătate stabilă şi să-şi vadă băieţii aranjaţi la casele lor, 
în Canada, unde cred că limbă oficială va deveni, în 
curând,  româna, urmată de engleză şi de franceză.

Unchiului Sandi, fratele mamei şi mătuşii Erna, 

părinţii noştri spirituali, un turn în formă de carte, ca 
Dumnezeu să le asigure bătrâneţi liniştite, cu sănătate 
maximă şi necazuri minime, iar unchiului în continuare 
succese literare, putere de muncă pentru a continua 
„Biblia familiei”, ajunsă la volumul al treilea. Aleluia!  

Prietenilor mei scriitori: 
- brîncuşiologilor: Ion Pogorilovschi, Nina 

Stănculescu, Sorana  Georgescu-Gorjan, Doina Lemny,  
Zenovie Cârlugea,

Constantin Zărnescu şi celorlalţi pe care nu-i mai 
numesc – 

le-am conferit câte un turn în formă de Coloană 
infinită;

- Poeţilor: Cezar Ivănescu, George Vulturescu, 
Daniel Corbu, Cassian Maria-Spiridon, Rodian Drăgoi, 
Radu Cange, George Bocşa, Gabriel Stănescu, Victor 
Sterom, Florin Dochia,

- George Lixandru, Ioan Vintilă Fintiş, Ion 
Cristofor, Petre Got,  Adriana Petri, Sbin Bodea şi 
celorlalţi - câtă frunză şi iarbă –, câte un turn în formă de 
pasăre măiastră;

- prozatorilor: Constantin Stan, Mihai Antonescu, 
Emanoil Toma, Bogdan Stoicescu şi altora care nu-mi 
vin acum în minte, câte un turn de cetate medievală cum 
e construcţia epică fortificată ; 

- criticilor literari  pe care nu risc să-i pomenesc, 
dar nu i-am uitat -   iartă-le Doamne orgoliile nemăsurate 
şi ambiţiile deşarte şi dă-le succese literare (nu mai mari 
decât ale mele) –, câte un turn în formă de suliţă;

- savantului logician şi astrofizician, din Dej, 

Leon Birnbaum, i-am edificar un turn în formă de sticlă 
pentru coniac Vasconi, licoare fină cu care ne serveşte 
când îl vizităm acasă;

- scriitorilor dejeni: Ştefan Mihuţ, Magdalena 
Vaida, Ion Poenaru, Gheorghe Maxim, cu care mă 
întâlnesc la cofetăria „Lemnul verde”, când vin acasă în 
concediu – câte un turn în formă de halbă pentru bere, cu 
pai întrînsa (cum bea Poenaru  să nu-şi murdărească 
mustaţa).

Sculptorului Eugen Petri i-am turnat un turn în formă 
de daltă ca să modeleze dangăte de clopote în cer;

Talentatului autor de povestiri pescăreşti, Mitică 
Păiuşi, care mi-a făcut o epigramă pentru care n-am să-l 
iert niciodată, i-am copt un turn în formă de sticlă de 
coniac Alexandrion (prietenii ştiu de ce);

Doamnei Lili Alexandrescu Marinella, care îmi 

bombardează tandru, cu e-mailuri, fruntea teşită, de 
cimpanzeu, la serviciu unde mă simt închis ca-ntr-o 
grădină zoologică, îi dedic un turn în formă de cupă plină 
cu recunoştinţă. 

Pe colegii mei de pescuit din copilărie şi adolescenţă: 
Pop Dorin, Nelu Paşca, Oros Doru, etc., i-am procopsit 
cu câte un turn în formă de barca, aidoma celei din care 
pescuiam pe râul Someş;

Foştilor colegi de clasă de la liceu şi foştilor profesori 
care ne-au băgat pe toţi la facultate, le-am confecţionat 
un turn ca un fagure de miere.

Pe colegii de serviciu, chiar şi pe cei care mă bârfesc, 
i- am blagoslovit cu câte un turn în formă de carceră, cu 
geamuri zăbrelite (totuşi, mă rog pentru ei să nu-i 
lovească restructurările)

Câinelui meu lup, Azor, un turn în formă de os enorm 
iar peştilor prinşi în râuri şi lacuri, unul în formă de 
juvelnic din aur.

Brunetei Gabriela, pentru care tremuram până la 
destrămare, i-am hărăzit un turn zvelt, alb şi crenelat ca o 
rochie de mireasă; 

Pentru hrăpăreaţa Mary – mulţumesc Doamne că m-
ai scăpat de ea – ducă-se cu bicicleta şi cu schiurile mele 
cu tot! - un buncăr cu gratii, înconjurat cu sârmă 
ghimpată.

Pentru Manuela, care mă omoară cu indiferenţa ei şi 
nu mă sună  la telefon niciodată, am turnat un turn fără 
ferestre, iar Cameliei, cu părul cânepiu (pe care aş vrea 
să i-l răscolesc şi reaşez cu furcile degetelor mele) şi 
sufletul în formă de lebădă, i-am înălţat un turn din 
lespezi de lumină.

Şi, în sfârşit în exteriorul catedralei, 
am amenajat o parcare imensă şi două 
locuri pentru aprins lumânări: una 
pentru morţi, alta pentru vii efemeri.

Când totul a fost gata m-am plimbat 
prin catedrala mea imensă de la un turn 
la altul, uneori nici nu mai ştiam care 
al cui era.

Şi am aşteptat patruzeci de zile fără 
să mănânc; am băut doar apă minerală 
Borsec – „regina apelor minerale” şi 
Dumnezeu nu mi s-a arătat. Tot timpul 
vremea era mohorâtă, norii se 
îmbârligau printre turnurile mele, ca 
nişte ştergare printre mâini spălate de 
credinţă ,  uscându-se la jarul 
rugăciunilor.

În a patruzecea zi mi-a căzut 
fisa:”Prostule! Ce egoist ai fost!”

Am închiriat un buldozer şi am 
dărâmat catedrala. Turlele cădeau ca 
popicele lovite de bila mâniei.

Ştiam ce trebuie să fac. Din fiecare 
turn am luat  câte o piatră şi am  ridicat 
o bisericuţă modestă, cu un singur turn, 
pentru toată lumea.

Am lucrat pe brânci, cu degetele 
însângerate, şase zile şi şase nopţi iar  
într-a şaptea m-am odihnit. Am lăsat  
bolta deschisă spre cer, fără să aşez 
ultima piatră. 

Şi m-am întins pe jos să mă odihnesc, privind cerul, 
care , după atâtea zile înnorate, s-a înseninat.

Şi s-a făcut lumină în biserica mea mică, şi încotro se 
ducea  lumina, biserica se făcea tot mai mare. 

Şi au început să vină o mulţime de oameni, nevoiaşi 
ori mai bogaţi, de toate naţiile, de toate vârstele  şi 
biserica se făcea tot mai încăpătoare.

Prin turla deschisă a pătruns, în dimineaţa celei de-a 
şaptea zi, un porumbel cu un pai pentru cuib în plisc.

Am surâs şi am adormit. 

 LUCIAN GRUIA

CATEDRALA CU O MIE DE TURLE
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Partea a doua a Scrisorii 
a IV-a a lui Mihai Eminescu, 
total opusă în spirit, dar şi în 
literă parcă, primei părţi, nu 
poate să nu-mi atragă luarea 
aminte. Să nu mă pună pe 
gânduri. Într-adevăr, în 
prima parte asistăm la 
derularea unei iubiri ideale, 
med ieva l e ,  con fo rm 
decorului, şi romantice nu în 
cele din urmă. Întâlnim aici 
iluzia sau fantezia, cum 

însuşi poetul o va spune mai târziu în text, a unei 
expansiuni spre infinit, în temeiul sentimentului şi al 
dorinţei, ultima părând a fi total autonomă. Iluzie 
romantică, fantezie la fel. În termenii criticii 
antropologice a lui René Girard, mediatorul rămâne 
ascuns, dorinţa e, pare-se, spontană şi cvasidivină în 
autonomia sa. Pornind de la eul originar, romanticul încă 
mai visează, cum spune critica, la posibilitatea unui 
univers autonom. E prizonierul identicului. Opus lui este 
romancierul şi opera pe care antropologul de la Stanford 
o consideră romanească: “Credem că geniul romanesc se 
cucereşte cu multă trudă în dauna acelor aptitudini pe 
care le vom denumi în bloc drept romantice, căci ele mi 
se par toate destinate să menţină iluzia dorinţei spontane 
şi a unei subiectivităţi cvasidivine în autonomia ei. 
Romancierul nu-l depăşeşte decât încet, anevoios, pe 
romanticul ce a fost mai întâi şi care refuză să moară.”1 
Se poate imagina însă şi situaţia inversă şi poate că 
aceasta chiar există. Să urmărim însă expansiunea infinită 
a iubirii şi a lucrurilor în textul poeziei la care mă refer: 
“Dă-mi-i mie ochii negri... nu privi cu ei în laturi, / Căci 
de noaptea lor cea dulce vecinic n-o să mă mai saturi - / 
Aş orbi privind într-înşii... O, ascultă numa-ncoace, / 
Cum la vorbă mii de valuri stau cu stelele proroace! / 
Codrii negri aiurează şi izvoarele-i albastre / Povestesc 
ele-nde ele numai dragostele nostre / Şi luceferii ce 
tremur aşa reci prin negre cetini, / Tot pământul, lacul, 
cerul... toate, toate ni-s prieteni.../ Ai putea să lepezi 
cârma şi lopeţile să lepezi, / După propria lor voie să ne 
ducă unde repezi, / Căci oriunde numai ele ar dori ca să 
ne poarte, / Pretutindeni fericire... de-i viaţă, de e 
moarte”. Şi să nu uit că, în altă parte, protagonistul 
discursului erotic îşi numeşte iubita idol. Aşadar dorinţa 
metafizică, după cum o numeşte Girard, poartă – e 
limpede – semnele sacrului. Ale unui sacru precreştin, 
(idol ne-o spune limpede). După cum zice autorul 
francez, asistăm aici la o înlocuire a transcendenţei 
verticale cu o transcendenţă deviată.

Analiza aceasta pare până acum poate prea speculativă 
şi riscă – aparent – să bată câmpii pe diverse meridiane. 
Sau măcar pe două. Românesc şi franţuzesc. Şi totuşi nu 
este deloc aşa. În ciuda ocultării mediatorului din prima 
parte a poeziei, în partea a doua are loc tocmai 
dezvăluirea. Dezascunderea, heideggerian vorbind. Sau 
– girardian – adevărul romanesc înlocuieşte minciuna 
(iluzia) romantică. Şi asta încă în plin romantism, adică 
la ultimul mare romantic al Europei. Nu doar al 
României. Să vedem de ce.

Eminescu rămâne un scriitor surprinzător. Aş lua aici 
un singur exemplu dintr-o carte a mea – iertată fie-mi 
lipsa de modestie – Două lecturi arheologice (Arghezi şi 
Montale), apărută în anul 2004 la Editura Clusium. Acolo 
descopeream cu surprindere anumite reflexe creştine 
prezente în opera lui Eminescu, care intrau uneori în 
opoziţie cu câteva elemente ale poeziei argheziene, 
caracterizată, preponderent, de un sacru precreştin: 
“Conflict al dublurilor întâlnim şi la Eminescu: Gemenii 
şi Sarmis ne-o dovedesc. Poziţia auctorială diferă la 
Eminescu, raportat la Arghezi. Eminescu este situat în 
exteriorul conflictului dublurilor, Arghezi se află în chiar 
interiorul acestui conflict. Arghezi se situează, reflex 
resentimentar, de o anumită parte în acest conflict, 
expresie a experienţelor de viaţă trăite. Nici nu iartă, nici 
nu uită. E rebel şi plebeu voit. Mai ales în relaţia cu tatăl 
şi autoritatea. La Eminescu există un deopotrivă: 
«Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii». Faţa 
omului este sărmană, pentru că «înţelesul e-acelaţi la toţi 
dat». Identitatea romantică raportată la diferenţa 
modernă, aşa cum s-a tot spus în critica de calitate? 
Neîndoios, dar parcă ar mai fi ceva. Ceva paradoxal, 
poate, la prima vedere: «budistul» Eminescu se situează, 

din această perspectivă, mult mai aproape de creştinism 
decât «călugărul» Arghezi. Din punctul său de vedere, 
cezarul nu trebuie să joace «ca un ţap înjunghiat», fiecare 
dintre fraţii duşmani, fie el împărat sau proletar, trebuie 
tratat la fel. Reflex al luminilor Evangheliei, nu al aşa 
numiţilor iluminişti...”2

Situaţia se schimbă radical în cea de a doua parte a 
poeziei. Însă “mizeria” aceasta, “proza aceasta amară”, 
cum spune poetul, sunt expresii ale dezvăluirii adevărului 
dorinţei “triunghiulare” sau “metafizice” sau “mimetice”, 
după cum o numeşte René Girard. Şi, paradoxal, poate, 
dorinţa se amplifică şi face să ţâşnească poezia. Se 
amplifică pentru că apare acum rivalul, mediatorul, oricât 
de detestat, care e aproape şi care se constituie ca un 
obstacol în calea dorinţei. “Maladie a finitului” spusese 
Kierkegaard, “rivalitate mimetică” spune Girard. Rivalul 
sau, mă rog, rivalii par a fi diverşi ofiţeri ai epocii cu 
mare trecere la sexul frumos: “Să aluneci pe poleiul de 
pe uliţele ninse, / Să priveşti prin lucii geamuri la 
luminile aprinse / Şi s-o vezi înconjurată de un roi de 
pierde-vară, / Cum zâmbeşte tuturora cu gândirea ei 
uşoară? / S-auzi zornetul de pinteni şi foşnirile de rochii, 
/ Pe când ei sucesc musteaţa iară ele fac cu ochii? / Când 
încheie cu-o privire amoroasele-nţelegeri, / Cu ridicula-ţi 
simţire tu la poarta ei să degeri?”. Apare deja impulsul 
rivalitar, altfel spus, gelozia. Suntem deja în ceea ce 
Girard numeşte romanesc, ne apropiem încet de adevărul 
dorinţei triunghiulare dezvăluit doar de romancierul 
genial... Care impuls, care gelozie cresc cu siguranţă în 
Scrisoarea a V-a. Iată: “Şi când dama cochetează cu 
privirile-i galante,/ Împărţind ale 
ei vorbe între-un crai bătrân şi-
un fante,/ Nu-i minune ca 
simţirea-i să se poată înşela,/ Să 
confunde-un crai de pică cu un 
crai de mahala...”. Nu-i vorbă, 
atitudinea romantică în sens 
girardian e încă  adând 
înrădăcinată  în mentalul 
auctorial, vinovat e Altul, 
semenul, femeia-Dalila! Sau 
Alţii: “Şi s-o vezi înconjurată de 
un roi de pierde-vară”. 
Romanticul încă tinde să-şi 
păstreze autonomia, inclusiv cea a dorinţei, deşi deja a 
dezvăluit medierea Altuia, a rivalului: “Mândria 
romantică denunţă bucuros prezenţa mediatorului la Alţii 
ca să întemeieze autonomia ei pe ruinele pretenţiilor 
rivale.”3 Însă adevărul romanesc îşi face locul din ce în 
ce mai viguros, paradoxal, tocmai în poezie. Să vedem 
cum: “Nu simţiţi c-amorul vostru e-un amor străin? (s.
m.-L.P.) Nebuni! / Nu simţiţi că-n proaste lucruri voi 
vedeţi numai minuni? / Nu vedeţi c-acea iubire serv-o 
cauză din natură? / Că e leagăn unor vieţe ce seminţe 
sunt de ură? / Nu vedeţi că râsul voatru e în fii voştri 
plâns, / Că-i de vină cum că neamul Cain încă nu s-a 
stins?”. Aici trebuie, cred, s-o luăm pe rând. Amorul 
străin e limpede, mi se pare, o expresie a transcendenţei 
deviate, idolul-femeie raportat la idolatria precreştină. 
Nebunia e cea a dorinţei mimetice sau triunghiulare. Însă 
– treptat – alunecăm spre arhetipal. Într-un sens special, 
însă. În sensul dat de Girard acelui arché echivalent, la 
acest autor, cu Katabole tou Kosmou, însemnând 
întemeierea lumii: “Cuvântul pentru «origine», 
«început», «debut» este arché. El nu poate să se refere la 
creaţia ex nihilo care, fiind pe de-a-ntregul divină, nu 
poate fi însoţită de violenţă. Referirea este, cu siguranţă, 
la prima cultură umană. Cuvântul arché are deci acelaşi 
sens ca şi Katabole tou Kosmou din Evangheliile 
sinoptice – e vorba de întemeierea primei culturi.”4 

Întemeiere violentă, diupă cum se ştie, “leagăn (temei) 
unor vieţe ce seminţe sunt de ură”. Şi tocmai de aceea 
“râsul vostru e în fiii voştri plâns”. Sau – schimbând 
planul – râsul patriarhilor, ca să amintesc titlul unei cărţi, 
e dublat de plânsul profeţilor. Urmaşii continuă acţiunile  
primei culturi, cea cainită. James Williams spunea că 
“semnul lui Cain este semnul civilizaţiei. Este semnul 
ucigaşului protejat de Dumnezeu.”5 Că la ora aceea a 
unei paradoxale dimineţi umane însângerate nu existau 
doar Cain şi Protopărinţii, Girard ne-o demonstrează cu 
pertinenţă: “Această ultimă expresie: «oricine mă va 
întâlni, mă va ucide», arată clar că rasa umană, în acel 
moment, nu se limita la Cain şi la cei doi părinţi ai săi, 
Adam şi Eva. Cuvântul Cain desemnează prima 

comunitate adunată la un loc de primul omor fondator. 
Iată de ce există mulţi ucigaşi potenţiali şi ei trebuie să 
fie împiedicaţi să ucidă”.6

Cam aşa par să stea lucrurile... Şi ca să revin la ideea 
de mimetism – legat de dorinţă sau de violenţă – poate 
nu este deloc întâmplătoare comparaţia eminesciană între 
om şi papagal, vieţuitoarea cea mai mimetică, se pare, 
din regnul animal: “O, teatru de păpuşe... zvon de vorbe 
omeneşti, / Povestesc ca papagalii mii de glume şi 
poveşti / Fără ca să le priceapă...”

S-ar părea că are, totuşi, trei părţi Scrisoarea a IV-a. 
Sau poate ar fi mai exact să spun că a doua parte a 
poeziei cuprinde ea însăşi două părţi. Să urmărim şi 
aceste versuri în care apare chiar ideea romanului: “Da... 
Visam odinioară pe acea ce m-ar iubi, / Când aş sta 
pierdut pe gânduri, peste umăr m-ar privi, / Aş simţi-o 
că-i aproape şi ar şti c-o înţeleg.../ Din sărmana noastră 
viaţă, am dura roman întreg...” (s.m.-L.P.). Nu suntem 
oare aici în plin adevăr romanesc? Rimbaud va dori şi el 
romanul, într-o poezie, însă, în acel moment, el era 
departe de ceea ce, pe urmele lui Georges Bataille, aş 
numi eşecul suveranităţii. Lucru pe care-l voi demonstra, 
sper, într-un alt studiu. Poetul, deşi singur, în această 
ipostază romanescă nu mai poate murmura asemenea 
omului dostoievskian al subteranei: “Eu, eu sunt singur, 
iar ei, ei sunt toţi...”. Măcar că, fatalmente, tot singur 
rămâne. Însă ceea ce este foarte important după părerea 
mea, e faptul că aici, în această poezie eminesciană, se 
produce un soi de convertire. Asemănătoare celei din 
marile opere romaneşti, cum le numeşte René Girard; 
Don Quijote, Roşu şi Negru, În căutarea timpului pierdut, 
Demonii. Ca la Cervantes, Stendhal, Proust şi 
Dostoievski. El renunţă la acel “idol – răpire a minţii”, o 
uită şi pe Dalilla, uită dorinţa triunghiulară măcinată de 
rivalitate, gelozie şi mediere şi o caută, fără a o găsi, 
totuşi, pe cea care, comprehensiv, i-ar privi peste umăr. E 
aceeaşi luciditate prezentă şi la romancierii mai sus 
amintiţi, ai căror eroi îşi reneagă, în final, existenţa 
anterioară. Marcel regăseşte timpul, Don Quijote îşi 
reneagă modelele, Julien Sorel şi Stepan Trofimovici 
procedează la fel: “Luciditatea recâştigată îi îngăduie lui 
Don Quijote, la fel ca şi lui Stepan Trofimovici, să-şi 
repudieze existenţa anterioară.”7 Pentru că, observă 
autorul: “Ultimele deosebiri între experienţa romanescă 
şi experienţa religioasă sunt abolite”8

Din acest punct de vedere am putea considera 
Scrisoarea a IV-a posterioară Lucefărului, chiar dacă, din 
punct de vedere cronologic, lucrurile stau invers: 
Scrisoarea a IV-a este datată 1 septembrie 1881, iar 
Luceafărul aprilie 1883. Verdictul final, dorinţa finală 
din Lucefărul este separarea. Orgoliul romantic s-a 
păstrat. Dorinţa din Scrisoarea a IV-a a depăşit 
transcendenţa deviată şi poartă spre o viaţă simplă, 
umană, convertită într-un cuplu cu multe valenţe creştine, 
trimiţând la transcendenţa verticală. Renunţându-se 
inclusiv la astral sau – cum se spune teologic - la păcatul 
de angelism. Hyperion fusese oricum avertizat de 
Demiurg cu privire la ce-l aşteaptă dacă se întoarce “spre 
– acel pământ rătăcitor”. Îl aştepta Cătălin, rivalul 
mimetic, mediatorul. Dorinţa triunghiulară, transcendenţa 
deviată.

S-a spus foarte bine în critică şi poate nu o singură 
dată că există o latură terestră şi una astrală în poezia de 
dragoste eminesciană. Corect. Aici, însă, în Scrisoarea a 
IV-a, dublurile şi conflictul lor au fost, totuşi, depăşite.

Din nefericire organele erau deja sfărâmate şi, deşi 
genială, în acest caz, umana roadă îngheţa în calea ei...

Lazăr POPESCU
Note
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8. Ibidem, pp.316-317. 

Şi Eminescu, totuşi...
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 Dacă lumea comediilor şi a schiţelor caragialiene, în 
definitiv, rămâne una fixată pe vizi-unea şi modalităţile 
comicului, cea a nuvelelor sale este de o varietate 
surprinzătoare şi de o complexitate intuiţionist-
avangardistă. Ele visează nu numai o modernitate 
compoziţio-nală aparte, dar chiar un fond de psihologie 
abisală, obscură, de emoţie profundă, „serioasă”, gravă 
... E a doua faţă a lui Caragiale, râsu’- plânsu’ exprimând, 
de fapt, forţa complexă a unui geniu, într-o trinitate de 
faţete piramidale („criticism”- anxietate – fabulozitate) 
ce n-a încetat nici azi să fecundeze literatura română. 
I.L.Caragiale e un geniu comic, care, dincolo de figuraţia 
comediei umane, intuieşte gravitatea unor destine umane 
şi le reţine semnificaţia, întreţinând în acelaşi timp o 
ambiguitate tragi-comică. Din ciocnirea acestor categorii 
dramatice rezultă un umor de pastă cazuistică, 
reverberând când voinţa răutăcioasă a „hazardului”, când 
fizionomia perfidă a „fatalitaţii” (P.Zarifopol).
  George Călinescu considera proza „mai caracteristică” 
pentru mentalitatea artistică şi i- dentifica figurile 
naturalismului caragialian, zolismul prin excelenţă, în 
virtutea căruia nu tipul interesează pe artist, ci legătura 
cauzală între fapte, seriile: preferinţa pentru patolo-logie 
şi sociologie, obsesia ereditaţii, cazurile paroxistice, 
criminalistica...
  Nuvelele, indiferent că vizează categoria psihologicului 
ori a fantasticului, în registre pseudo-romantice ori 
naturaliste, vehiculează o tipologie bogată şi variată ce 
conduce la ideograma morală, la „fabulă”, la „tâlc”, la 
„învăţatură”, resuscitând în mintea cititorului un profund 
ecou de comediografie morală. Chiar dincolo de învelişul 
comic al teatrului ori schiţelor se poate uşor descoperi 
umilitatea, tristeţea, mentalitaţile derizorii, în general 
universul micilor obsesii cotidiene... Lucrul apare mai 
evident în acele nuvele în care tra-gicul şi comicul 
fuzionează atât la nivelul viziunii cât şi al compoziţiei 
(Două loturi, In-specţiune...). În dramă şi nuvele 
perspectiva se schimbă, aşadar: accentul cade pe tragic, 
reverberând când o radiografie fiziologică a spaimei (O 
făclie de Paşte), când o fişă cazu-ristică a incestului 
(Păcat), când o obsesie la limită, halucinatorie (În vreme 
de război). 
Psihologismul acestei proze (intrând în rezonanţă cu o 
„sensibilitate enormă” şi cu o „viziune monstruoasă”) e 
poate cel mai puternic semn de modernitate şi el anunţă, 
cu câteva decenii înainte, marile realizări ale prozei 
interbelice. Şi pe această dimensiune estetică, 
modernitatea lui Caragiale române funcţională. El 
aplică, bunăoară, registrului epic, estetica faptului divers, 
a stilului jurnalier, cu preeminenţă nu numai în literatura 
noastră, dar şi cu mult înainte ca acest fenomen literar să 
fie teoretizat (v.R.Barthes). Instructivă ar fi,la nivel 
formal, comparaţia unor texte caragialiene, cu romanul 
„Ulise” al lui James Joyce, în care apare evocată, cu 
specificitatea-i caracteristică, lumea ziariştilor din 
Dublin, autorul invocând mai ales figurile retorice, 
stereotipiile de limbaj, titlurile ostentativ-ironice,în 
general persifilarea stilului gazetăresc. De asemenea, 
parodierea unor registre stilistice(Smărăndiţa. Roman 
modern, 1893), care vizează idilismul sămănătorist şi 
excesivul adjectivism literaturizant (cf.Delavrancea), 
este iarăşi un fapt de previziune literară (E.Papu îi zicea 
„protocronism”), - procedeul aminteşte de marea 
demonstraţie de vituozitate stilistică desfăşurată de Jozce 
în „Ulise” abia peste două decenii(a se vedea stilul voit 
lacrimogen din episodul 13, Nausicaa, sau succesiunea 
de stiluri parodiate, de la texte arhaice şi cronici latineşti 
transpuse până la diferite etape ale dezvoltării limbii 
engleze: scriitori clasici, romantici, moderni, ba chiar 
până la slangul contemporan – ep.14 „Boii soarelui”- 
traducere de Mircea Ivănescu.). Avem aici modernitatea 
prin excelenţă a unui spirit parodic pe teren prozastic 
(mai puţin reuşită în regimul liric, când vizează pe 
Bolintineanu, Macedonski...), denunţul parodic având ca 
referenţialitate o concepţie literară, o manieră, un stil sau 
un curent literar. Pastişa/exerciţiul de stil atinge nu 
numai stilul literar, dar mai ales pe cel politic, 
administrativ, colocvial ori pe cel de reportaj „high-life”. 
Acele „exerciţii de stil” (Al. Călinescu, 1976) în maniera 
„Temei cu varaţiuni” vin atât dintr-o viziune profundă de 
înţelegere critică, cât mai ales din acel spirit de fineţe şi 
măiestrie artistică, insuflând textului latenţe 

valorice,virtualităţi estetice. Cultivarea „faptului divers” 
şi ridicarea lui la rand de principiu estetic exprimă, în 
„excerpte” concludente, inconfundabila dimensiune a 
realismului critic caragialian, denunţând în acest fel o 
literatură „informă”, „confunză, haotică” (cum însuşi o 
apreciază undeva), adică însuşi procedeul aberant al 
literaturizării de prost gust şi ignoranţa literatului 
improvizat.
  S-a observat mai puţin că această estetică a „faptului 
divers” se varsă, de fapt, într-o viziune carnavalescă ce 
ar exprima integrala specificităţii caragialiene („datală” 
socio-logic), „integrală” a unei viziuni în care ironicul, 
comicul, parodicul, absurdul chiar, agra-matismul 
creează acea inimitabilă agitaţie carnavalescă a unei lumi 
inodore, incolore, in-sipide şi cu stigmatul imaturităţii 
debile. Adrian Anghelescu venea chiar, încă din 1981, cu 
o viziune carnavalescă asupra operei (în sensul în care 
M.Bahtin considera „carna-valescul” o categorie estetică 
complexă şi viabilă în literatura lumii, de la Boccacio şi 
Shakespeare până la Balzac şi Dostoievski...). De aici 
„disecţia” omului social şi, deci, a „vorbirii omeneşti”, 
pe care Tudor Vianu o consideră „celula germinativă a 
întregii lui arte”.

  Spectacolul carnavalesc 
al operei lui I.L.Caragiale 
izvorăşte din „enormitatea 
s i m ţu l u i ”  ş i  d i n 
„monstruozitatea văzului” 
său artistic. În  interiorul 
a c e s t u i  s p e c t a c o l 
carnavalesc, categoria 
absurdului  rămâne 
inconfundabilă .  Sub 
semnul acesteia ni se 
revelează o altă faţă a 
modernităţii caragialiene. 
Făcând o  anal iză 
pertinentă a ceea ce el 
numeşte „deriziunea 

absurdului”, I. Constantinescu ajunge la concluzia că I.
L.Caragiale „se dovedeşte un precursor al literaturii 
absurdului”(Caragiale şi începuturile teatrului european 
modern, 1974). „Prevestiri” asemănătoare şi „date 
anticipatoare” vedea în comediile lui Caragiale şi Edgard 
Papu, când identifica la acesta „stilul telegrafic, 
literatura-document şi literatura-colaj, în sfârşit 
absurdul limbajului şi filiaţia cu Eugen Ionesco” 
(“Secolul XX”, nr. 5-6, p.11, 1974).
  O categorisire amănunţită a tuturor acelor semne de 
modernitate pe care le anunţă şi susţine opera lui 
I.L.Caragiale ar fi nu numai intructivă, dar şi ilustrativă 
la scară naţională. Caci chiar acolo unde ne-am aştepta 
mai puţin, aceste semne de modernitate vin să confirme 
impresia generală a operei, de o complexitate 
infranşisabilă. Iată, bunăoară, în Cănuţă, om sucit, cazul 
excepţiei de la regulă, o figură morală comportamentistă 
de mare prestaţie epică, care, peste vreme, devine 
„suceală” la Nicolae Velea ori „buimăceală” la Fănuş 
Neagu! Astfel de intuiţii imprevizibile pot fi întâlnite la 
tot pasul în proza lui I.L.Caragiale şi o analiză aparte 
merită acele bucăţi în care realul intră în joncţiune cu o 
fantasticitate supravegheată stilistic. E vorba, în primul 
rând, de unele poveşti, anecdote, snoave (Fără noroc, 
Poveste – imitaţie, Norocul şi mintea, Minciună. Din 
snoavele populare, Făt-Frumos cu moţ-în-frunte, 
Mamă...). Toate conduc la o chintesenţă de precepte 
verificate de eposul poporan, indiferent că maniera e 
sarcastică, ironică, satirică, amintind de panorama morală 
antonpannescă.
  *
În paralel, se desfăşoară registrul asemănător al acelor 
anecdote şi basme orientale (vol. Abu-Hasan, postum, 
1915), o viziune „uşor împinsă spre arhaicitate şi basm” 
(P.Constantinescu – I.L.Caragiale şi duhul balcanic, 
1945). Sunt evidente tipologiile abia schiţate, turnura 
anecdotică, burlescul, în general nastratinismul de colorit 
viu până la mucalitate (celebrul personaj e numit în 
„Pradă de război”: „om de duh şi nerod, cuminte şi 
zevzec, Păcală uneori, alteori păcălit: în sfârşit, om o 
dată şi jumătate-în toate privinţele”).
  Pe această direcţie, oarecum de tradiţie în literatura 
noastră, Caragiale e un balcanic nu atât în factologie, cât 

în spiritul artistic al scrierii. Viziunile sale de aici 
amintesc când de anecdotele nastratineşti, impregnându-
le o vitriolantă ironie (Pastramă trufanda, Pradă de 
război, Lungul nasului, Basm oriental), când de Belfegor-
ul lui Machiavelli (Kir-Ianulea), când de feeria orientului 
din „ Halima”, unde miraculosul îşi dovedeşte virtuţile 
(Abu-Hasan). Dincolo de haina pitorescului, autorul 
dovedeşte intuiţii acute de psihologie şi tipologie umană. 
El cultivă, aşadar, un fel de poveste orientală, cu 
implicaţii psihologice şi de un viu colorit balcanic, 
nelipsind nici de aici „fabula”, „tâlcul”, „morala” 
(cuvinte găsite într-un final de poveste parodică din 
1908) căci, oricât de oriental ar fi subiectul, atmosfe-ra 
rămâne una de un balcanism muntean convingător, de 
locaţie dâmboviţeană cu iz de orientalism târgoveţ.
  Pe treapta cea mai de sus a acestei serii trebuie 
considerată Kir-Ianulea (pe tema sata-nismului ca ispită), 
dar şi Calul dracului sau La hanul lui Mânjoală (pe tema 
satanismului cu magie simbolică, magnetism erotic, 
ispăşire...). Ele transgresează fabulosul popular ori acea 
fabulozitate nastratinească, fixându-se în regim fantastic, 
într-o identitate de sine stătătoare. E aici o fantasticitate 
uzitând deopotrivă de mijloace realistice şi magice. 
Scriitorul desfăşoară genial tehnica imaginii mişcate 
până la halucinaţie şi magie. El manifestă o atracţie 
structurală către proza „poliţionist-iluzionistă” a marelui 
E. A. Poe. Secretul acestei opţiuni prozastice constă nu 
atât în „viziunea” regizorală, uneori de o secventare 
cinematografică, cât în abilitatea stilistică de tip 
transfiguratoriu. La Caragiale, stilul trage înainte 
compoziţia, punând un semn distinctiv viziunii, mai ales 
când visează parodia ori turnura anecdotică. Fantasticul 
însuşi este redus uneori la astfel de procedee 
compoziţionale şi ele imprimă prozei o esenţialitate 
sugestivă (v. jocul de cuvinte echivoc din „Calul 
dracului” sau câteva elemente de simbologie diabolică 
din „La hanul lui Mânjoală”: cotoiul ori căpriţa 
Mânjoloaiei...).
  Avem în La hanul lui Mânjoală (1898) o atmosferă de 
taină, de magie cifrată, în gene-ral tema erotică ţesută în 
orfevreria fantasticului de translucidităţi magice. 
Maestrul, care aprofundase experienţa lui Poe şi în 
calitate de traducător, se arată interesat de psihologia 
abisală, de sondarea străfundurilor sufleteşti, de 
exorcizarea fondului obscur al spiritului uman „unde 
sunt posibile minunile”. Intuiţia aceasta excepţională, la 
care va ajunge o parte a literaturii de mai târziu, va 
rămâne, însă, din păcate, nevalorificată până la capăt, ca 
în parafraza „La conac”. E una din „indeciziile” proprii 
nu numai prozei fantastice caragialiene (M.Ungheanu – 
Arhipelag de semne,1975), ci şi altor confraţi. Lecţia 
finalurilor deschise în regim fantastic va fi asimilată, mai 
târziu, de Mircea Eliade ori Vasile Voiculescu ... Sau 
mahalaua bucureşteană de ev fanariot, fixată magistral 
de grecisme şi turcisme pitoreşti, din Kir-Ianulea (1909), 
alternanţa de basm şi realitate, formula satanismului 
încorporat umorului ... Ori comicul „ştrengăresc” din 
Calul dracului (1909), de o sugestivă referenţialitate, 
amintind de „coţcăriile” unui Ion Creangă! Atât fata de 
împărat de aici, prefăcută în cerşetoare, cât şi coana 
Marghioala exprimă, în spiritul fabulosului poporan, 
ideea de sancţionare a vrăjitoriei şi putem vedea mai uşor 
cum Caragiale menţine pretutindeni o referenţialitate de 
tip folcloric, la o înaltă cotă estetică.
  Toate aceste mari realizări ale genului, iluminând o 
faţetă de acută modernitate, provin din ultima parte a 
vieţii, unele chiar din ultimii ani, când spiritul caragialian 
descoperea resorturile mai adânci ale unei mentalităţi şi 
civilizaţii: ”Spiritul său epigramatic e  penin-sular, 
venind neapărat de la sud, prin rasă” (Lucian Blaga - 
Influenţe modelatoare şi cata-litice, în vol. „Spaţiul 
mioritic”, 1936). Caragiale e produsul necesar al unei 
societăţi şi conştiinţa de sine a unei literaturi, măgulită 
de orgoliul clasic al latinului, ce-şi revendică încă o dată 
o viziune estetică – Satira tota nostra est !  
Iar dacă “satira în întregime ne aparţine”, atunci geniul 
latin găseşte în Caragiale nu numai unul din marii clasici, 
ci chiar un precursor a modernităţii creatoare...

Dan Mircea ABRUDAN

 Modernitatea clasicului
SATIRA  TOTA  NOSTRA  EST...
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     Fascinat, în tinereţe, de profunzimile operei goetheene, 
Eminescu intenţiona cu poemul Mureşan, rămas neterminat, 
să dea literaturii noastre o operă „cam în maniera lui Faust, 
deşi nu totuşi”, cum însuşi preciza într-o însemnare 
fulgurantă. N-a fost să fie! Nici capitolul iniţial din Geniu 
pustiu („Tasso în Scoţia”) nu stabileşte vreo legătură mai 
profundă cu drama similară a lui Goethe.
     Profund faustiană, însă, dincolo de implicaţiile ei 
speculativ-onirice rămâne nuvela Sărmanul Dionis (1872), 
reverberând, în gama unei tradiţii creştine, ideea 
„paradisului pierdut”, adică drama îngerului căzut. Încă de 
la lectura din seara zilei de 1 septembrie 1872, junimiştii 
simţiseră miezul faustic al problematicii, dar remarca s-a 
pierdut repede în noianul de filozofie şi fantastic răscolit de 
scrierea eminesciană, rămânând până azi un deziderat al 
interpretării critice tranşante, clare, probatorii. Nuvela a fost 
citită, pe rând, când ca un produs al unei prodigioase 
imaginaţii romantice animate de teorii (motive) filosofice 
(platoniciene, kantiene, schopenhaueriene) şi magie 
(zoroastrism, alchimism), când ca o veritabilă poem 
„enigmă de la început până la sfârşit”…
     Sărmanul Dionis e, fără îndoială, o nuvelă fantastică, 
supravegheată îndeaproape de fervoarea unei jubilaţii 
eseistice. Dincolo de motivul umbrei şi de o magie a 
metempsihozei (pe care A. von Schlegel – şi apoi 
Schopenhauer în Die Welt als Wille und Vorstellung, Cartea 
a IV-a – o explica după scrieri egiptene ori indiene, temă 
frecventă la Goethe, Novalis, Lessing, dar şi la Gautier, 
amintit de Eminescu în finalul nuvelei) tema centrală 
rămâne cea legată de mitul biblic, iudeo-creştin al „îngerului 
căzut”, ispitit de păcatul luciferic al cunoaşterii absolute şi 
sancţionat ca atare de instanţa supremă.
     Pornind de la Biblie, Eminescu trebuie să fi cunoscut 
acele legende apocrife bogomilice privind mitul căderii 
adamice şi, desigur, Paradisul pierdut (1667) al lui Milton, 
despre care Ion Heliade Rădulescu, autorul Anatolidei, 
afirma că poate fi socotit un veritabil „model de epopee 
creştină”. Tipologia marilor damnaţi romantici (Faust, 
Manfred, René, Lara, Childe-Harold…) aminteşte de una 
de sorginte iudeo-creştină (Adam, Cain, Demonul, Saul). 
Între acestea din urmă, Demonul exprimă o relaţie de 
opoziţie netă, ca în celebra revoltă miltoniană, unde Satan e 
pornit pe calea de a face „din oameni, dumnezei”. Despre o 
„superioritate” a Demonului în relaţie cu dumnezeirea 
vorbea cu fervoare chiar Schelley (A defence of poetry). 
Personaj fascinant-himeric în metafizica sa exponenţială, 
Demonul va polariza „psihismul ascensional” (Bachelard) 
noncomformist al marilor romantici, de la Vigny, Hugo şi 
Byron la Lermontov, Eminescu şi Macedonski.
     Satanismul eminescian trimite, aşadar, la mitul căderii 
adamice, personajul biblic fiind considerat exponenţial (v. 
Diel, Ricoeur), exteriorizând o angoasă care „este a 
speciei”, implicând aşadar pe om într-o istorie a speciei 
(Sőren Kierkegaard). Interesant e de observat că la 
Eminescu spiritul satanic tinde, prin orgoliu, să concureze 
şi, prin rebeliune, să substituie instanţa supremă, divinitatea. 
Cuplul Dan - Maria este, prin excelenţă, un cuplu adamic 
stăpân peste un rai selenar (o existenţă edenică, dar de data 
aceasta terestră, trăieşte şi cuplul Ieronim – Cezara sau cel 
macedonskian Thalassa – Caliope).
     Graţie cărţii lui Zoroastru (satanismul eminescian trimite 
frecvent la gnozele şi mistica asiatică, ca în simbolismul 
gnostic din Demonism), - carte ce era „proprietatea lui 
dreaptă” - , Dan se detaşează de propria sa umbră, căreia îi 
transferă întreaga identitate terestră, şi simte cum „mintea 
mea devine clară ca o bucată de soare”. El îşi invită iubita 
la o călătorie „prin oştiri de stele”,  „prin tării de raze”, 
„departe de acest pământ nenorocit şi negru”, într-un 
paradis selenar de o debordantă fantezie barocă. Onirismul 
simbolic aminteşte de topografia paradisiacă din atâtea 
creaţii, între care trebuie amintită neapărat Dacă treci râul 
Selenei. Dan e deja un demiurg, de vreme ce închipuirea lui 
„urieşească” a făcut să apară „doi sori şi trei luni” pe 
albastra adâncime a cerului, iar dintr-un şir de munţi îşi 
ridică – într-un cadru antic – inimaginabilul palat selenar 
(„demonicul său palat, s.n.), cu colonade, streşini stâncoase, 
sure, scări abrupte ce coborau către un „fluviu măreţ”. E un 
spaţiu paradiziac, adică proteguitor, securizant pentru un 
cuplu adamic rătăcitor în el şi învăluit de armonii eterne. 
Cuplul e unul nesupus păcatului, reeditând ipostaza adamică 
de dinaintea ispitei serpentifere: Maria adormea între perini 
„pe când stelele albe sunau în aeriene coarde rugăciunea 
universului”, iar „el adormea în genunchi”, adorându-i 
mistica frumuseţe. Nimic senzual, nimic impur, ci doar o 

apropiere mistică, revelaţionistă, care „îl umplu de geniu şi 
de-o nouă putere” (adevărata „ispită”, de natură luciferică, 
se va strecura în sufletul său vizând alte resorturi 
motivaţionale). În tot acest paradis etern, Dan va avea 
revelaţia unei „armonii prestabilite între gândirea lui proprie 
şi viaţa cetelor îngereşti”.
     Un singur loc, în toată această topografie selenară ce se 
modelează armonios după gândirea plină de geniu a cuplului 
serafic, îi rămâne inaccesibil: e doma lui Dumnezeu, 
străjuită de o poartă rămasă pururi închisă, vegheată tutelar 
de ochiul de foc încoronat de „un proverb cu litere strâmbe 
ale întunecatei Arabii”. Proverbul rămăsese o enigmă chiar 
pentru îngeri. Starea de graţie paradisiacă se va dovedi 
evanescentă, de vreme ce Dan se simte obsedat de eternul 
semn arab de pe „doma lui Dumnezeu”. Îngeri omniscienţi 
îl înconjoară pretutindeni, vorbindu-i ca din scriptură, 
sugerându-i oarecum limitele spiritului său:
     „De ce cauţi ceea ce nu-ţi poate veni în minte?” sau 
     „De ce vrei să scoţi din aramă sunetul aurului? Nu-i cu 
putinţă.”
     Însăşi Maria îi aminteşte că atunci „când Dumnezeu 
vrea, tu gândeşti ceea ce gândesc îngerii.” Spiritul iscoditor, 
luciferic al eroului e de nestăvilit. El vrea nici mai mult nici 
mai puţin să vadă faţa lui Dumnezeu, la care un înger îi 
aminteşte axioma credinţei: „Dacă nu-l ai în tine, nu există 
pentru tine…”. Încercând să creadă că-l are în sine, Dan 
simte cum îngerii cântă după gândirea lui şi cum lumea 
întreagă se mişcă după voinţa sa. Gândul că el însuşi ar fi 
egalul lui Dumnezeu, îl pierde. Nici nu apucă să rostească 
întreg numele Domnului („Oare fără s-o ştiu nu sunt eu 
însumi Dumne…”), că sancţiunea vine prompt. Vuietul unui 
clopot uriaş spintecă bolţile şi năruie ordinea, iar Dan „se 
simţi trăsnit şi afundat în nemărginire: «O, gând nefericit!» 
aiuri el. Spasmodic ţinea în mâna lui cartea lui Zoroastru, 
instinctiv rupse mărgeaua pământului de la gâtul Mariei. 
Ea cădea din braţele lui… ca o salcie neguroasă ce-şi 
întindea crengile spre el, şi striga căzând:
      - Dane! Ce m-ai făcut pe mine? 
Şi un glas răsună în urmă-i:
- Nefericite, ce ai îndrăznit a cugeta? Norocul tău 
că n-ai pronunţat vorba întreagă!…
Rupt ca de-un magnet în nemărginire, el cădea ca fulgerul, 
într-o clipă cale de o mie de ani. Deodată întunericul 
dimprejurul lui deveni liniştit; negru-mort, fără sunet şi fără 
lumină…”
     Aşadar, o cădere din paradis, un înger căzut, sancţionat 
de instanţa supremă pe care gândise s-o concureze, s-o 
substituie! E admonestarea unui Iehova, conştient a stăpâni 
exclusiv peste o eternitate ce i se cuvine! Gândul îngerului 
căzut trimite la nenumărate pagini din Biblie. Iată, spre 
exemplu, în Isaia (Cap. 14, 13-15) viziunea şeolului 
(iadului), cu care este răsplătită de un Savaot -     domnul 
apostazia unui Babilon ieşit în afara ordinii divine, 
supradimensionat de orgoliu şi tiranie:
     „Tu care ziceai în cugetul tău:«Ridica-mă-voi în ceruri şi 
mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza 
jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în 
fundurile laturei celei de miazănoapte./ Sui-mă-voi 
deasupra norilor şi asemenea cu cel Preaînalt voi fi.»/ Şi 
acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale 
adâncului!(…)/ Eu mă voi scula împotriva lor, zice Domnul 
Savaot, şi voi nimici numele Babilonului…” (Biblia, 
Bucureşti, 1968, p.688,   13-15, 22).
     Într-o redactare bogomilică a versetelor din Isaia se arată 
că Îngerul „s-au trufit întru sine spre a „se face asemenea 
celui Înalt”, trufie ce „l-au surupat în prăpăstiile iadului, 
împreună cu toată ceata, şi s-au făcut draci, adică din 
luminoşi în întunecoşi.”   (M. Gaster, Literatura populară , 
1883, cap.IV, Pentru draci).
     Dan se dovedeşte, altfel zis, un Iov ispitit, dar, spre 
deosebire de acesta, căzut în păcatul luciferic al cunoaşterii, 
al identificării. Astfel de ispite sunt, în miturile iudeo-
creştine, aproape omniprezente, şi ele au consacrat imaginea 
îngerilor apostaţi (v. Heliade, Anatolida – „Căderea 
dracilor”), a demonilor rebeli (v. Rebeliunea satanică 
miltoniană, una din cele mai pregnante din întreaga 
literatură a temei).
     Ajunşi în acest punct al comentariului, nu avem decât să 
înţelegem că „rebeliunea”/ faustianismul călugărului Dan 
fusese oarecum „programat” de însuşi bătrânul evreu 
Ruben, înţeleptul ce îl avea pe tânărul călugăr drept discipol 
la Academia de la Socola! Satanismul bătrânului dascăl de 
metafizică exprimă întregul scenariu al îngerului căzut, pe 
interpretarea căruia merge eseul de faţă. Sub „faldurile” 

ademenitoare ale magiei şi metempsihozei, sub care îl 
ademeneşte pe tânărul însetat de experienţe metafizice, 
Ruben exprimă enigma unui satanism de sorginte faustiană. 
Bătrânul evreu este un Mefistofel, care, dincolo de 
explicaţiile cu care îl ajută pe Dan să-şi descopere propria-i 
profunzime (avatarul, dedublarea), îşi recrutează discipolul 
într-o experienţă pro domo: „Crezi că te-aş fi ales discipol 
al meu, de nu te ştiam vrednic şi adânc? Tu eşti o vioară, în 
care sunt închise toate cântările, numai ele trebuie trezite 
de-o mână măiastră, şi mâna ce te va trezi înăuntrul tău sunt 
eu.” Împărtăşindu-i, ca dascăl, „toate îndoielile, dar şi toate 
descoperirile lui tăinuite”, Ruben este, în esenţă, un Lucifer, 
ce-şi ispiteşte şi măguleşte învăţăcelul că poate dobândi, 
prin vrednicie, „chiar o bucată din atotputernicia lui 
Dumnezeu, voinţele ţi se realizează după gândirea ta… se-
nţelege, împlinind formulele, căci formulele sunt veşnice ca 
cuvintele lui Dumnezeu, pe care el le-a rostit la facerea 
lumei, formule pe care le ai toate scrise în cartea ce ţi-am 
împrumutat-o”. „Cartea” oferită lui Dan de bătrânul evreu 
se poate citi cu folos numai după un cifru magic. Citită filă 
cu filă, „în şir”, taina cea mare rămâne „neînţeleasă”, citită 
din şapte în şapte file, adică după un cifru magic, cartea 
capătă „o limpezime dumnezeiască în fiecare şir”. „Aceasta 
e o taină pe care nici eu n-o pricep – îi precizează magistrul 
magician – şi se zice că unui om încredinţat despre fiinţa lui 
Dumnezeu nici nu-i poate veni în minte cugetul ascuns în 
această ciudată numărătoare…”
     Sinceritatea bătrânului dascăl pare credibilă, de vreme ce, 
la modul impersonal, îi face cunoscută tânărului învăţăcel 
primejdia unei eventuale dezlegări a tainei ce-o cuprinde 
Cartea:
     „Se zice că diavolul, înainte de cădere, i-ar fi plesnit în 
minte această obscură idee şi de atuncea a căzut. De ţi-ar 
veni în minte, să ştii, se risipesc toate dimprejuru-ţi, timp şi 
spaţiu fug din sufletul tău şi rămâi asemenea unei crengi 
uscate, din care vremea asemenea a fugit. Neştiind eu 
însumi această taină, căci, cum am spus, nici nu sunt în 
stare să-mi treacă prin minte, nici nu te pot sfătui în această 
privire.” Sinceritatea evreului este, în realitate, o înscenare, 
o provocare, o disimulare, o capcană. Viclenie veche de 
alchimist în slujba Satanei!
     „Cartea lui Zoroastru” este, aşadar, o diversiune satanică, 
căci dincolo, de experienţa expansiunii în timp şi spaţiu, 
dincolo de dedublare şi de părăsirea propriilor umbre 
(identităţi), Dan şi Maria vor fi propulsaţi, de fapt, într-o 
ispititoare dramă a păcatului. Toată aventura lor selenară, 
tot onirismul serafic de aici nu sunt decât o promisiune a 
iadului (căderii), pardosit cu fast dezinvolt, paradiziac.
     Bătrânul Ruben ştie aceasta. El este în realitate Diavolul, 
marele Satana, alchimistul de suflete, hirsutul cabalist 
rembrandtian, care jubilează de mulţumire şi rămâne să 
aştepte sfârşitul. Îndată după plecarea lui Dan, locuinţa lui 
Ruben „se prefăcu într-o peşteră cu pereţii negri ca cerneala, 
lumânarea de ceară într-un cărbune plutitor în aer, cărţile în 
beşici mari de steclă, la gură legate cu pergament, în 
mijlocul cărora tremurau într-un fluid luminos şi vioriu 
draci mici spânzuraţi de coarne, care zupăiau din picioruşe. 
Ruben însuşi se zbârci, barba-i deveni lăţoasă şi-n furculiţe 
ca două bărbi de ţap, ochii îi luceau ca jeratic, nasul i se 
strâmbă şi se uscă ca un ciotur de copac şi scărpinându-se 
în capul lăţos şi cornut începu a râde hâd şi strâmbându-se:
     « - Hâhâ! Zise, încă un suflet nimicit cu totul!»
     Dracii se strâmbau râzând în beşicele lor şi se dădeau 
peste cap, iar Satana îşi întinse picioarele lui de cal, 
răsuflând din greu.
     « - Mult a trebuit pân’ l-am prins în laţ pe acest călugăr 
evlavios, dar în sfârşit…hâhâ…totuşi…. totuşi…. are să-l 
nimicească bătrânul meu duşman.      I-am spus că nu-i 
poate veni în minte gândirea tăinuită de numărătoarea 
cărţii?… Trebui să-i vie… trebui să-i vie… Mie de ce mi-a 
venit? Pentru c-a trebuit să-mi vie!».”
    Aşadar, Dan va trebui să reediteze o experienţă pe care 
însuşi bătrânul Ruben, în laboratorul său de alchimist 
faustic, o făcuse. Drumul va fi, desigur, pardosit cu intenţii 
frumoase, iar paradisul va fi cât mai opulent, cosmic şi 
exotic. „Pactul” (pe care îl făcuseră un Faust sau un 
Manfred) va fi reeditat, Dan neştiind, de fapt, că va fi 
angajat într-o aventură de tip luciferic.
Sancţionat de Divinitatea supremă, tocmai pentru că 
încercase s-o concureze, el va fi aruncat în hăuri şi va 
ajunge pe pământ în ipostaza de înger căzut. Un cuplu 
adamic cu stigmatul angelismului apostat. O revenire la 
condiţia existenţei terestre, la primordialitatea instinctuală, 
impură.

       
MIRCEA IERUBA

Dimensiuni faustiene în „Sărmanul Dionis”
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         Un domeniu fertil pentru cercetare îl constituie 
umanitatea istratiană. O galerie impresionantă de 
portrete populează această întinsă operă, în esenţa ei de o 
confesivitate despovărătoare. Multe figuri se reţin uşor şi 
datorită unor distinctive trăsături privind suportul 
mentalităţii comportamentale ori resorturile unor 
psihologii de fel primare, neconvenţionalizate. Istrati 
reţine, de obicei, zise în linii mari, două categorii de 
portrete. Îl interesează în primul rând umanitatea în 
ipostazele naturale, care acţionează sub pavăza acestui 
drept inalienabil şi de o inamovibilitate imemorială. E 
aici, în alţi termeni, reverberaţia unor mentalităţi de 
primitivi, înfipţi adânc în tradiţia locului şi într–un peisaj 
de coeziune electivă. Aceasta nu e alta decât lumea 
Baldovineştilor, unde personajul exprimă o ruralitate de 
ecou legendar, încărcată de miturile şi eposul baladesc al 
unei străvechimi comunitare,în care nu întârzie să şi facă 
simţită prezenţa, uneori cu cruzime, o Istorie opresivă, 
violentând cutumele unei ruralităţii de fel paşnic şi 
generând, în acest fel, acea puzderie tulbure de 
policromie, de întâmplări devălmaşe, de drame neostoite. 
. . Aceasta e lumea lui Moş Anghel, acel cârciumar 
năpăstuit – atât de un destin implacabil, stigmatizant, dar 
şi de o Istorie asaltantă –, care, văzându–şi întreaga 
familie spulberată, crunt încercată, se retrage într–un 
stoicism de înaltă suferinţă morală. Mucenicia lui visează 
o răscumpărare spirituală. Din voinicul de altădată, de 
statura haiducilor năvalnici şi justiţiari, de o inflexibilă 
mândrie morală, rămâne un omuleţ cu carnea putrezită, 
ţintuit la pat de o mortificare trupească desăvârşită. Un 
Iov care, sfidându–şi soarta, se înconjoară de o 
impenetrabilă aureolă şi din care nu rămâne decât 
predicţiunea unui ascetism sapienţial, exprimând cu 
stoicie o măreţie a martelatului (Moş Anghel).
         Se reţine, în imediata vecinătate de situaţii, şi Dumitru, 
celălalt frate ori chiar mama, al cărei portret e unul din 
cele mai impresionante din întreaga noastră literatură. . . 
Energică şi intrepidă, mândră şi generoasă, cenzurându–
şi repede slăbiciunile şi conducându–se după legea 
morală a sufletului, ca mai toate eroinele istratiene, 
Mama face, de fapt, legătura cu cealaltă lume şi, evident, 
cu o nouă galerie de portrete. E vorba de jurnalul de 
mahala brăileană, un bâlci al mizeriilor de tot felul, 
colcăie o umanitate decăzută, robită simţurilor. Şi deşi 
Comorofca este mai aproape, ba chiar asumată de un 
timp istoric mai datat, şi aici prezidează legea dreptului 
natural. Mahalaua e fetidă, amestecată până la duhoare, 
tulbure în aspiraţii, sortită unei permanente agitaţii sterile 
şi vitalităţii debordante. Străbătându–i uliţele, un Codin 
masiv, aprig în gelozie, îl spintecă fără şovăire pe 
ibovnicul găsit în patul iubitei, amic făţarnic, 
ascunzându–se apoi în bălţile Dunării. El ştie că avocaţii 
şi judecătorii pot fi cumpăraţi, de aceea sancţionează 
aspru avariţia meschină a unei mame debile. Codin 
acţionează, de fapt, în virtutea unui drept natural, a unor 
legi nescrise, însă un cod în plină normativitate 
funcţională acolo. O prietenie adevărată, ”de sânge” este 
şi acel frenetic legământ al ”frăţiei de cruce” între Codin 
şi mai tânărul Adrian. Copilul descoperă uluitoarea forţă 
morală a cutumelor şi superstiţiilor, mai puternice decât 
legile scrise, într o societate sfâşiată de inegalităţi sociale 
şi contradicţii. Presupunându–se cu necesitate, Codin şi 
Adrian exprimă o relaţie de completitudine reciprocă 

între forţă şi înţelepciune, între curăţenia sufletească şi 
vitalitatea amestecată. Codin e şi el, ca atâţia eroi 
istratieni, un lucid ( fapt ce potenţează dramele uneori 
până la disperare ), care înţelege sensul mai înalt al 
prieteniei : “Tu eşti slab acolo unde eu sunt tare şi eşti 
tare acolo unde eu sunt slab.” E indiscutabil acel fond de 
umanitate al eroului, ameninţat de atâtea împrejurări în 
care acesta îşi iese din sine, dă frâu instinctelor, 
acţionează sub presiunea unei bestialităţii defulate. 
Mahalaua istratiană e, de fapt, o lume reală, înfiptă mai 
bine în Istorie, databilă, ce ia locul prim–planurilor de 
baladă şi basm oriental ( bunăoară din Chira Chiralina 
), dar şi atâtor aventuri mediteraneene.
         Aceeaşi stringenţă veristă, brută, aproape 
netransfigurată, de fel programativ (v. intenţia mărturisită 
în prefaţa la ediţia românească de a realiza ”o vastă 
frescă” pornind de la autobiografic, fapt sesizat de la bun 
început de Romain Rolland: 
”realism autobiografic 90 %) o întâlnim în Casa 
Thuringer. E aceeaşi cruzime a observaţiei privind 
stratificarea socială, mentalitatea şi agitaţia instinctuală a 
unei mahalale căzută în mucenicia simţurilor, unde o 
Lina Bucureşteanca fierbinte fuge de-acasă pentru o 
săptămână, unde un lustragiu turc Hasan se defulează 
periodic numai privind ritualuri lascive, unde un Barbu 
Stamate, prea modest în negoţul ce-l practică, o face 
numai pentru a şi atrage ibovnice alese pe sprânceană, 
exprimând de fapt acea dramă a seducătorului. În slujba 
unei proxenete din mahalaua Groapa, ajunge şi tânăra 
evreică Neranţula, mica sacagiţă de pe uliţa grecească a 
Brăilei. Mama ei, o fire de o instinctivitate posesivă, 
năvalnică trăieşte la limita riscurilor, ducând o pasiune 
până la capăt. Acţionând în virtutea aceluiaşi principiu al 
justiţiei naturale, pe care o aplicase şi Codin amicul 
făţarnic, evreica îşi ucide iubitul infidel şi moare şi ea 
asfixiată cu mangal. Născută din dragoste vinovată, 
Neraţula va păşi în lume cu o ereditate încărcată ce 
emoţionează. Un abstrus fond de umanitate, însă, n o 
părăseşte (cum nici Codin nu e o ”brută”, vibrând în faţa 
spectacolului de puritate infantilă a lui Adrian, cu care 
leagă o ”frăţie de cruce”), astfel că Neraţula va fi capabilă 
de acte de filantropism, umanitare (se vinde pentru a i 
îngriji când pe infirmul Aurel, când pe Epaminonda). La 
fel procedase şi Minca, psihologie feminină complexă, 
memorabilă, care, ca o altă Chiră, se răzbună pe soarta-i 
pecetluită de mentalitatea căpătuielii sociale, părăsind 
casa bărbatului pentru totdeauna. Scenele dezmăţului din 
bălţile Dunării sunt memorabile în a pune un semn sigur 
nevoii de libertate absolută spre care năzuiesc şi cărei 
idei se abandonează o parte din eroii istratieni ( 
Neranţula, Ţaţa Minca ). 
         Uneori comportamentul eroilor scoate la iveală 
obsesii mai vechi, traumatisme legate de anii copilăriei 
(Minca, Neraţula ori chiar Sara din Mediterranée. Lever 
du Soleil ). ”Evreică sărăcuţă”, cum este apelată în 
copilărie de răutăcioasele colege mai înstărite, Sara vrea 
să facă din viaţă un mijloc de a-şi răzbuna umilinţele şi 
ofensele, şi hotărăşte să fugă în Egipt după un fanfaron 
închipuit şi grăbit ! Ori chiar Savru din Chira Chiralina, 
crescut multă vreme în viciul pederastiei.
         Aceloraşi naturale ”strigăte şi porunci ale inimii” se 
închină şi mama Chirei, cu preţul de a fi până la urmă 
desfigurată de bărbat. Ea îşi povăţuieşte cu cuvinte de 
despărţire definitivă copiii să nu fie făţarnici, încercând 
să-şi convenţionalizeze ori să-şi reprime pornirile inimii, 
senzualitatea şi voluptatea, ca idealuri descătuşate de 
prejudecăţi şi convenţii. Restricţia etică înseamnă păcat 
înaintea Domnului – gândeşte eroina. Ea nu poate trăi o 
altă viaţă decât acea pe care o simte ”colcăindu”-i în 
sânge ! E o etică de predicţiune instinctiv-naturală, 
generată întrucâtva şi de antecedente autobiografice, 
fundament ce-i scapă din capul locului firea (soră de 
contrabandişti, măritată cu forţa de un tată grijuliu şi 
zăbrelită de un soţ despotic), dedată unui desfrâu 
compensatoriu şi răscumpărător : ”Dumnezeu m-a făcut 
pentru plăcerile trupului, aşa cum pe cârtiţă a făcut-o să 
trăiască departe de lumina soarelui.” Legea după care se 
conduce e cea a   ”inimii”, de aceea, când i se striveşte 
un ochi, ea dispare în anonimat, înţelegându-şi încheiat 
rolul de preoteasă  ”rousseauistă” (Un elogiu al 
”căsătoriei libere” îl face în câteva articole autorul însuşi 
şi nu e lipsit de interes să privim puţin şi în biografia sa, 
la legăturile cu Anna Munsch, Bilili. . .). Există în Chira 
Chiralina o modernitate ascunsă după faldurile grele ale 
unui Orient policrom şi senzual, cu contrabandişti, 

corăbii, pederaşti, muzici învăluitoare, petreceri de o 
lascivitate unduioasă. . . 
E aici o dramă goală în senzualitatea ei naturală (nu de 
simplu ecou rousseauist), fără ostentaţie livrească ori 
artificiu estetic. Mesajul istratian e de o modernitate 
stringentă, căci norma etică a romanului rezonează cu 
concepţiile umaniste ale autorului, ce şi-a aruncat de 
atâtea ori oprobiul asupra egoismului uman, a 
meschinăriei convenţionale, a ipocriziei ca valoare de 
conduită socială, toate la un loc incompatibile cu mult 
nutritul ideal al ameliorării sociale. Înăbuşind pasiunile 
firii acţionezi împotriva fondului de umanitate. 
Reprimând libertatea instinctului, înăbuşi bucuria şi 
desfătarea firii, îngrădindu-te de convenţii morale şi 
sociale inutile. E iarăşi de reţinut că un personaj precum 
Dragomir (emoţionant destinul său în captivitatea 
lubricităţii orientale), cutreieră o Asie în care mizeria şi 
aparenţa lucioasă îi oferă iluzii şi deziluzii. Însă  
”metafizică” peisajului şi reflecţia implementată de 
substrucţie morală sunt mai puternice decât depresiunile 
şi deziluziile – e tocmai ceea ce îi inoculează eroului un 
optimism domol, relansându-l moral în atâtea împrejurări 
disperate. . .
         La fel de impresionanţi, masivi şi de un energetism 
vindicativ sunt şi haiducii istratieni, personaje la care Al. 
Oprea observa anumite profesiuni de credinţă 
umanitaristă şi-i considera atât de aspru cam ”lipsiţi de 
vlagă”. Evident că în aceste portrete se simt curenţii tari 
ai unor reverberaţii teziste, moralizatoare, autorul 
nefiind, se ştie, străin de idealurile socialiştilor vremii, 
dimpotrivă. . . Astfel, Florica devine din ispita neagră de 
altădată, căpitanul cetei de haiduci, o adevărată 
”preoteasă a idealului umanitarist” (ipostază nouă faţă de 
mama Chirei, o altă ”preoteasă” a idealului rousseauist). 
Cel mai reprezentativ dintre toţi aceşti ”răzbunători 
naţionali” (cum îi numeşte Istrati într-o scrisoare adresată 
lui R. Rolland) rămâne însă Cosma, cu care îi place să se 
identifice, spre regretul de a fi făcut şi din Adrian 
Zograffi un erou asemănător. El este ”frate bun cu cele 
două Chire, nu ascultă decât vocea sângelui său 
clocotitor, trăieşte după legea lui şi cade răpus de această 
lege” (v. art. Trecut şi viitor). Cosma nu este atât un 
răzvrătit al soartei, cât un inadaptat la cutumele morale şi 
convenţiile sociale, exprimând o ”filosofie” a traiului 
natural, mergând până la dezavuarea consangvităţii 
organice. Aceasta, spre deosebire de înţeleptul haiducilor, 
Ilie, care ascultă nu de libertatea firii, ci de cenzurala 
raţiune a ei (opunându-i-se la un moment dat chiar 
Florica). Cosma pare să-şi fi uitat menirea socială, să-şi 
fi trădat idealul, cufundându-se în libertatea absolută a 
firii. Replica oferită de autor este cea ilustrată de haiducul 
Ilie, care pune mai presus de ”libertatea” lui, 
”înţelepciunea” (”această întâie comoară a 
contrabandistului ”). Spilca, un alt haiduc, sancţionează, 
un logofăt din vindicaţie erotică, altul, Morilă, îşi răzbună 
familia ucisă, pentru ca Groza să exprime o idee scumpă 
autorului : cea a egalităţii sociale, în cheia unui 
umanitarism manifest de filieră socialistă.
         La fel de reliefate mi se par acele existenţe umile, de 
o complexitate indiscutabilă, care ni-l arată pe autorul lui 
Codin nu străin de anumite predispoziţii analitice, deşi 
psihologismul, se ştie, i-a fost deseori refuzat operei sale. 
Atât cât este, însă, galeria de portrete îl implică. În 
Ciulinii Bărăganului întâlnim bunăoară un cuplu 
interesant : Tudoriţa şi Tănase. Iubitul este nevoit să 
accepte a se căsători cu ibovnica boierului, lăsată de 
acesta grea, pentru a-şi salva familia. Eroul se va dovedi, 
însă, justiţiar şi vindicativ, plămădit fiind din aceeaşi 
pastă ca şi Codin ori Cosma. Deşi revolta are acum cauze 
sociale mai vădite, el încearcă aceeaşi cale de recuperare 
morală, de restabilire recriminatorie a ordinii naturale. 
”Cer” şi ”pământ” alcătuiesc o imagine contrastantă de 
bolgie dantescă (”viaţa animalică”), în care trăiesc 
ţăranii, în toamna lui 1906, în Trei-Sate (memorabile atât 
tabloul ”fiziologiei rurale” marcat de mizerie şi disperare, 
dar şi imaginea sângeroasei represiuni a răscoalei, 
prefigurându-l cu nerv convingător pe Liviu Rebreanu). 
         O umanitate vibratilă, casantă constituie şi galeria 
aşa-zişilor ”eşuaţi”, a cumpărătorilor de iluzii deşarte. În 
Biroul de plasare un Macovei, mare proprietar de 
magazin (ca şi Leonard) ajunge falit din pasiunea 
devoratoare pentru ibovnice cochete. La fel Adrian ori 
Mihail ”eşuaţi” în groapa ”azilului de noapte” de aici. 
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Ori figura hilară a acelui boier invertit suferind de o 
boală de piele înfiorătoare şi de viciul pederastiei ca şi 
Stavru din Chira Chiralina. Ori acei salahori sechestraţi 
pe vase şi puşi să pescuiască bureţi din adâncul apelor şi 
care, când nu mai sunt în stare de productivitate sporită, 
sunt azvârliţi fără milă la ţărm. (Pescuitorul de bureţi ). 
E aici, ca de altfel peste tot, o simpatie auctorială vădită 
faţă de existenţele umile supuse unei exploatări barbare 
în lumea viciilor agonizante şi a banilor atotputernici.
Iată în povestirea Bakîr (v. Plecările mele) figura unui 
falsificator de bancnote locuind într-un chioşc fastuos 
din Heliopolisul Egiptului, care simte imperios nevoia 
unei mărturisiri eliberatoare: a început să i se facă frică 
de primejdioasa îndeletnicire. Prins şi condamnat, Bacîr 
pusese, de fapt, un semn profetic propriei sale alienări 
sociale: ”Pentru că atunci când faci aşa ceva, eşti singur 
pe lume.”(s.n., Z.C). La fel de impresionantă rămâne 
figura cuceritului de iluzii Haralambie, care, exersând, se 
doreşte, în pofida condiţiei sale fizice precare, cuceritorul 
cununii de erou la jocurile olimpice. E aici un umor 
negru, care va fi valorificat chiar în literatura noastră 
interbelică (v.V.I. Popa, Omul cu mârţoaga). Literatura 
istratiană, îndeosebi galeria portretistică, nu e lipsită de 
reverberaţii moderniste. Astfel, nu rămâne lipsit de 
interes faptul că R. M Albérès considera Familia 
Perlmutter ca făcând parte din primele opere ilustrative 
ale neorealismului european. . . Modernitatea lui Panait 
Istrati rămâne o chestiune încă deschisă... Era acolo un 
Isaac, la fel de inadaptabil, care merge să-şi caute iubita 
prin mirificul Egipt al atâtor deziluzii istratiene. 
Dezamăgit din dragoste, erou cade în alcoolism (ca şi în 
”Moş Anghel”, suport al ”eşuării” existenţiale), apoi în 
disperare mistică, convins că ”niciodată nu voi mai fi 
om”, spre mirarea unui Binder sau a ţiganului Motrogan, 
care-i sugerează o practică şi rapidă remontare ! Drama 
lui Isaac rămâne însă a unui inadaptabil. Rataţi ai soartei, 
epave ale destinului (Motrogan, Isaac, Schimka, 
Perlmutter) s-au refugiat în Egipt ”la adăpostul unor legi 
mai juste” - Cârciuma lui Binder fiind un astfel de ”azil” 
generos în vâltoarea Egiptului, unde, ca la un ”han” 
sadovenian, eroii îşi povestesc amarul întâmplătorilor şi 
soarta lor de peregrini ai utopiei sociale. ”Familia 
Perlmutter” e, în definitiv, ”istoria” destrămării unei 
familii evreieşti.
         Alcoolul ca şi recluziunea mistică rămân pentru o 
parte din eroii istratieni şanse salvatoare. Istrati, care 
aprecia mult pe autorul ”Iluziilor pierdute”, îşi numeşte 
nu o dată eroii ”învinşi ai vieţii”. Aceasta e poate galeria 
portretistică cea mai complexă ca înfăţişare, dar şi ca 
realizare artistică. Un astfel de erou, aproape 
dostoievskian, este Mihail, care, ca şi Isaac, trăieşte o 
disperare la limită. Iniţial, în romanul cu acelaşi titlu, el 
ilustra un idealism moral, pentru ca în Răsărit de soare 
căderea idolului să fie definitivă. Eroul, de o modernitate 
aluzivă, este conştient de propria-i cădere, de mizeria 
fizică şi morală, şi se arată capabil de orice mijloace 
pentru a se salva. Este gata, în Egipt, a se căsători cu o 
septuagenară, patroană de hotel, numai pentru a intra în 
posesia unor ipotetice milioane, precum în staţiunea 
Lacu-Sărat caută să vâneze inima soţiei hotelierului. Nu 
se va da în lături să spargă o casă de bani şi nici mai 
târziu să devină ”ţiitorul” unui călugăr pederast. Portretul 
lui Mihail este alcătuit de Panait Istrati între exaltare 
apoteotică şi deziluzia îndurerată a îngerilor căzuţi.
         Mai toţi eroii istratieni sunt cuceriţi de iluzii, se lasă în 
apele legănătoare ale acestora. Iată, bunăoară, tot în 
Mediterraneé. Léver du Soleil, pe un anumit Musa, care 
se lasă naiv escrocat de propunerea unui libanez şi trimite 
deîndată în ţară vestea că a ajuns mare proprietar la 
Ghazir. Într-o tavernă, câţiva năpăstuiţi simt nevoia să 
evadeze în apele legănătoare ale iluziei: zdrenţuiţii şi 
înfometaţii îşi pun în joc o teatralitate disperată. Unul se 
laudă cu proprietate unor baruri la Khartum, altul că a 
făcut parte din suita lordului Cromer ori că a luat parte la 
cucerirea Sudanului. Lovirea de realităţi este prea dură şi 
toţi aceşti eroi istratieni vor trăi pe faţă drama impactului 
şi a iluziilor spulberate. . . Şi Musa, şi Adrian, şi Mihail, 
şi Sara se lasă purtaţi de mirajul unui Eldorado de orient 
aţâţător şi sclipitor. . . 
         Că Panait Istrati, acest cavaler al iluziei şi al predicţiei 
ameliorative, s-a lovit crâncen de realităţi este un lucru 
incontestabil, cu reflexe puternice în propria sa operă, de 
o esenţială transfigurare cu valoare încă de document 
sufletesc. ”Peregrinările” sunt generatoare de 
”Spovedanii”, iar acestea eliberează spiritul, au o funcţie 

despovărătoare. Dezgustul faţă de ”literatura ipocrită”, 
faţă de ”artisticitatea” mincinoasă, convenţională, 
trădând un amor propriu şi un narcisism desuet, e răspicat 
afirmat şi în ”Căpitan” Mavromati. El preferă a-i 
transcrie eroului gândurile ”aşa cum îmi revin din bezna 
unor amintiri doar de inimă păstrate”. Nepăsător faţă de 
”stil” şi ”compoziţie”, Istrati are o singură opţiune 
artistică: să spună lucrurile ”aşa cum se vor înfăţişa 
cugetului meu”, prin acest lucru el înţelegând nici mai 
mult nici mai puţin decât ”romanul pe viu” al 
peregrinărilor sale (Însemnări şi reportaje ale unui 
vagabond al lumii, ”Le Monde”, 9 iunie 1928, cf. Al. 
Oprea, Panait Istrati, 1984).
         Există, aşadar, în proza istratiană o galerie de 
personaje, impresionante atât prin dramele şi destinele 
lor, dar şi prin aspiraţia morală, prin mesajul lor umanitar. 
Unii sunt eroi Baldovineştilor, evocaţi pe un fundal de 
tradiţie imemorială, înrădăcinaţi în mentalitate şi cutume 
străvechi, din care reverberează linia melodică a 
mythosului baladesc, alţii - protagoniştii mahalalelor 
(Comorofca, Groapa, Cetăţuie) ori ai târgului, unde 
accentul cade pe fiorul decăderii fizice şi morale, pe 
igrasios, pestilenţial, imund, din care irizează, totuşi, 
fondul de umanitate al unor destine de o mare încărcătură 
emoţională (Codin, Neranţula, Minca), spre deosebire de 
cei închinaţi cu totul zădărniciei şi perdiţiei, mai 
numeroase desigur. A treia categorie ar reprezenta-o eroii 
aventurilor, marcaţi de ”iluzii” şi ”eşecuri” (spre 
exemplu: Matache, din Ciulinii Bărăganului). Se reţin 
incontestabil acei cavaleri ai iluziei, cutreierând o 
Mediterană plină de promisiuni ori un Orient zdrobitor 
de iluzii. A patra categorie ar fi cea strict biografistă, 
verificată documentar, neabsorbită încă de operă 
(prietenii şi femeile, căci ”necunoscuţilor”, totuşi, Istrati, 
nu le ”conferă” loc epistolar în generoasa sa biografie, 
”nefiind un colectivist”, un ”nivelator”- S, Cioculescu, 
1984). Să urmărim în continuare imaginea şi locul femeii 
în biografia istratiană, apoi mesajul prieteniei.
         ”Numeroase au fost femeile în viaţa mea. Le-am 
iubit. Despărţirile au fost totdeauna suportabile”. Iubirea 
lui Istrati e peste tot dezinteresată şi de o instantanee 
fulgerare a idealului. Idealul e realizat numai de ”amanţii-
prieteni”, dacă atât bărbatul cât şi femeie ar rămâne în 
acelaşi timp prieteni şi amanţi. Într-o experienţă destul 
de bogată, el mărturiseşte a nu fi realizat niciodată acest 
”tur de forţă prietenesc” decât pentru foarte scurte clipe, 
”frumoase ca nişte iluzii înflăcărate”. A simţi şi a iubi 
întruna cu toată-puterea înseamnă patimă, dar tocmai 
prin aceasta ”geniul” prieteniei instituie limite. Acest ”ţel 
suprem”, neatins pe deplin de nimeni câtă vreme nu 
scapă din strânsoarea arzătoarelor pasiunii, e, totuşi, 
umanitar, întemeietor. Prietenia umanizează, vrea să 
spună Istrati, şi lărgeşte orizontul spiritului, punând 
ordine în aspiraţii. Pe Anna Munsch (”cea mai puternică 
pasiune din viaţa mea”) o cunoaşte în vara anului 1923. 
E o iluminare erotică ce are loc în trenul ce-l duce de la 
Paris la Nisa. E ”prima femeie- prietenă, smulsă 
bărbatului ei, la Nisa, cu cuţitul în mână, primejduindu-
mi viaţa. Va fi o legătură legiferată, dar liber-consimţită 
în reciprocitate. Cu Marie-Louise Baud-Bovy, numită 
Bilili, trăieşte în ”uniune liberă”, însoţindu-l în U.R.S.S 
dar şi în România, cu prilejul anchetei asupra masacrelor 
de la Lupeni (1929) şi va fi iarăşi părăsit de astă dată din 
motive mai şturlubatice (”trădat îngrozitor”). Urmează o 
”fată foarte frumoasă”, Margareta Izescu, din Brăila, o 
tânără de 22 de ani, pe lângă cei 46 ai lui. ”Tăcută, 
pătrunzătoare şi puţin rănită de viaţă”, aceasta consimte 
să-i lumineze ultimii ani de viaţă, din aprilie 1931. . . 
pare răspunsul ”mult aşteptat” al unei febrile căutări de o 
viaţă. . .
         Prietenia, zice Istrati, e unicul sentiment 
dezinteresat. Ea înnobilează viaţa şi-i dă un sens. E 
generozitate şi dăruire, altruism şi speranţă, sacrificiu şi 
înălţare spirituală. Ea creşte prin statornicie, prin durată 
şi orice necredinţă îi rămâne de neînţeles. ”Fără dragostea 
care ne fecundează inima, toate frumuseţile terestre sunt 
reci şi înspăimântătoare”. ”Mândria se pedepseşte în 
viaţă ! în ziua în care nu mai ai nimic de dat, nu poţi face 
fericit pe nimeni”. Eşti ca smochina care neatinsă de 
nimeni în vârful pomului, se usucă, se întăreşte şi ”moare 
contemplând cerul. . .” ”Să dai, să dai - iată marea 
fericire a vieţii”. E de-a dreptul mitologic acest mit al 
prieteniei la Panait Istrati. El nu ţine cont de nici o 
prejudecată, exprimând idealul uman, suprema valoare 
etică. Istrati detestă antisemitismul şi nu întâmplător unii 
din prietenii săi aparţin altor naţionalităţi ( Herman 
Binder, Musa, Josué Jéhouda, Arthur Parchet, Lèon 

Bazalgette (”miracolul prieteniei franceze în plin secol 
de ipocrizie afectivă şi literară”), R. Rolland, Jean 
Richard Bloch, Jean-Pierre Jouve, Frédéric Lefèvre, 
Joseph Kessel, Joseph Jolinon, Jacques Robertfrance 
(corectorul care îşi dă sufletul cu ultimele şpalturi 
istratiene pe piept !), Gheorghe Ionescu, Ştefan 
Gheorghiu, . . . Şi e dureros când unii nu-i vor onora cu 
reciprocitate spontană sentimentele (preferând acestui 
Istrati ”pe celălalt”, ”care le dădea doar fragmente din 
dragostea sa”) sau când vor duce cu ei în pământ o 
amiciţie mărturisită şi sinceră. Prietenia lor rămâne 
pentru Istrati o pavăză şi un îndreptar moral: ”Ochii 
scrutători ai tovarăşilor mei de visuri răsar din întunericul 
trecutului ca licuricii noaptea şi ei îmi cer să fiu om, 
înainte de a fi literat. Ei nu s-au amuzat. Viaţa pentru ei a 
fost năpraznică. Astfel de eroi sunt: Mihail Kazanski, 
Ştefan Ghiorghiu, Samoilă Petrov, Isaac Perlmutter, 
Estera. . . 
         ”Occidentul nu va înţelege niciodată prietenia 
orientală”, zice Istrati, amintindu-şi că bunul său prieten 
Mihai împletea în făptura lui Orientul afectuos şi 
Occidentul rafinat! Legatul prieteniilor apuse e unul 
moral şi Istrati nu-l va trăda niciodată. Imaginea mamei, 
dar şi pavăza prieteniei sunt obsesii majore ale operei 
sale confesive. Devoţiunea scriitorului e totală 
(memorabilă şi de-a dreptul de o specificaţie clinică 
sejurul în Alexandria Egiptului al lui Ştefan Gheorghiu, 
bolnav iremediabil de tuberculoză. . .)
         E dureros să vezi că ”frivolitatea” şi ”egoismul” au pus 
în primejdie instituţia prieteniei, mitul ei profund etic şi 
civilizator. Istrati vede cu mai toţi amicii francezi se 
retrag de după ”bariera ocupaţiilor”, la Merigote, Vila 
Olga, Maison Blanche, Boulogne. . . El va rezuma, 
uneori, cu o indignare tăioasă, fără drept de apel, în felul: 
”Din cauza Rusiei m-am despărţit de R.Rolland, iar din 
cauza banilor de Gheorghe Ionescu”. Ce prietenie poate 
fi aceea  care nu rezistă la deosebirea de idei/idealuri şi 
care predă intereselor materiale!. . .
         ”Izvorâtă dintr-o puternică nevoie de destăinuire, opera 
de povestitor a lui Panait Istrati este pătrunsă de 
sentimentul prieteniei. Aproape toţi eroii lui Panait 
Istrati, începând cu autobiograficul Adrian Zograffi se 
pot reduce la un singur tip dominant: omul care tânjeşte 
după prietenie, care trăieşte pentru prietenie şi care vede 
suprema mulţumire sufletească în găsirea unui suflet 
bun. În această căutare a prieteniei se sublimează şi se 
topesc toate celelalte sentimente. . .”(Al. Philippide, 
”Adevărul literar şi artistic”, 18 aprilie 1937, apud. Al. 
Talex, Cum am devenit scriitor, vol. I, ed.II, 1986).
         Dincolo de acest criteriu, oarecum cronologic ori de 
compartimentare monografică, complexitatea eroilor 
istratieni rămâne încă o chestiune de modernitate, 
deschisă. Unii ar ilustra idealul moral al libertăţii 
naturale (ai căror prototipi ar fi mama Chirei, Codin ori 
Cosma), alţii ar configura categoria ”eşuaţilor”, zdrobiţi 
de iluzii şi iremediabil pierduţi ori mocnind până la 
stingere în oarba predestinare (Musa, Sara, Bakir, Mihail, 
”Duduca”), alţii care se ”revoltă” împotriva condiţiei 
opresive, umilitoare, generoşi, capabil de fapte de 
filantropism, niciodată abandonând lupta cu soarta, 
încercând a se recupera şi exersând în acest excelsior 
spiritual ( moş Anghel, Minca, Neraţula, Isaac, Tănase), 
alţii capabili de predicţie ameliorativă, precum Adrian 
Zograffi. . .
         Personajele istratiene sunt în marea lor majoritate firi 
instinctuale. Firea în libertatea ei instinctuală se 
dovedeşte mai tare decât orice legiferare convenţională, 
iar încălcarea codului ei se sancţionează pe atât de 
absolut pe cât de nescrise sunt legile naturalităţii. Un 
drept natural al firii, fondat însă pe convingeri umanitare 
manifestate şi ferme, care dă dreptul individului să fie, la 
nevoie, justiţiar, aspru, vindicativ ori recriminatoriu. . . 
Un orient, uşor atemporal, de la Dunărea de Jos, în care 
reverberează umanitatea vitalistă a dreptului natural, 
aflată sub steaua polară a spiritului justiţiar.
         Oricât ar fi de implicaţi în moravuri în moravurile unui 
Orient amestecat, pătimaş, senzual, ispititor, rezervor 
inepuizabil de iluzii şi şanse egale, multe din personajele 
lui Panait Istrati nu-şi pierd acel fond de umanitate, acel 
sentiment secret al eroilor istratieni nu pare niciodată 
stins, el rămâne cel puţin amânat şi gata oricând a relansa 
spiritul, a revigora aspiraţiile, a se regăsi ori a ieşi la 
liman. . .

Cezar BRAIA -BARAŢCHI

Continuare din pag. 31 
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O convorbire, fie ea şi „neconvenţională”, 
cu Gabriel Bacovia, fiul marelui poet 
George Bacovia, nu putea fi decât 
binevenită şi lămuritoare în multe 
privinţe. Pe lângă caracterul biografic (în 
linii mari, lămurit de cercetarea literară), 
discuţia a vizat, mai ales, opera aceluia pe 
care literatura română îl consideră 
îndeobşte reprezentantul autentic al 
simbolismului românesc şi îl aşează în 
marea constelaţie a liricii naţionale, 
alături de Eminescu, Arghezi, Blaga, 
Barbu… Nu am pierdut din vedere omul 
ce a dat naştere acestei opere în continuă 
preţuire…
         Întrucât convorbirea s-a desfăşurat pe 
fondul comemorării, la Floreşti-Gorj, a 
105 ani de la trecerea în eternitate a 
marelui poet Mihai Eminescu (1994), i-
am adresat d-lui Gabriel Bacovia (decedat 
ulterior) câteva întrebări privitoare atât la 
problematica operei bacoviene cât şi la 
„recepţia” de care se bucură în timp 
poezia şi proza bacoviană…
        -Cum vă explicaţi, domnule Gabriel 
Bacovia, o anumită influenţă eminisciană 
în poezia tatălui dv.? E o chestiune asupra 
căreia însăşi critica literară s-a oprit 
extrem de puţin, când nu a neglijat-o de-a 
dreptul …Este de ignorat aceasta sau de 
menţionat, cu discernământ critic?…
       - Cronologic vorbind, tatăl meu e un 
post-eminescianist, dar cu toate că era şi 
moldovean pe deasupra, el nu s-a lăsat 
prins în vertijul acelui epigonism 
eminescian care a făcut ravagii în epocă… 
În volumele tinereţii sale, influenţa 
eminesciană lipseşte; ea revine mai târziu, 
în anumite poezii cu iz eminescian, 
precum „Codrii Bucovinei”. Nu e o 
influenţă autarhică, ci una care se explică 
firesc, prin-tr-o structură anume şi o 
sensibilitate, să-i zicem moldovenească…
       - Avea Bacovia un „cult” pentru 
Eminescu?
       - Tatălui meu nu-i plăceau etichetările …
Faţă de Macedonski sau Tradem, el nu se 
consideră „simbolist”, îi displăceau aceste 
ţintuiri, încorsetări în concepte...
      - Să revenim, totuşi, la „chestiunea 
eminesciană”…
      - Ei, bine, Eminescu era un poet iubit în 
casa noastră, ca şi Arghezi sau Blaga, mai 
târziu… Plăcea melancolia lui, filozofia 
lui care deriva din suferinţă. Am îngrijit 
timp de 36 de ani Muzeul Bacovia din 
Bucureşti (acum lucrez la „Curierul  
Naţional”, redactor la pagina culturală), - 
acolo, la muzeu, fosta noastră casă, există 
un desen în tuş „EMINESCU VĂZUT 
DE BACOVIA”, care exprimă, integral, 
viziunea tatălui meu despre Eminescu…
Ca şi poezia sa, liniile desenului merg la 
esenţializare şi conotaţie expresivă…
      - Vă mărturisesc că am încercat, 
cândva, o abordare a poeziei bacoviene, 
în termeni bachelardieni. Dacă ar fi s-o 
definim drept o „literatură  a 
senzaţiei”(Jean-Pierre Richard, - „Poezie 
şi profunzime” sau „Literatură şi 
senzaţie”…), care ar fi deschiderea operei 
bacoviene faţă de conceptele noii critici 
franceze, să zicem. Vă spune ceva un 
personaj precum SENSITIF?
        - Aţi remarcat un lucru foarte exact şi 

mă bucur că îl predaţi la clasă pe George 
Bacovia de peste 20 de ani şi că, pe 
deasupra, aveţi şi preocupări de cercetare 
literară…Într-adevăr, poezia lui Bacovia 
respiră cu toţi porii, trăieşte cu toate 
senzaţiile, la modul unei „sinestezii” 
estetice, - toate senzaţiile concură la 
definirea unui univers poetic 
inconfundabil (subsemnatul îmi 
exemplificasem ideea cu versul sinestezic 
bacovian, în care primăvara era văzută 
drept „O pictură parfumată cu vibrări de 
violet…”). Cât îl priveşte pe Sensitif, de 
la care aţi pornit dv. cu cercetarea critică, 
acesta este personajul emblematic, puţin 
cunoscut de exegeţi, din acel roman 

neterminat, reflectând un simbol 
interiorizat al eului poetic, artistic în 
general. SENSITIF e însuşi Bacovia, 
având oroare de poezie romantică, 
descriptivă, parnasiană, sau de proza 
narativă, de convenţie cronologică…Totul 
la Bacovia merge spre esenţializare…
        - Avea poetul o scară a valorilor?
        -Nu, nicidecum! „După umila mea 
părere, spunea el, nu putem cataloga 
valorile. Fiecare e mare, zicea tata, pentru 
că e mare prin el însuşi. Cine nu reuşeşte 
să  fie mare prin el însuşi acela nu poate fi 
mare nici prin comparaţie…”
        -Era Bacovia monarhist sau 
republican?
        -Aiurea, nu-l interesa forma de 
guvernământ ! Era un social-democrat 
convins; condiţia social-precară a omului 
apare în poezia sa…Era un spirit 
umanitarist şi era de partea celor sărmani. 
Chestia cu „elogiul proletariatului” e 

falsă, ţine de o interpretare vulgar-
sociologizantă…
         Pentru el poezia nu avea etichetă… Îl 
deranja chiar etichetarea de „simbolist”... 
Marea poezie scapă oricăror încorsetări 
estetice, oricăror determinări doctrinare, 
credea el…
       
 - Domnule Gabriel Bacovia, aţi aflat 
probabil că Mircea Eliade (şi mulţi ca 
el!), în ultimii ani, se mira, într-un 
interviu, de „apogeul” pe care l-a atins 
„modesta”poezie bacoviană, în ultimii 30 
de ani, afirmând că la vremea lui era 
un…necunoscut…Ce părere aveţi de 
această remarcă şi care credeţi, că e 

gradul de receptare a lui Bacovia în 
s p a ţ i u l  l i t e r a t u r i i  ro m â n e 
contemporane…
         - Dragul meu domn, Mircea 
Eliade are şi nu are dreptate… Bacovia 
era bine cunoscut la vremea lui; steaua lui 
s t r ă l u c e ş t e  d e  m u l t ,  d i n 
contemporaneitatea-i, pe cerul poeziei 
româneşti, nu este suitoare, acolo, în 
ultimii ani … Că un Arghezi şi un Blaga, 
afirmaţi mai târziu puţintel, erau mai bine 
mediatizaţi, asta este altă poveste… Sau 
câţi, oare, din cei ce erau la „modă” au 
mai putut să reziste timpului…Abia 
istoria literară îi mai consemnează…Tata 
s-a impus de la primul volum, PLUMB, 
din 1916 – este şi părerea întregii critici 
literare că acest volum este definitoriu, 
emblematic pentru întregul său univers 
poetic …Cât priveşte „influenţa” în 
actualitatea literară, o putem consemna, 
bunăoară, atât la „generaţia’60” cât şi la 

„generaţia’70” (vezi un Dan Laurenţiu!), 
ba chiar la tineii poeţi de azi. 
„Bacovianismul”, ca şi „eminiscianismul” 
sau „macedonskianismul”, e o pecete 
inconfundabilă, un complex de stări 
sufleteşti şi de elemente stilistice. Nu 
uitaţi că stilistica antiretorică a poeziei 
bacoviene a câştigat teren în poezia de 
azi. Cred, totuşi, că influenţa 
„bacovianismului” rămâne o chestiune de 
cercetare literară…Vă recomand s-o 
abordaţi, nu veţi fi lipsit de surprize din 
cele mai interesante. „Dar cine poate 
explica această tristă poveste ?”, vorba 
lui tata…
          Actualitatea lui Bacovia vine şi din 
„realismul dur” al viziunii – poezia sa „e 
mai pi şentru”, cum zicea tata în limbaj 
băcăuan, nu „pe de lături ”, şi înţelegea 
prin aceasta naturalitate, directeţe în stil, 
concentrare ş i  nu bă lmă jeală 
poeticească… Sarcasmul său era amar, iar 
ironia (o ştiţi din poezie) era la fel de grea 
„ca şi plumbul”.Vorba lui Macedonski, 
care l-a preţuit mult: „A fost singurul care 
a făcut din plumb - aur !”. Macedonski o 
spunea metaforic, dar ştiţi că, prin 
lichefiere, la 1000 de grade Celsius, 
plumbul se transformă în aur!
          - În 1992 a apărut la Chişinău un 
volum de Versuri şi proză din creaţia lui 
George Bacovia. De ce şi la Chişinău?…
          - Pentru că de Bacovia se interesează 
şi moldovenii de peste Prut. Dacă tot 
amintirăţi asta, vă spun că în perioada 6-
12 aprilie (1994, n.n.)  am fost invitat la 
Chişinău, de poetul Valeriu Matei, 
deputat, care pregăteşte un volum masiv 
din poezia lui George Bacovia, ce va 
apărea anul acesta la editura „Hyperion”. 
Aşa că vedeţi dv., „actualitatea” lui 
Bacovia, asupra căreia m-aţi provocat, 
rămâne o problemă …deschisă!
          -Vă mulţumesc, domnule Gabriel 
Bacovia, pentru convorbirea purtată, cu 
părerea de rău că timpul nu ne îngăduie 
să convorbim mai mult  despre marele 
nostru poet George Bacovia, tatăl 
dumneavoastră…Poate o vom face 
altădată mai pe îndelete…
          - Poate…
                                                                   
                              A consemnat

Zenovie Cârlugea

5 iunie 1994, Floreşti-Gorj  

NB1: Cu părere de rău, acest „poate” 
nu a mai avut loc, căci Gabriel 
Bacovia s-a grăbit a se duce alături 
de veneratul său părinte. 
NB2: Apărut la vremea respectivă în 
ziarul local „Gorjeanul” din Tg.-Jiu 
(nr. 1380 şi 1382 din 23 şi 25 iunie 
1994, p. 3, respectiv, 2), republicăm 
interviul de mai sus, cu prilejul 
semicentenarului comemorativ şi în 
ideea unei circulaţii mai largi…                 

Comemorare GEORGE BACOVIA - 50

Cu Gabriel Bacovia despre
George Bacovia şi bacovianism
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„M-am consolat întrucâtva de 
neîntâlnirea cu Bacovia, cunoscându-
l pe unicul său fiu. Foarte scund, 
straniu, cu o faţă suptă şi lividă, în 
unghiuri ascuţite şi cu un aer 
neajutorat, vag dezarticulat, cu ceva 
simiesc în dinamica sa trupească, 
de-o nervozitate parcă înfrântă, 
extenuată, ca un lăutar-paiaţă, 
gheboşat peste scripca-i minusculă, 
ascunzând-o cu braţele prea lungi, 
asemenea unor aripi de liliac, acesta 
reprezenta, după cum mă asigura 
bunul Ion Sofia Manolescu, care i-a 
cunoscut pe amândoi, imaginea 
îndeajuns de fidelă a părintelui său.”

(Gheorghe GRIGURCU, Fişele 
unui memorialist, Timpul, 2006, 

p.35)
„A scrie despre Bacovia e iarăşi 
dificil, poate chiar mai dificil decât 
în 1964. Atunci el trebuia descoperit, 
revendicat. Sentimentul general era 
că i se făcuse nedreptatea de a nu i 
se recunoaşte locul eminent pe care-
l merita în poezia românească a 
secolului XX. Considerat odinioară 
minor, el apărea capital: «Bacovia 
cel Mare»! Triumful lui se datora 
unei schimbări în psihologia 
societăţii noastre postbelice: după 
un deceniu şi ceva de entuziasm la 
comandă, se iviseră primele semne 
de oboseală şi o irepresibilă nevoie 
de autenticitate. Impresionată de 
laconismul şi sinceritatea operei 
sale, promoţia ’60, mai exact partea 
ei boemă, găsea în Bacovia reflexiile 

ontologice de care avea nevoie, cât 
şi profeţiile amărăciunilor ce vor 
urma. Autorul Plumbului apărea nu 
numai ca un model artistic, ci şi, mai 
ales ca un model etic. E adevărat că 
el fusese un alcoolic, dar lipsa 
vanităţii, invidiei şi răutăţii îl făcea 
să pară, prin comparaţie cu cvasi-
totalitatea membrilor breslei, un 
«sfânt». Şi-a ilustrat poezia cu 
corpul său, cu viaţa sa, cu destinul. 
Pentru a-l înţelege, în 1964, simţeam 
nevoia de bibliografie, acum trăiesc 
poezia sa. Bacovia mi-i contemporan. 
«Tranziţia» noastră e asemănătoare, 
sub mai multe aspecte, cu «tranziţia» 
evocată de el în Scântei galbene, Cu 
voi…, Comedii în fond. Au reapărut 
(le văd, nu trebuie să mi le imaginez) 
contrastele de tip burghez 
(«vălmăşagul milionar» şi «mil 
ogirile de cimitire», de pildă) şi o 
întreagă faună pozitivistă care 
sfidează «idealul» şi crede în 
« e v a n g h e l i a  b a n u l u i » . 
Marginalizarea scriitorului nu mai e 
o chestiune teoretică, ci o realitate 
imediată. Poet, prozator, dramaturg, 
critic şi istoric literar, el a început 
deja să simtă rigorile «cercului 
barbar şi fără sentiment», «humorul» 
guvernanţilor, umilinţa de a umbla 
cu pantahuza. În Bacovia e, însă, şi 
calea de a depăşi aceste dureri: 
respectul vocaţiei. «Poet şi solitar…» 
– (Constantin Călin)”. 
(GHEORGHE GRIGURCU,  Fişele 
unui memorialist, Timpul, 2006, p. 
280.)

 George Bacovia
      WIND

Autumn has sang her last
sad accent
upon the neverending
wind…There the wood talks
about the leaves
that have gathered ,far away.
I can here ancient echoes of sad
sorrow…snow,literary autumn…
on the open road the dust
that runs away
in a sad song
breaks through the 
twisted branches that have written 
poems without talent…

           THE LAST ONE

Poems, poems…
yellow, lead,violet…
and a deserted street…
or late sins…
frozen parks…a poet is alone…
Yellow,
ledd,violet,
an empty chamber,and late nights
morning parfume
and ancient…
forever…
                             
…………………………………………
………………………………………

   THE CAGE

I closed death within two
boxes,

    În interviul acordat lui I. Valerian, într-o bodegă „cu zgomot şi muzică” de 
gramofon („Viaţa se mecanizează mereu, replică Bacovia, uitându-se la cutia 
muzicală, şi oftă ca o păpuşă mecanică”) poetul îi confirmă acestuia ştirea că lucrează, 
de doi ani, la un roman. E vorba de un roman lipsit de epic, adică „liric”. 
Eroul este numit Sensitif (nu Stan sau Bran cum îl „sfătuise” un prieten). 
Numele este mult mai semnificativ: ”Eu nu văd personajul meu decât în 
sens simbolic. Asemenea mie sau celorlalţi oameni, el trece printr-o 
serie de stări sufleteşti, zbătându-se între amorul ireal, teoretic, şi cel 
real şi vulgar.” Eroul, deşi „mereu învins” (cum putea fi altfel!) „mereu 
vibrează dureros de câte ori lumea interioară vine în atingere cu cea 
dinafară”. Aşadar, un erou gândit pe măsura unui suflet sensibil, dar un 
om „de idei” care „se zbate în lume ca într-o cameră de plumb”.
    Sensitif e o metaforă mai largă a poetului însuşi, amestecat în lume 
până la senzaţii liminare, trăind incompatibilitatea idealului cu lumea 
concretă. El vibrează cu toată fiinţa, trăieşte cu toţi porii „în oraşul 
meschin de provincie”, însăşi poezia lui Bacovia va fi poezia unui 
Sensitif real.
    Sensibilitatea este la Bacovia un summum de senzaţii. Decorul, 
peisajul declanşează senzaţia, produce atmosfera - iar poezia se constituie imediat, în 
cauza unui principiu organic al basculei. Totul decurge la Bacovia dintr-un permanent 
contact cu lumea: vizual, olfactiv, auditiv, tactil, gustativ. Numind funcţiile acestor 
simţuri senzaţii, la modul generic, vom observa că poezia lui Bacovia se constituie ca 
o atitudine ce naşte din senzaţie. Doi sunt polii decantări senzitive: la unul din ei, se 
concentrează liniile de forţă ale organicului (senzaţii tari), la celălalt se alcătuiesc 

stările, invocările absolvirii (senzaţii euforice de împăcare).
    Între cei doi poli se zbate poezia bacoviană. Senzaţiile intense, tari, de-a dreptul 
organice, fac ca poezia să se alcătuiască din concret, carnal, cu riscurile oroarei şi 

splin-ului; pe când opţiunile absolvirii din versurile mai senine, uneori 
scăpări fugare, reţin spiritul în registrele idealităţii poetice. Este o 
contrabalansare pozitivă - principiul basculei ideale, fără de care 
poezia se sufocă în concret, înăbuşindu-şi elevaţiile, zborul…
    Poezia lui Bacovia trăieşte intens epopeea senzaţiilor. Fiinţa îşi 
dilată excesiv capacităţile de recepţie senzitive şi surprinde în gesturi 
vii o lume în agonie. Mereu aceeaşi stare de angoasă - un adevărat 
complex al stărilor mediocre. Jean-Pierre Richard („Poezie şi 
profunzime”) remarca la Verlaine o anumită predilecţie pentru acestea, 
tocmai pentru că Verlaine nu face în poezie gestul de a încerca abisul. 
El se opreşte prin Sagesse acolo unde trebuie, necutezând să facă 
pasul irecuperabil. De aici cartezianismul stării sale poetice. 
Provizoratul „stării mediocre” ar constitui, aşadar, un spaţiu 
securizant.
    La Bacovia nu se întâlneşte nimic din măreţia atitudinii tragice. 

Poezia modernă vine spre tragic din altă direcţie, opusă, dintr-o atitudine „à la légère”, 
de luare în răspăr a acestuia.
    Supralicitarea simţurilor (până la dereglarea rimbauldiană) este o achiziţie a poeziei 
moderne, heterocentriste, opusă celei romantice, tradiţionale, de factură antropocentrică 
(Dinu Flămând). De aici gestul umil, insignifiant, a cărui interpretare propune o nouă 
cale spre tragic (Hugo Friendrich, Structura liricii moderne).

SENSITIF: O METAFORA TOTALĂ.
EPOEEA SENZAŢIILOR

full of shattered
hopes.
The game:death has died
in a game of
kismet…now
the box cries in pain…

  THE CHANGE

A dirty traveler 
has stopped
near the
waterfall
to wash away
his earthly past.
………………..
Now the waterfall moarns
in happiness…

    FAITH

A touch of
grain
has grown
on top
of a heathen
mountain…The
mountain descended within
the grain…
for its faith God called
the mountain:Olimpus.    
   

Traducere în engleză de 
SILVIU DOINAŞ POPESCU



Pag. 36  Portal ~ Măiastra - nr. 2(11)/2007

 Chiar dacă opera poetică a lui 
Bacovia este expresia cea mai elocventă 
şi mai durabilă a simbolismului autohton, 
ea se constituie în acelaşi timp într-o 
adevarată piatră de hotar a liricii 
româneşti, marcând ultimele reverberaţii 
ale eminescianismului şi deschizând 
perspectiva modernismului, din care se 
nutreşte poezia generaţiei de la 1960
si chiar a celei optzeciste.Fie că s-a supus 
numai îndemnurilor interioare, fie că s-a 
mai împărtăşit pe alocuri din rezultatele 
experimentelor lirice ale altora, poetul va 
semna o poezie ce va putea fi raportată la 
mai multe curente şi orientări estetice.
 Alexandra Indrieş  (1) a 
demonstrat că în poezia bacoviană se 
confruntă cel puţin trei scriituri: 
simbolistică, expresionistă şi socialistă. 
Se poate vorbi desigur, cu aceeaşi 
îndreptăţire, şi despre o orientare 
impresionistă, una realistă, sau una 
suprarealistă. Amintim aici doar câteva 
din opiniile criticilor, poate cele mai 
contradictorii în ceea ce priveşte 
raportarea bacoviană la lirica modernă.
 A.E.Baconsky vorbeşte, cu 
remarcabilă fermitate estetică, despre 
Bacovia ca despre unul dintre cei mai de 
seamă poeţi pe care i-a cunoscut ţara 
noastră în secolul al XX-lea: „G. Bacovia 
este cel mai modern poet român din prima 
jumătate a secolului şi unul din precursorii 
europeni ai celor mai noi tendinţe din 
literatrua universală de azi; absurdul, 
drama existenţială, pustiul istoric al lui 
Eliot sau amurgul lui Trakl; negrul 
biologic larvar al lui Beckett, 
antimetaforismul expresiei  sau 
nonfigurativismul ei.” (2) sunt de regăsit 
la scriitor.
 Pentru Ioan Neacşu (3) „Prin 
monotonia tematică Bacovia este un 
impresionist, el comunică nuanţe ale 
aceleiaşi stări, nuanţe care apar ca 
impresii, ca o consecinţă a contactului său 
cu realul”. Scriitorul nu realizează însă 
sugestia printr-o tehnică impresionistă, nu 
există nuanţe în culorile bacoviene; 
culorile sale sunt concentrate, ele devin 
strigăte ale sufletului, ale trăirii. „La 
Bacovia culoarea devine nu numai 
persistentă şi obsesivă, dar de o mare 
materialitate, ca la expresionişti… 
Violetul, negrul, albul, rozul invadează 
lucrurile ca nişte prezenţe fizice, erodează 
peisajele sau le pătează. Poetul pare a 
aplica vopselele pe pânză direct din tub 
sau cu latul cuţitului şi aceste vopsele 
sunt câteodată halucinante prin intensitate. 
Simboliştii erau cel mult decorativi; 
Bacovia e pictural. Dar nu reprezentând 
realul (ca Samain, atât de iubit de poetul 
„Plumbului”, pentru „naturile sale 
moarte”) ci maltratându-l” (4) observă şi 
Nicolae Manolescu.
 Cel mai adesea critica literară 
subliniază apropierea lui Bacovia de 
expresionism. Trăirea existenţială a 
durerii, sentimentul de pustietate şi 
singurătate sunt elemente expresioniste 
realizate de poet prin corespondenţe între 
sentiment şi culoare, sentiment şi muzică.
Spre deosebire de simbolişti, care 
urmăreau să fie muzicali, Bacovia „pare 
amuzical, procedând prin stenogramă de 
elemente disparate ca Trakl,” (5) în opera 
căruia gasim trăsături specifice 
expresionismului. Această nelinişte 

existenţială continuă îl înscrie pe poet 
într-o zonă mai largă a sensibilităţii 
moderne. Eul liric bacovian este torturat 
de conştiinţa imposibilităţii contopirii cu 
lumea, în faţa sa se află atât fascinaţia 
morţii, cât şi, predominantă, senzaţia unui 
întreg univers ce se prăbuşeşte 
(„Lacustră”). Toate aceste elemente pot fi 
regăsite la poeţii expresionişti de a căror 
sensibilitate Bacovia se apropie. Aderenţa 
scriitorului la acest curent literar este 
susţinută de un număr mare de critici 
(Ovid Crohmălniceanu, Mircea Scarlat, 
Dinu Flămând, Laurenţiu Ulici etc.). 
 Tudor Vianu surprinde însă în 
lirica bacoviană un suprarealism spontan. 
După ce izolează, într-o scurtă analiză, 
contaminările stilistice (Eminescu, 
Macedonski, Baudelaire, Rollinat), 
criticul distinge două faze ale lirismului 
bacovian: una mediată, în care autorul 
„apare mai estet, mai livresc, mai 
dependent de modele” (6) şi a doua, 
spontană, în care poetul „doreşte să noteze 
senzaţia sa nemijlocită, ingenuă şi 
dureroasă” (7). Această din urmă aspiraţie, 
ar ajunge, după autor, la „dezorganizrea 
formei prin reproducerea gândirii 
nedirijate, a vorbirii 
interne, ca în  teoria şi 
p r a c t i c a 
suprarealiştilor” (8).
Nicolae Manolescu, 
după cum am văzut 
deja, susţine şi el 
a r g u m e n t a t 
modernitatea liricii 
bacoviene: „Bacovia 
este întâiul nostru 
„antipoet”, în sensul 
modern: expresivitatea 
l u i  e x c e s i v ă , 
d i s o n a n ţ e l e , 
p r i m i t i v i s m u l , 
coloristica intensă, 
amestecul de patetic şi 
umor, ricanarea continuă, îl fac să 
traverseze, dinspre simbolism spre epoca 
modernă, cu iuţeala unei comete, 
câmpurile de atracţie planetară ale 
e x p r e s i o n i s m u l u i ,  d a d a i s m u l , 
suprarealismul ale literaturii absurde etc.” 
(9).
Matei Călinescu susţine interpretarea 
„eroului” bacovian ca prefigurare a tipului 
contemporan de erou, de străin terorizat 
de o existenţă radical ostilă. În 
comentariul său utilizează conceptele 
cheie de „lume infernală”, „anonimat” şi 
„bana l  meta f iz ic ,  ca tegor ia l , 
înspăimântător pentru imaginaţie” (10). 
În acelaşi spirit comentează şi Şerban 
Foarţă universul bacovian vorbind despre 
„o lume bacoviană simplă, fragmentară 
ca şi lumea în care se mişcă „Străinul” lui 
Camus, neinteligibilă, stranie (…) absurdă 
în ansamblu” (11).
Împărtăşind unghiul de vedere al unui 
poet sensibil la anxietăţile timpului 
nostru, Mihail Petroveanu raportează 
subiectul liric bacovian la eroii lui Kafka, 
Beckett, Camus şi Sartre: „Poezia 
bacoviană deţine prin postulatul ei tragic, 
o virtualitate profund contemporană, 
justificând confruntarea cu câţiva din 
marii martori ai aceleiaşi tensiuni, care 
sunt Kafka, Camus, Beckett” (12).
Modernitatea liricii bacoviene nu se 
opreşte însă aici. Ion Bogdan Lefter, 

raportând creaţia bacoviană la constantele 
creaţiei contemporane, despre care 
vorbeşte Hug Friedrich în „Structura 
l iricii  moderne”, demonstrează 
modernitatea extremă a poetului român.
În exegeza sa, I. B. Lefter constată mai 
întâi reflectarea liricii bacoviene în 
conştiinţa critică în două moduri: „pe de o 
parte, ca expresie a unui eu ultragiat, 
alienat de stereotipia şi caracterul jos al 
existenţei, pe de altă parte, dimpotrivă, ca 
expresie a unui eu indiferent, care nu face 
decât să înregistreze ceea ce vede şi aude 
în jur” (13). „Eul indiferent” va fi numit 
în continuare „eu mineral” şi, considerând 
definitoriu acest al doilea mod de 
înţelegere a liricii bacoviene, constată mai 
întâi că „poezia modernă se caracterizează 
– în general vorbind – printr-o exacerbare 
a eului, în timp ce Bacovia procedează 
invers la anularea eului” (14). Criticul 
observă impasibilitatea absolută, 
anafectivitatea, automatismul psihologic, 
impersonalitatea, obiectivarea specifice 
liricii bacoviene. Prin raportare, în 
continuare,  la „structura liricii moderne” 
despre care vorbeşte în studiul (15) său 
Hugo Friedrich, I. B. Lefter subliniază că 

„opera lui Bacovia ni se 
înfăţişează – din punct de 
vedere al modernităţii – 
deopotrivă ca un prag – 
limită şi ca inaugurarea 
unui alt limbaj (…), el a 
inventat, dacă pot spune 
aşa, un fel de esperanto 
poe t i c”  (16 ) .  Se 
demonstreză, cu exemple, 
modul în care poezia 
scriitorului depăşeşte una 
câte una constantele liricii 
moderne. Mai întâi este de 
s e m n a l a t „ a n i h i l a r e a 
subiectivităţ i i” care 

singularizează poezia lui Bacovia. Ceea 
ce în lirica modernă se poate numi 
„depersonalizare” la scriitorul român 
ajunge până la „impersonalitatea eului 
mineral”. Trăirea poetică devine notare 
indiferentă. Ideea este susţinută şi de Dinu 
Flămând care vorbeşte despre Bacovia ca 
despre un prim „heterocentrist” în poezie. 
La Bacovia se poate surprinde „trecerea 
de la reprezentarea antropocentrică a 
eului spre un heterocentrism de factură 
modernă, dizolvantă” (17).
Privind lucrurile în continuare prin prisma 
teoriei lui Hugo Friedrich şi încercând să 
demonstreze abaterea de la „structura 
liricii moderne”, depăşirea modernităţii 
despre care vorbeşte cercetătorul german, 
I. B. Lefter constată că,  la Bacovia, „după 
ce Dumnezeu a murit, e ucis până şi locul 
lui în transcendent.” (18). „Idealitatea 
goală”, specifică liricii moderne este 
anulată printr-o cufundare în adânc: „Cu 
cei din morminte / Un gând mă deprinde” 
(„Moină”). Lumea lui Bacovia este una 
singulară în care „idealitatea – „plină” sau 
„goală” – e exclusă. Apostoli sunt doar 
copacii muţi: „Doi plopi în fund apar în 
siluete: / - Apostoli în odăjdii violete ”– 
(„Amurg violet”) (19). Mergând din 
aproape în aproape prin raportare la litrica 
modernă criticul concluzionează că poetul 
„Plumbului” şi al „Scânteilor galbene” 

neutralizează mai întâi şi apoi depăşeşte 
constantele poeziei moderne.
Lirica bacoviană s-a bucurat de-a lungul 
timpului, după cum se poate observa şi 
din cele câteva opinii surprinse anterior, 
de o favoare excepţională. O creaţie atât 
de restrânsă ca invenţie tematică şi 
expresivă a atras asupra sa o atenţie 
deosebită din partea criticii literare, dar si 
a publicului cititor, aprecierile formulate 
pe marginea ei sprijinindu-se pe intuiţia 
modernităţii poetului, a sensibilităţii sale 
la neliniştile timpului nostru.
Vocea singulară a lui Bacovia se distinge 
cu claritate din concertul liricii româneşti. 
Originalitatea sa este cauzată de universul 
unic creat, universul bacovian, care, 
indiferent de curentul literar la care ar fi 
raportat, nu i se poate subordona în 
totalitate. 

Prof.  ANA IONELA  MANCIU 
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Considerat ca unul dintre cei mai mari 
poeţi originali de după Eminescu, George 
Bacovia se distinge nu numai printr-un 
univers specific, inconfundabil, dar şi prin 
expresia poetică.

Marea coerenţă a universului imaginar 
bacovian, se realizează printr-un limbaj 
direct, prozaic, familiar. Emoţia poetică 
pare frântă, întreruptă prin folosirea unei 
sintaxe adesea dizarmonice, stângace, 
poetul părând a-şi fi pierdut şirul 
gândurilor. Dar tocmai această aparentă 
incoerenţă, dublată de simplitatea 
expresiei conduce la senzaţia de 
autenticitate, prospeţime, 
spontaneitate şi dă măsură 
r a f i n a m e n t u l u i  l i r i c i i 
bacoviene.

Stările de spirit sunt traduse 
la nivelul expresiei poetice 
printr-o gamă variată de 
mijloace stilistice. Tudor Vianu 
distingea două procedee de 
realizare artistică. După opinia 
criticului poetul face asociaţii 
decorative, generalizând 
impresia, sau, dimpotrivă 
individualizează impresia. Cel 
mai adesea, în special în 
poeziile din primele volume de 
versuri, scriitorul foloseşte, ca 
unul dintre procedeele sale 
principale, repetiţia. „Poetul 
lucrează prin generalizarea 
unei singure impresii” (1). Bacovia reia 
un cuvânt pe care îl apreciază drept cheia 
versului, astfel încât accentul cade asupra 
lui şi impresia se adânceşte prin repetiţie: 
„carbonizate flori, noian de negru…/ 
Sicrie, negre,arse, de metal,/ Vestimente 
funerare de mangal,/ Negru profund, 
noian de negru…” („Negru”). Apăsarea 
pe aceleaşi note sfârşeşte în obsesie, 
emoţia se concentrează în jurul unei 
singure stări sufleteşti. Adesea poetul 
foloseşte ca refren un vers întreg dispus la 
începutul şi sfârşitul fiecărei strofe, sau 
citat o singură dată, în cadrul fiecărei 
strofe: „Şi târgul stă întunecat/ de parcă 
ninge-n cimitir./…/ De ce să cânte-un 
marş funebru/ Şi ninge ca-ntr-un 
cimitir./…// În dezacord clavirul moare./ 
Şi ninge cantr-un cimitir./…/ Afară târgul 
stă pustiu/ Şi ninge ca-ntr-un cimitir…” 
(„Nevroză”).

Cel de-al doilea procedeu artistic 
folosit de poet, după opinia lui Tudor 
Vianu, stă „într-un anumit contrast cu 
stilizările observate mai înainte” (2). 
Tendinţe de a surprinde tablouri simetrice, 
i se opune dorinţa de notare cât mai fidelă 
a senzaţiilor, gândurilor primordiale, ceea 
ce numea criticul „individualitatea 
impresiei”. Consecinţa imediată a dorinţei 
de exprimare cât mai directă şi mai rapidă 
a impresiei iniţiale este dezorganizarea 
formală, ruperea ritmului poeziei sau 
chiar incoerenţa verbală. Bacovia pare a 
se afla în imposibilitatea de a da emoţiei 
o formă organizată: „Eram să te aştept 
prin parc/ Văzând că singurătăţi pe aici 

m-au oprit…/ Dar mereu aceleaşi uitări!/ 
Dar tot aceeaşi poezie la infinit?!/ 
Filosofia vieţii mi-a zis:/ Undeva este, cu 
mult mai departe…/ Atâtea şi atâtea…
lasă!/ Visezi ca din carte!” („Requiem”). 
Gândurile poetului par a fi reproduse 
printr-o notaţie imediată, nedirijată uneori 
de logică. Mihail Petroveanu constată 
„transcrierea nudă a ideilor”. Eliminând 
epitetul, verbul, şi chiar părţile de legătură 
indispensabile înlănţuirilor noţiunilor, 
Bacovia ajunge, mai ales spre sfârşitul 
carierei, la un adevărat sistem de notaţie 
prescurtat: „Iubire, trecut pasional,/ 

Candori,/ Aurore cu aur,/ Si rubin la 
orizont,/ Cu fantezii de muncă,/ Zori de 
ziuă,/ Dimineţi de vară/ Şi aspru ger,/ 
Iarna…” („Epodă”) (3).

Structura frazei bacoviene nu este una 
complicată ci se realizează cu mijloace 
primare prin juxtapunere (ca urmare a 
acordării unei importanţe egale tuturor 
impresiilor). Uneori se creează senzaţia 
că fiecare vers este independent faţă de 
cel care îl precede sau faţă de succesorul 
său. Semnificativă este în acest sens 
poezia „Monosilab de toamnă”: „În van 
peste foi, singur, un condei,/ Frec./ Lampa 
plânge…anii tăi, anii mei/ Trec./ Să mă 
las pe pat, ochii să-i închid/ Pot./ În 
curând, încet va cădea în vid/ Tot./ O, va 
fi cândva altfel natural,/ Bis./ Toamna 
sună-n geam frunze de metal,/ Vis.”

Nu de puţine ori Bacovia foloseşte ca 
element relaţional conjuncţia „şi”, 
conjuncţie ce are „stilistic vorbind, un rol 
argumentativ” (4) : „Şi toamnă şi iarnă/ 
Coboară amândouă;/ Şi plouă, şi ninge,-/ 
Şi ninge, şi plouă.// Şi-s umezi păreţii/ Şi-
un frig mă cuprinde…/” („Moină”).

În legătură cu lexicul bacovian, s-a 
pronunţat cuvântul miarcol, pentru a se 
sublinia economia de mijloace, 
performanţa obţinută cu un vocabular 
modest, de a se impune în rândul celor 
mai importanţi poeţi români. „Cuvintele 
lui sunt cuvinte de stradă. Care merg şi 
mor. Care dor, se prăfuiesc, oftează, ţipă, 
se pierd. Cuvintele oricui. Puţine la 
număr, cenuşii, uzate, obosite parcă de 
câţi le-au purtat, fără preocupări de 
cosmetică sau de argintărie. Prin această 

împingere în prim-plan liric a 
vocabularului celui mai prăfos, ca şi prin 
evitarea completă a efectelor de stil, a 
jocurilor de cuvinte, a rimelor rare, a 
trucurilor tehnice, a ingeniozităţilor de 
formă, Bacovia miza pe violenţa şi 
puterea de şoc a marii simplităţi” (5) 
remrca Ion Caraion, unul dintre 
remarcabilii exegeţi ai liricii bacoviene. 
Artist rafinat, conştient de efectele 
diferitelor procedee utilizate, Bacovia a 
încercat să comunice pe diferite căi o 
experienţă specifică de viaţă. Trăirea 

existenţială a durerii, sentimentul de 
singurătate şi pustietate ne parvin, cel mai 
adesea, prin corespondenţe între sentiment 
şi muzică, sentiment şi culoare. Bacovia 
este autorul unei imagini sinestezice 
memorabile, cum este cea a primăverii 
„Nervi de primăvară” („O pictură 
parfumată cu vibrări de violet”).

Poetul percepe lumea, întâi de toate la 
nivel auditiv („Muzica sonoriza orice 
atom”). De vreme ce „viaţa-i melodie 
funerară” se înţelege că muzica este pusă 
în poezia sa înaintea celorlalte arte. La 
scriitorul român muzica este adesea 
dizarmonică: „Toamna a ţipat cu un trist 
accent” sau „Vântul suflă lemnăria” 
(„Vânt”). Poetul înregistrează foşnetul 
frunzelor putrede. „E toamnă, e foşnet, e 
somn” („Nervi de toamnă”); scârţâitul 
ramurilor uscate: „Scârţâie toamna prin 
crengi ostenite/ Pe garduri bătrâne, pe 
streşini de lemn…” „O palidă fată cu 
gesturi grăbite/ Aşteaptă pe noul amor…/ 
Pe când, discordant şi înfiorător/ Scârţâie 
toamna din crengi ostenite”. („În 
grădină”) şi exemplele pot continua. 
Bacovia se dovedeşte extrem de receptiv 
la toată gama de sunete eufonice sau, în 
special dizarmonice. Sunetele de flaşnetă, 
de clavir, goarnă, clopot, talangă, piculină, 
alternează cu acelea produse de om (tuse, 
oftat, gemete, plânsete, chiot) şi de natură 
(ploaie, vânt, foşnet): „Şi-n zgomot 
monstru de ţimbale,/ Barbar cânta femeia 
aceea” („Seară tristă”); „Ce chiot ce vaiet 
de toamnă/ Şi codrul sălbatec vuieşte/ 

Răsună-n coclauri un bucium,/ Şi doina 
mai jalnic porneşte.” („Melancolie”). 
Urechea poetului se dilată enorm şi 
surprinde vocile imperceptibile ale 
materiei: „Ascultă cum greu din adâncuri/ 
Pământul ne cheamă” („Melancolii”) sau 
„Chemări de disparaţie mă sorb” („Amurg 
de iarnă”).

Chiar dacă elementele muzicale 
precumpănesc asupra celor cromatice, 
culoarea contribuie frecvent la constituirea 
nucleelor semantice cheie, a laitmotivelor: 
negrul, violetul, albul, galbenul, roşul, 
plumburiul.

În lirica bacoviană culoarea nu mai 
este descompusă în game de nuanţe ci 
aplicată în tuşe groase, uniforme, pe 
suprafeţe întinse. Culorile devin adevărate 
strigăte anxioase ale sufletului traumatizat 
de o realitate brutală.

Semnificativă pentru cromatica 
bacoviană rămâne poezia  „Amurg violet” 
în care sentimentul monotoniei, trăit 
intens, devenit acaparator şi extinzându-
se asupra întregului univers este sugerat 
prin repetarea obsesivă a culorii violet ce 
inundă întregul peisaj şi îl scoate din 
limitele realului: „Amurg de toamnă 
violet…/ Doi plopi, în fund, apar în 
siluete;/ - Apostoli în odăjdii violete - / 
Oraşul tot e violet.// Amurg de toamnă 
violet…/ Pe drum e-o lume leneşă 
cochetă;/ Mulţimea pare violetă,/ Oraşul 
tot e violet.// Amurg de toamnă violet…/ 
Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete;/ 
Străbunii trec în pâlcuri violete,/ Oraşul 
tot e violet.”

În universul senzaţiilor bacoviene 
găsim şi câteva parfumuri care asociază 
cu sentimentul morţii („Toarnă pe covoare 
parfume tari/ Adu roze pe tine să le pun;/ 
Sunt câţiva morţi în oraş…” – „Cuptor”) 
sau cu tristeţea („Amar parfum de liliac” 
– „Armindem”). Creaţia rămâne, după 
cum s-a văzut, un element ce nu poate fi 
neglijat în lirica bacoviană şi prin aceasta 
aparţine ea marii arte, iar autorul aşază 
numele alături de nume de rezonanţă ale 
literarurii române din perioada interbelică 
şi de oricând.

Prof.  ANA IONELA  MANCIU 
Colegiul Naţional „ECATERINA 

TEODOROIU” 
Târgu-Jiu

Note
(1) Tudor Vianu – „G. Bacovia – 

Poezii”, Bucureşti, Ed. „Mnerva”, 1980, 
„Repere istorico-literare”, pag. 186.

(2) Idem
(3) Mihail Petroveanu – „George 

Bacovia”, Bucureşti, Ed. „Cartea 
românească”, 1972, pag. 207-208.

(4) Idem
(5) Ion Caraion – „Bacovia – 

Sfârşitul continuu”, Bucureşti, Ed. 
„Cartea Românească”, 1977, pag. 161.     
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Mircea Eliade descoperă India (1928-1931) nu 
atât din curiozitate şi plăcere, ci pe temeiul unui 
sentiment mai profund, confirmat la fiecare pas: 
convingerea că civilizaţia l-a înstrăinat pe om, i-a 
suprimat legăturile mistice cu natura, geometrizându-
i şi caricaturizându-i spiritul prin linearitate şi 
raţionalism. Odată cu sentimentul naturii, omul a 
pierdut şi sensul fundamental, „eros” şi „natură” 
fiind, acolo în India, cei doi termeni ai unei ecuaţii 
milenare.

Precedat de „Izabel şi apele diavolului” şi scris, 
în 1933, după câteva luni de gramatică sanscrită şi 
filosofie indiană, numai în câteva săptămâni (ieşit ca 
„dintr-o singură ţâşnire epică” – G. Călinescu), 
Maitreyi – a cărui „textură de aur şi argint” izvorăşte 
„din aceleaşi ţinuturi de feerie şi vecinătăţi de 
junglă”1– e o scriere confesivă, utilizând modalităţi 
ale literaturii de frontieră. E, cu alte cuvinte, un 
„jurnal” cu funcţie despovărătoare, terapeutică. Şi 
aici avem de a face cu „experienţa Indiei”, încercată 
tot de un român (european, deci) 
care, după ce străbătuse Ceylonul şi 
Madrasul, se opreşte la Calcutta şi se 
va spăla în „apele diavolului”, 
eliberându-se de o chinuitoare 
obsesie, chiar dacă noul roman va fi 
doar „pe jumătate biografic”.2

Europeanul Allan îşi arogă dreptul 
de „civilizator” într-o Indie înecată în 
ferigi şi liane, cu oameni „crunţi” şi 
„inocenţi”, convins că „munca mea 
de construcţii ferate în junglă este 
mult mai eficace pentru India decât o 
duzină de cărţi asupra ei…” Acolo, 
în junglă, el descoperă „o altă Indie 
decât cea a reportagiilor de călătorie 
şi a romanelor”. Facinaţia arhaicului 
ar fi semnul heraldic al acestei 
aventuri, căci autorul trăieşte printre 
triburi şi oameni cunoscuţi numai 
etnologilor, în căldura umedă şi 
ameţitoare a junglei, în ritmul 
neîncetat al ploilor pe acoperişul bungalovului („ce 
nopţi de luptă cu neurastenia”!), interesat de estetica 
şi morala acestor primitivi contopiţi cu natura, în 
devălmăşie: „cu cât mă afundam mai mult în 
sălbăticie, cu atât creştea în mine o neştiută demnitate 
şi un nebănuit orgoliu. Eram bun şi drept în junglă, 
mai corect şi mai calm ca în oraşe…”

Lucrările avansaseră enorm în Assam, o regiune 
aflată la patruzeci de mile nord de Sadyia. Allan se 
va afunda în această natură arhaică, luxuriantă, 
agresivă, absorbantă, implacabilă, bând ceai cu rom 
şi chinină, neglijându-se. Adoarme îmbrăcat şi 
nespălat, după drumuri istovitoare, întorcându-se din 
junglă la bungalov în miezul nopţii. Monsoonul era 
în toi, iar proviziile erau duse cu trenul de servitori 
de la Shillong, cel mai apropiat orăşel. După o vară 
întreagă de încleştare cu jungla, Allan se 
îmbolnăveşte de o malarie gravă, însoţită de 
surmenaj. Este dus la Sadyia, de aici la Schillong şi, 
în sfârşit, la spitalul de medicină tropicală de la 
Calcutta.

În desele plimbări cu maşina prin împrejurimile 

1 Perpessicius, Menţiuni critice, Opere, VI, Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1973, pp. 177-78 şi 179).

2 L’epreuve du labyrinthe, Entretiens avec Claude-Henri 
Roquet, Paris, Belfond, 1978.

Calcuttei, la lacuri, Allan descoperă o „Indie 
nebănuită”, luxuriantă, puternică, nepieritoare. 
Cutreieră împreună o pădure „ce părea că n-are nici 
început, nici margini”, învăluit de roiuri de licurici 
„ca într-o Urwald”. Prin falnicii arbori de eucalipt, 
fără vârstă, cerul „se ghicea anevoie”: „Vară fără 
lună, cu atâtea stele câte are Bengalul şi licurici 
aşezându-ni-se pe umeri, pe faţă, pe gât, ca într-un 
basm cu bijuterii”. Taina şi miracolul din jur – 
mărturiseşte Allan – „mă exaltase(ră), mă 
narcotizase(ră), mă răzvrătise(ră)”. Maitreyi scruta 
începutul pădurii, dincolo de câmp, care-i îmbie cu 
desimea ei de arbori şi umbre, cu păsările ei fericite. 
Privirile tinerilor se caută cu nesaţ, simţindu-se 
invadaţi de o „emoţie dincolo de fire”, regăsind 
„fiorul acelor priviri fixe, hipnotice, nesăţioase, 
descoperite în cea dintâi zi a noastră, în bibliotecă”.

Natura protejează intimităţile cuplului, inspirându-
le un sentiment de securitate absolută şi făcându-i să 
simtă peste tot o tainică dorinţă de fugă, de izolare. 

Tainic şi himeric, nepătruns şi neînţeles (ca această 
vegetaţie absorbantă, acaparatoare, magnifică) este 
şi sufletul Maitreyiei, pe care imaginaţia lui Allan o 
proiectează în rama mitului, asemănând-o, la un 
moment dat, cu Sihastra din Upanishade: „Alergam 
într-o maşină a secolului al XX-lea, şi alături de 
mine aveam un suflet nepătruns şi neînţeles, tot atât 
de himeric şi de sfânt ca şi al celeilalte Maitreyi, 
sihastra din Upanishade. I-am atins braţul ca să mă 
deştept…”

„Taină”, „vrajă”, „miracol” – sunt cuvinte care 
revin cu o frecvenţă aproape sacerdotală, având 
menirea de a evoca făptura himeric-enigmatică a 
Maitreyiei, proiectată în rama unei spiritualităţi 
inefabile, incomunicabile, atât de organic legată de 
specificitatea unei existenţe ritualice încât e de-a 
dreptul imposibil a înţelege realul independent de 
ireal sau, în termenii mai accesibili lui Mircea Eliade, 
profanul de sacru. O tradiţie multimilenară face ca 
două feţe ale existentului să comunice prin mii de 
fire văzute şi nevăzute, mai ales că ritualul este 
„conceptul” care exprimă o tradiţie conservată, o 
spiritualitate păstrată în articulaţiile sale intime, care 
ţine de morfologia, tipologia şi fenomenologia 
sacrului (Le sacré et le profan, 1965)”. Chiar numele 
eroinei aparţine, nu întâmplător, unei tradiţii 

mitologice, unei străvechimi spirituale din epoca 
Upanishadelor, a meditaţiei şi extazului panteist, 
perpetuându-se până azi ca un simbol al înţelepciunii 
feminine (chiar ca o alegorie mitofilosofică). Soţie (a 
doua), dar mai ales ucenică a înţeleptului 
Yajniavalkya (autorul  codului  juridic 
Yajniavalkyasmriti), Maitreyi va fi iniţiată în taina 
marii existenţe (atman) şi în spiritul ei etern, dincolo 
de „ştiinţa firească a femeilor” – striprajna, întrupată 
de Katyayani, cealaltă soţie a înţeleptului 
(Brihadaranyaka Upanishad, IV, 5).

Ca să ajungă la sufletul himeric şi sfânt al iubitei 
sale, Allan va trebui mai întâi să urce praguirile 
concentrice ale tradiţiei. Maitreyi va deveni astfel un 
simbol a tot ceea ce poate să esenţializeze o existenţă 
ritualică şi o tradiţie multimilenară. Oamenii acestei 
Indii spirituale „ascund fiecare o istorie şi o mitologie 
peste putinţă de străbătut”. Europeanul (simplu, naiv 
şi clar – ca un civilizat!) îşi dă seama că sufletul lor e 
„complicat” şi „neînţeles”, „stufos” şi „adânc”. 

Astfel este posibil ca Maitreyi să 
exprime un tip de feminitate 
spirituală şi imaginea ei să intre în 
„tiparul” unei existenţe mitice, 
legendare. Stranie şi banală, naivă 
şi savantă, iradiind de senzualitate 
şi în acelaşi timp de o spiritualitate 
transfigurată, Maitreyi e mai puţin 
o apariţie existenţială cât o imagine 
votivă, o hierofanie. Pe măsură ce 
va cunoaşte femeia (care, 
reflectează undeva eroul, rămâne 
aceeaşi ca în Europa sau aiurea), 
Allan descoperă o tradiţie şi are 
revelaţia acelui „arheolog” al 
sufletului,  care descoperă 
sedimentările unei mitologii în 
venele căreia curge una din 
filosofiile cele mai desăvârşite, 
sublime şi atât de urgente în 
actualitatea ei. Maitreyi înclină 
mai mult spre imaginea şi destinul 

sihastrei din Upanishade (să fie o prefigurare a ceea 
ce Mircea Eliade va înţelege mai târziu în 
complexitatea ideii din Le Mythe de l’Eternel 
Retour!).

În Maitreyi Upanishad se meditează asupra 
alcătuirii paradoxale a lui Brahman (Spirit şi Natură), 
descoperindu-se că nu numai senzaţiile şi percepţiile, 
dar şi activitatea psiho-mentală face parte din 
categoria fenomenelor „naturale (filozofie prelucrată 
mai sistematic de Samkhya şi Yoga) problema 
fundamentală rămâne „eliberarea”. Omul (existenţa 
umană) este prizonierul lui karman şi în acelaşi timp 
posesorul unui „sine” nemuritor, el descoperă în 
Brahman o situaţie comparabilă, caracterul fortuit şi 
ipostaziat al „absolutului” şi „relativului”, al 
„personalului” şi „impersonalului”. În concepţia 
Upanishadelor medii – printre care şi Maitreyi-
Upanishad – viaţa nu reprezintă necesarmente „răul”, 
cu condiţia să fie folosită în ideea eliberării de 
legăturile lui Karman. Dobândirea eliberării devine 
scop demn de un înţelept. Şi aceasta nu se câştigă 
prin sacrificiu sau legături strânse cu zeii, prin 
ascezuă sau caritate. 
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„În sihăstriile lor – scrie M. Eliade3– rişii căutau 
alte mijloace spre a se elibera. O descoperire 
importantă s-a făcut meditându-se asupra valorii 
soteriologice a cunoaşterii, exaltată deja în Vede şi 
Brahmana (…) Dar rişii au mers mai departe; ei au 
disociat „cunoaşterea esoterică” de contextul ei ritual 
şi teologic; gnosa era socotită capabilă să surprindă 
adevărul absolut, dezvăluind structurile profunde ale 
răului. O atare „ştiinţă” sfârşeşte prin a aneantiza 
literalmente „necunoaşterea” (avidya), care pare să 
fie apanajul oamenilor („neiniţiaţii” Brahmanelor). 
Este vorba desigur de o „ignoranţă” de ordin 
metafizic, deoarece se referă la realitatea ultimă şi nu 
la realităţile empirice ale experienţei cotiodiene”. În 
acest sens trebuie înţeleasă sintagma prin care 
Maitreyi este numită „sihastra din Upanishade” 
(autorul însuşi calificându-şi proza drept „un 
amestec de asceză, exaltare metafizică şi 
sexualitate”).

Iată câteva reflexe ale acestei filosofii în 
roman, filosofia indiană fiind, prin excelenţă, 
„o metafizică şi o asceză”.4

Dăruindu-se toată acelui „miracol al unei 
atingeri bărbăteşti de trupul ei”, Allan simte că 
această voluptate „o crucifica”. Fata întreabă 
dacă printr-o asemenea apropiere („descoperire 
treptată a trupului ei”) nu săvârşeşte un păcat. 
Indianca – o adolescenţă de 16 ani, apropiată de 
Robi Thakkur (Rabindranath Tagore, 1861-
1941, laureat al Premiului Nobel - 1913, 
denumit „Sufletul Bengalului”), -  deci 
cunoscută în cercurile culturale bengaleze, - ştie 
că păcat înseamnă şi căile de a înfăptui gestul 
erotic, nelegitimarea în faţa tradiţiei, etapele de 
preludiu în care senzualitatea o face să se 
abandoneze celor mai definitive spasme. Allan, 
însă, raţionează ca un european: el ştie că 
„păcat” înseamnă numai finalitatea gestului, 
faptul în sine („acum te sărut numai… atunci va 
fi altfel, vei fi a mea, a mea…”). Îi vor trebui 
câteva zile să înţeleagă ce vroia să spună 
Maitreyi: „Era păcat pentru că ea simţea 
voluptatea complet, şi se temea ca roua 
dragostei astfel risipită să nu strice orânduiala 
lumii. Odată ce-mi dăduse buzele şi mă 
îmbrăţişase cu trupul ei tot lipit de al meu – moi 
eram uniţi. Şi dragostea trebuia să se săvârşească 
până la capăt, altminteri voluptatea ajungea viciu, iar 
bucuria unirii noastre o tristeţe a cărnii. Păcatul nu 
erau încercările de a-i cunoaşte tot mai mult trupul, 
ci limitarea îmbrăţişărilor mele, care o făceau să 
cunoască cele mai definitive spasme fără ca rodul 
acestor bucurii să se adune, să crească. Risipirea 
rodului era păcat, în simţirea şi judecarea ei indiană. 
După datina lor, trebuia să fim uniţi în pat, şi din 
mângâierile noastre să răsară roade vii, pruncii… 
Căci altminteri dragostea se pierde, bucuria ajunge 
stearpă, iar unirea noastră viciu…” Nu senzualitatea 
şi dragostea ei pentru Allan o sileau să-i ceară 
aceasta, „ci o superstiţie, o teamă de karma, de zei, 
de strămoşi”. Eroul e zguduit de această „sinceritate 
a simţurilor”, incompatibilă cu mentalitatea ce 
domină „la noi, civilizaţii”. 

„Oare Maitreyi – se întreabă Allan – n-a activat 
ca o hipnotizată, ca un automat, de când m-a sărutat 
întâia oară? Şi spontaneitatea, vastitatea dragostei 
ei faţă de mine nu sunt oare simple consecinţe ale 
celei dintâi căderi, acte determinate de conştiinţa ei 
barbară, superstiţioasă?”

Allan, însă, este un om „moral”, el înţelege 

3  Istoria credinţelor şi ideilor religioase, I, cap. Upanişadele 
şi căutările rişilor: cum să ne eliberăm de „roadele” actelor noastre, 
ed. rom., Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Buc., 1986,  pp. 250-
253.

4  M. Eliade, Yoga, Prefaţă de C. Noica, Ed. „Mariana”, 
Craiova, 1991, p. 35.

păcatul, însă la un nivel de suprafaţă, scăpându-i 
resorturile mai intime ale „barbarei”, 
„superstiţioasei”. Convins că este un om „moral” 
(din care cauză s-a lovit de toate pragurile şi a fost 
purtat de valuri cum au vrut) el mută ideea de păcat 
– inconştient, evident, dintr-o convingere schematică, 
de european, pierdut într-un raţionalism dialectic 
(deci: de împrejurare) – pe un teren exterior: ceea ce-
l împiedică să săvârşească păcatul este adoraţia prea 
mare pentru d-na Sen şi respectul faţă de Narendra 
Sen! Două mentalităţi spirituale cu totul deosebite!

Obsesia păcatului este, aşadar, la Maitreyi o 
supersiţie, o convingere religioasă. Odată, ca s-o 
încerce dacă se lasă robită de o apropiere prea mare, 
în ritualul dragostei mistice a lui Chaitanya (priviri 

în ochi, strângeri, mângâieri de devot, sărutări pe 
mâini), Allan are revelaţia „contactului cu 
suprafirescul prin atingere, prin ochi, prin carne”, 
care a durat două ore, istovindu-se reciproc. 
Revenindu-şi pentru moment, indianca începe să 
recite acea mantra, pe care a învăţat-o Tagore, gurul 
ei „ca să se apere de primejdiile contra purităţii”. 
Chinuită de obsesia păcatului, Maitreyi nu va întârzia 
să-i azvârle coroniţa de iasomie, semn al ogodnei 
(silueta indiencei este surprinsă acum într-o „apariţie 
legendară, de basm oriental”). Pe când fata gândeşte 
că, odată logodna făcută, ea însăşi va fi absolvită de 
ideea şi obsesia păcatului, Allan, dimpotrivă, 
gândeşte că orice tendinţă de legiferare şi 
exteriorizare simbolică „e un viol săvârşit asupra 
dragostei”, preţuind din toată dragostea aceasta 
numai „spontaneitatea şi autonomia ei”. El vrea să 
rămână un liber-cugetător, afirmând că nu concepe 
nici chiar creştinismul „fără libertate şi fără primatul 
spiritualităţii”, şi face apologia unui nou creştinism 
indian, dorind chiar să se convertească la hinduism, 
dintr-un zel exagerat pentru dragostea Maitreyiei. De 
aceea dispreţuieşte brutalităţile la care se dedau 
britonii şi se arată interesat de Gandhi şi de revoluţia 
civilă, dispreţuite de orice eurasian care credea mai 
mult în teroarea dezlănţuită de poliţie şi de armată. 
Europeanul se simte la Calcutta cel mai atras de 
lacuri, tocmai pentru că ele sunt „singurul lucru 
artificial în acest oraş ridicat din junglă”. Iată limita 
europeanului: el face eforturi să înţeleagă o Indie 
arhaică şi spirituală şi nu întotdeauna reuşeşte a 

înţelege tradiţia, cutuma, mentalitatea şi miturile 
acestui spaţiu. Însăşi natura îi pare inospitalieră, 
acaparatoare, sufocantă. Îndârjirea şi devotamentul 
cu care lucrase în junglă îl îmbolnăviseră, tocmai 
pentru că Allan nu poate suporta o hazardată 
confruntare cu India naturală, El va fi înapoiat / redat 
civilizaţiei prin grija inginerului Narendra Sen, 
urmând a lucra în Bhowanipore („la centru”). 
Întemeiată pe „primatul spiritualităţii, pe ideea că 
adevărul şi sufletul primează asupra oricărui interes, 
oricât ar fi el de general şi de urgent, spre deosebire 
de alte civilizaţii întemeiate pe ideea de justiţie, de 
bine şi frumos.”5

Marea obsesie a lui Allan ar fi aşadar India 
arhaică şi spirituală. În acest totalitar complex se 

varsă toate concepţiile şi reflecţiile sale 
privitoare la obiceiurile, tradiţiile, oamenii şi 
locurile evocate. Istoricul religiilor de mai 
târziu va identifica de timpuriu în Maitreyi pe 
„sihastra din Upanishade”.6

Pretutindeni Maitreyi este proiectată într-o 
spiritualitate inaccesibilă, într-un spaţiu arhaic. 
India este în imaginaţia autorului un templu 
inaccesibil. El poate avea accesul aici, el poate 
veni aici în vizită sau cu pretenţii de 
colonizator, ducând cu sine „spaima şi 
superstiţiile unei întregi literaturi”. Poate 
colinda India, poate relata despre împrejurări, 
credinţe, superstiţii, fapte, oameni. Dar de la a 
relata / a evoca până la a înţelege e însăşi 
distanţa incomensurabilă ce-l desparte de 
Maitreyi. Iată, spre exemplu, scena logodnei, 
care are loc la lacurile Calcuttei. Indianca 
îndeplineşte în mijlocul naturii, ca într-un 
templu, actul logodnei. Profund, organic legată 
de un acut sentiment al naturii, ea o înţelege ca 
un fundament al tradiţiei, ca pe un magic ritual, 
vorbind apei, cerului cu stele, pădurii, 
pământului:

„Mă leg pe tine, pământule, că eu voi fi a 
lui Allan şi a nimănui altuia. Voi creşte din el 
ca iarba din tine. Şi cum aştepţi tu ploaia, aşa îi 
voi aştepta eu venirea, şi cum îţi sunt ţie razele, 
aşa va fi trupul lui mie. Mă leg în faţa ta că 
unirea noastră va rodi, căci mi-e drag cu voia 
mea, şi tot răul, dacă va fi, să nu cadă asupra 
lui, ci asupră-mi, căci eu l-am ales. Tu mă auzi, 

mamă pământ, tu nu mă simţi, maica mea. Dacă mă 
simţi aproape, cum te simt şi eu acum, şi cu mâna şi 
cu inelul, întăreşte-mă să-l iubesc totdeauna, bucurie 
necunoscută lui să-i aduc, viaţă de rod şi de joc să-i 
dau. Să fie viaţa noastră ca bucuria ierburilor ce cresc 
din tine. Să fie îmbrăţişarea noastră ca cea dintâi zi a 
monsoon-ului. Ploaie să fie sărutul nostru. Şi cum tu 
niciodată nu oboseşti, maica mea, tot astfel să nu 
obosească inima mea în dragostea pentru Allan, pe 
care Cerul l-a născut departe, şi tu, maică, mi l-ai 
adus aproape.”

Acest act sacerdotal, menit a conjura înseşi 
elementele fundamentale (pământ, văzduh, foc, apă) 
e de natură să-i risipească marea obsesie a păcatului: 
„Din ceasul în care a mărturisit unirea noastră, 
teama i-a pierit, obsesia păcatului n-a mai chinuit-
o.” Indianca (ca toată spiritualitatea pe care o 
întruchipa) are, aşadar, un acut simţ al naturii, 
condiţia umană fiind parte integrantă a acesteia, pe 

5  Mircea Eliade, Taina Indiei, texte inedite, Ediţie îngrijită şi 
Cuvânt înainte de Mircea Handoca, Ed. Icar, Bucureşti, f.a., p. 
53.

6  Nu este lipsit de interes faptul că, în replica romanescă pe 
care o va scrie în bengali după patruzeci de ani, în 1974, Maitreyi 
Devi va reţine, ca titlu, o sintagmă din Upanishade, mai exact un 
citat din Gita – „na hanya te”, ceea ce se traduce: „Cea fără de 
moarte şi fără de sfârşit”. Retipărit, în 1976, în engleză, romanul 
se va intitula It does not die (Nu face să mori), iar în română, 
Dragostea nu moare (Editura „Românul”, 1992, versiune de: Ştefan 
Dimitriu şi Mircea Handoca).

Continuare din pag. 38
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când în mentalitatea europeanului se lăfăie ideea că, 
dacă el „civilizatorul” poate transforma natura, 
neapărat poate s-o şi domine, să-şi aroge o întâietate, 
iluzie geometrică, de suprafaţă! Ruga indiencei e o 
incantaţie, aproape cifrată, simplificată. 
Tâlcul acestei incantaţii îi scapă („îmi 
scapă tâlcul acestei incantaţii”). Maitreyi i 
se pare atât de „neînţeleasă” şi 
„inaccesibilă”, vorbind „discontinuu” şi 
„paradoxal”, încât îi e teamă chiar s-o şi 
atingă. În maşină va sesiza „ o fixitate 
ciudată a feţei” şi nu va găsi vorbe pe 
măsura „transfigurării ei”. Pentru Allan 
acena va rămâne miraculoasă (deci de 
neînţeles), cu toate că vedea bine că 
indianca nu se lăsase intimidată de legile 
castei şi de rigorile familiei, şi trecuse la 
fapte…

El preferă s-o gândească pe Maitreyi 
inaccesibilă în spiritualitatea ei făcând 
efortul de a nota în jurnal, de fiecare dată, 
revelaţiile mai deosebite ale acestei 
psihologii, ale acestui comportament psiho-
mintal. Drama va fi cu atât mai mare cu cât 
„eternul feminin” este transpus într-un 
spaţiu de scindate polarităţi ireconciliabile! 
Însăşi scena în care Allan mărturiseşte că 
vrea să treacă la hinduism este pentru 
inginerul Sen o bizarerie! Dl Sen sesizează 
în conştiinţa europeanului o fisură, 
pricinuită de exaltarea juvenilă, spunându-i 
că nu trebuie să se entuziasmeze pentru o 
religie la care nu îl atrage deocamdată 
decât ineditul şi ceremonialul, scăpându-i 
fundamentele mai intime, rosturile mai 
adânci, fapt căruia-i lipseşte o motivaţie 
profund organică (Cap. X). Asemenea 
căsătorii, rezultat al infatuării sentimentale, 
duc la nenorociri pentru ambii soţi, pentru 
că „nimic durabil – motivează d-na Sen – şi 
nimic fericit nu poate ieşi dintr-o pasiune, 
când aceasată pasiune n-a fost corectată de 
tradiţie, adică de familie, de oameni care 
cunosc ce înseamnă căsătoria şi dragostea, 
fapte mult mai grele, decât ne închipuim 
noi tinerii, căci a fi căsătorit nu înseamnă a 
culege flori împreună, nici a se lăsa 
consumaţi de o pasiune efemeră şi amăgioare.” (Cap. 
XII).

Orice tentativă de a se apropia de „sihastra din 
Upanishade” dă greş. Allan nu poate concepe, de 
pildă, prima iubire a fetei: dragostea cu un copac 
„şapte frunze” în Alipore. Fata fuge noaptea din 
cameră şi se urcă într-un copac, îl mângâie, îl sărută, 
plânge, simţind voluptăţi supersitiţioase „de unirea 
aceea cu frunzele şi cu ramul” (tot de un copac se va 
îndrăgosti şi Chabu, sora Maitreyiei). Mărturisirea îi 
trezeşte lui Allan un sentiment de gelozie, 
neconcepându-se „anticipat în dragoste printr-un 
pom”. Europeanul suferă gândindu-se la „siguranţa 
întâietăţii mele”, mai ales când Maitreyi îi vorbeşte 
despre gurul ei, poetul Tagore, care fusese pentru ea 
mai mult chiar „prieten, confident, logodnic, zeu – 
poate amant”.7 Amestec hidos de devoţie şi fraudă! 
Gândeşte Allan („ars de gelozie”), asupra acestor 

7 Afi rmată, ca poetă, cu volumul Uditta / Răsăritul (Calcutta, 
1929, 144 pag cu ilustraţii, prefaţat de R. Tagore), urmat de 
placheta de versuri Chittachaya / Umbra sufl etului (Calcutta, 1936, 
114 pag) şi de Hiranmoy pakhi / Pasărea care vorbeşte (1938), 
Maitreyi Devi (10 septembrie 1914 – 1990), va publica, apoi, 
câteva volume de eseuri, memorialistică, monografii, 
corespondenţă, în care preacinstea amintirea guru-lui ei:  Mongpu 
Rabindranath / Rabindranath la Mongpu (1943), Kavi sarvabhauma 
/ Incursiune în orizontul fundamental al poetului (1951), 
Rabindranath: gribe o bishwe / Rabindranath: casa şi lumea (1976), 
Swarger kachhakachhi (corespondenţa, îngrijită şi adnotată chiar 
de destinatara scrisorilor).

excese sentimentale. Într-un loc chiar gurul e numit 
„cabotin dezgustător”! Gelozia îl face să dizerteze ca 
un euroasian pe marginea acelei „prima noctis”. 
Pomul, gurul, o încercare fortuită de logodnă din 
templu de la Puri, Khokha – iată tot atâtea ocazii de 
a radiografia gelozia lui Allan. Criticul Pompiliu 

Constantinescu, comentând romanul acesta exotic, 
intuia exact complexitatea personajului feminin şi 
sensul tragic rezultat din aşa-zisa armonie a 
antinomiilor comportamentale: „Fiinţă umană şi 
aspiraţie metafizică, naivitate animală şi trecere 
lunară printre nori diafani, ingenuitate şi rafinament, 
pudicitate şi îndrăzneală impetuoasă, pachet de 
senzaţii forte şi prelungire de vis magic, consumare 
de simţuri şi ecou de adoraţie mistică – în această 
armonie de antinomii trăieşte, ca într-o transă, 
nefericita Maitreyi.”

Două sunt etapele „explorării” din Maitreyi: 
fascinaţia (atracţia), pe care indianca o exercită 
asupra lui Allan, şi inaccesibilitatea indiencei (gestul 
posesiunii, al trăirii rămâne până la urmă pură 
iluzie!).

Aceste două laturi exprimă înseşi marea obsesie a 
lui Allan despre India arhaică şi spirituală. 
Fascinaţia naşte în sufletul europeanului un 
sentiment de cuceritor, de „explorare”, de asumare, 
dar această tentativă se soldează cu eşec. Eşecul vine 
nu din relatare, din evocare, din constatare, ci din 
însăşi imposibilitatea de înţelegere, de ireconciliere a 
două spiritualităţi cu semn/sens diferit. La început 
Allan începe să „exploreze” o Indie arhaică. 
Imaginea eroului care, înecat în junglă, se luptă cu 
natura în disperare, e de o emoţie totală, suprafirească. 
Refuzat pe această cale, prin îmbolnăvire, Allan va 

Continuare din pag. 39 încerca o nouă cale: cea a spiritualizării prin dragoste. 
Dar şi aici aceleaşi enigme, obstacole, 
neînţelegeri…

Indianca e de o simplitate riguroasă, crescută în 
educaţia castei, nu la modul rigid, ci dintr-o 
convingere firească. E poetă, apreciată de marele 

Tagore, ţine conferinţe pe teme de filozofie 
ş i  cunoaş te  ta ine le  sp i r i tu lu i . 
„Intelectualismul” nu a falsificat-o, 
dimpotrivă i-a consolidat registrul valorilor 
morale, i-a spiritualizat comportamentul. 
Rigoarea va fi şi condiţia existenţei sale. 
Camera ei e de o simplitate superstiţioasă. 
Nu are dulap, oglindă, tablouri şi doarme pe 
o rogojină subţire. „Parcă m-aş fi aflat în faţa 
unei sfinte”, notează Allan. Sihastra e însă 
„fermecătoare în sensul magic al cuvântului”. 
I se pare cea mai talentată şi cea mai 
enigmatică fată din câte a cunoscut. Când îi 
aruncă coroniţa de iasomie (desigur, gest 
magic, ritual), Maitreyi are o apariţie 
„legendară, de basam oriental”. Pretutindeni 
Allan se întreabă dacă e dragoste sau vrajă. 
Nu cumva a iubit-o de la început, dar şi-a 
reprimat orice pornire sensibilă?! Eroul este 
raţionalist în iubire, el notează, în mai multe 
rânduri, „etapele” prin care trece. 
„Însemnarea etapelor” (în alt loc: 
„experiementând în etape dragostea”) e un 
argument în plus că el vrea / încearcă în mod 
conştient, raţionalist să cucerească o 
spiritualitate, să „exploreze” o tradiţie 
inaccesibilă (scena cu apropierea picioarelor, 
reţinută şi de eroină în romanul ei, însă 
nedându-i  atâta semnificaţie patetică!). 
Maitreyi (la început „simplă ca o primitivă”) 
îl atrage apoi cu „virginitatea ei barbară, 
iraţionalul ei, fascinul ei”. Fascinul e un 
miracol, o putere de seducţie, un câmp al 
spiritualizării şi nicidecum ceva ce seamănă 
cu sex-appel-ul mondenităţii europene! 
Învăluită în acest fascin, Maitreyi devine 
sihastra din Upanishade.Fascinul indiencei 
este în alt fel fascinul unei întregi 
spiritualităţi (feminine), mitologii. A 
cunoaşte, a explora nu e tot una cu a 
înţelege.Al doilea verb al ecuaţiei e de o 
inaccesibilitate fatală. Pretutindeni acolo 
unde e mai inspirat, Allan o numeşte pe 

Maitreyi „barbara” şi se lasă cucerit de „primitivismul 
gândirii ei”. „Sihastra din Upanishade”, convinsă că 
„unirea noastră e poruncită din cer”, se dăruie până 
la urmă europeanului, care constată că are un corp 
atât de perfect, că nu seamănă cu nici o statuie din 
lemn, fiind deci inaccesibilă în însăşi perfecţiunea 
ei! Allan îngenunche în faţa trupului gol, care 
„depăşise pentru mine orice frumuseţe şi participa 
acum la miracol”, convins că săvârşeşte un sacrilegiu. 
Taină, vrajă, miracol, sacrilegiu: iată cuvinte din cel 
mai înalt registru al sublimului, trăite de Allan cu 
patimă şi devoţiune în „etapele” definitorii ale 
„explorării” Erosului. Cum să nu fie Maitreyi 
„sihastra din Upanishade” când, de atâtea ori, Allan 
descoperă în sufletul ei „jungla superstiţiilor”. Iată 
cât de limpede sesizează eroul termenii ecuaţiei sale 
(„fascinaţia” şi „deziluzia”): „Încercai aceeaşi 
deziluzie şi desfătare pe care o aveam de câte ori 
descifram în dragostea ei şi sufletul Maitreyiei 
jungla superstiţiilor. Ritmul, Karma, strămoşii… 
Câte puteri trebuiau întrebate şi invitate pentru 
asigurarea fericirii noastre?” (Cap. XI). Iar în altă 
parte: „Ascultând-o, mă înfioram de câtă junglă se 
află încă în sufletul şi mintea Maitreyiei. Ce 
întunecimi, ce floră tropicală de simboluri şi semne, 
ce atmosferă caldă de eventualităţi şi senzualitate. 
Unde eram eu în toate acestea?” (Cap. X). Sufletul 
Maitreyiei este, aşadar, o junglă spirituală, o 
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CAIETELE MIRCEA 

ELIADE, 5

De câţiva ani apar la Oradea, sub coordonarea con. 
univ. dr. Corneliu Crăciun, CAIETELE MIRCEA 
ELIADE, editate de Asociaţia Culturală „Crişana”, sub 
egida „Despărţământului Oradea al ASTREI”.

Prin bunăvoinţa d-lui prof. univ. dr. OVIDIU 
DRIMBA, bihorean de origine şi cetăţean de onoare nu 
numai al oraşului italian Arezzo ci şi al municipiului de 
pe Crişul……., am primit la redacţie „Caietele Mircea 
Eliade”, vol. 5, din care reţinem câteva studii şi articole 
de mare interes documentar şi ştiinţific, semnate de: Mac 
Linscott Ricketts – Eliade’s travels in the portuguese 
years, Mircea Handoca – Mircea Eliade …poliglot, 
Mihaela Gligor – „Omul nou” în articolele scrise de 
Mircea Eliade în perioada interbelică, Corneliu Crăciun 
– Lucifer ca personaj al romanului „Şarpele”, Cristina 
Scarlat – Francis Ford Coppola şi Mircea Eliade despre 
„Youth without Youth”, Cristina Scarlat – Romanul 
„Maitreyi” transpus în limbaj cinematografic. 

Remarcabil este şi interviul realizat de Cristina 
Scarlat cu profesorul american Linscott Ricketts – 
„Despre rădăcinile româneşti ale lui Mircea Eliade”.

La secţiunea „Corespondenţă” citim schimbul de 
scrisori dintre Mircea Eliade şi Ovidiu Drimba, iar la 
„Cronică de carte”, dr. Francis Dworschak comentează 
lucrarea tânărului cercetător Florin Ţurcanu – „Mircea 
Eliade. Le Prisonnier de l’Histoire”, amendând multe 
din părerile exprimate. După „Viaţa lui Mircea Eliade” 
de Mircea Handoca, cartea d-lui Florin Ţurcanu este, 
după recenzent, „prima monografie completă a vieţii lui 
Mircea Eliade” (450 pag.), reuşind să plaseze personajul 
în epocă, dar făcând şi unele concesii (prin redactarea 
factuală evitând comentariile necesare) incriminatului 
„antisetimitism” / „legionarism” (de fapt un naţionalism-
ortodoxism mesianic) atribuit cărturarului pentru nişte 
articole scrise în deceniul al patrulea, - despre care făcuse 
un comentariu excesiv şi d-na Alexandra Leignel-
Lavastine (Cioran, Eliade, Ionescu. L’oublie du 
Fascisme, 2002), amendată destul de sever de Mac 
Linscott Ricketts în Former Friends and Forgotten Facts 
(Criterion Publishing, 2003, 140 pag.). Se conturează, 
aşadar, un „proces Mircea Eliade” într-o dezbatere mai 
largă de idei…

În totul, CAIETELE MIRCEA ELIADE, editate la 
Oradea, constituie un exemplu viu de cultivare 
sistematică şi îndreptăţită a amintirii şi operei unei 
personalităţi de geniu, intrate de mult în circuitul 
universal de valori.

 (Cronicar)

mitologie inaccesibilă ca şi jungla reală care îl 
învinsese ce „civilizator”, constructor de căi ferate în 
afundurile Indiei. Este o mutare a conflictului din 
planul exteriorului în acela al spiritului, interior. 
Interesează nu atât exotismul exterior, cât „pitorescul 
moral” din această poveste de dragoste (P. 
Constantinescu). Scenele de meditaţie şi reculegere 
sunt dese în roman. De multe ori eroina simte nevoia 
să se retragă sau să rămână singură. Disertând pe 
marginea lui Lew Tolstoi, tânăra de numai 16 ani 
apreciază că „marele scriitor rus… scrie foarte 
frumos”. Dincolo de mulţumirea pe care i-o dădeau 
cărţile, succesele şi, dincolo de bogăţia sa, ea reţine 
un lucru biografic, care este atât de esenţial chiar în 
profilul ei: „Şi a fost bogat, dar la bătrâneţe a lăsat 
totul şi s-a retras în pădure. Parcă ar fi fost indian…” 
Nu succesele şi bogăţia, cu alte cuvinte, aduc liniştea 
şi eliberarea, ci meditaţia în solitudine, reculegerea, 
reîntoarcerea la natură, recuperarea sacrului, 
recăpătarea ientităţii pierdute.

Luându-şi inima în dinţi să considere acest episod 
al tinereţii sale „definitiv” încheiat, sub presiunile 
inginerului Narendra Sen8Allan se retrage într-un 
bungalov din Hilamaia, după ce trecuse prin Delhi, 
Simla, Naini-Tal, deznădăjduit în solitudine: „Din 
octombrie până în februarie n-am văzut decât un 
singur om: pe paznicul bungalovului.” Aici reia 
necontenit „acelaşi film interior al dragostei mele cu 
Maitreyi”, inventând/imaginând finaluri fericite 
acestei iubiri, plângându-şi iubita (gest mitologic), 
aşezat pe stâncă şi privind apa: „Maitreyi! Maitreyi!”, 
până ce obosea şi glasul i se stingea în şoapte… 
Indianca aflase adresa lui la banca din Naini-Tal şi-k 
scrie, numindu-l „Soarele meu”, identificându-i 
chipul în flori, în aer, pretutindeni în camera din 
Bhowanipore. Maitreyi „îşi crease acum un alt Allan, 
o întreagă mitologie, superbă şi inaccesibilă, pe care 
o nutrea necontenit, ca s-o ridice cât mai sus, în plin 
ireal.” Avem, aşadar, a face cu elementele întregi ale 
unui „scenariu” în sensul spiritualizării expereienţei 
de viaţă.

Retragerea în mitologie a Maitreyiei are un sens: 
să apere cu îndârjire comoara de frumuseţi a 
trecutului ei şi să transfigureze imaginea iubitului la 
o înălţime ireală, idetificându-l cu însăşi natura 

8  În realitate profesorul-fi losof Surendranath Dasgupta 
(1885-1952), autor al unor importante lucrări privind Istoria 
fi losofi ei indiene (5 vol., 1922-1955), Filosofi a Yoga în relaţie cu 
alte sisteme ale gândirii indiene (1930), Istoria literaturii sanscrite 
(1947), Rabindranath, Poetul şi Filosoful (1948), - prezentat elogis 
în Encyclopedia of Indian Literature.

supremă, cu o idealitate inviolabilă:
 „M-am gândit, atunci, cât de ciudată este 

retragerea aceasta a ei în mitologie, cât de dureroasă 
pentru mine această abstractizare continuă a mea, 
făcut din om zeu, din amant soare. Eu descoperisem 
visul, dar un vis în care întâlneam pe aceeaşi 
Maitreyi din Bhowanipore, şi o strângeam tot atât de 
bărbăteşte în braţe. Visul meu, cât de fantastic ar fi 
fost, continua aceeaşi viaţă dusă împreună şi aceeaşi 
dragoste, desăvârşind-o, împlinind-o. Dar mitologia 
ei mă transformase demult în imaginaţie, în idee, şi 
nu mă regăseam, aşa cum aş fi vrut, cu scăderile şi 
patimile mele, în «soarele» ei, în «florile» ei”.

Spre deosebore de europeanul Allan, care nu ştie 
să se „elibereze” de „roadele” faptelor sale (conform 
vechilor scrieri filosofice indiene evocate mai sus) şi 
continuă să se chinuie în pustietăţile din Himalaia 
(oricât ar încerca să-şi regăsească iubita în braţele 
aventurierei Jeni Isaac din Cape-Town), „Sihastra 
din Upanishade” se retrage într-o mitologie 
inaccesibilă lui Allan, eliberându-se de „rodul” 
faptelor, ridicând dragostea ei la ideea pură, la 
autonomia mitului, suprimând orice legături 
dureroase cu realitatea, eliberându-se. E însuşi 
ritualul purificării, care îi scapă pentru totdeauna 
europeanului Allan.9 Acest adevăr al suferinţei (şi nu 
finalul cu abandonarea eroinei în braţele unui 
vânzător de fructe, ce ţine de pură ficţionalitate!) îl 
va afla autorul după patruzeci de ani, căci , după 
plecarea tânărului din Bhowanipore, Maitreyi trăise 
o adevărată depresie, obsesia iubirii neîmplinite 
aceasta trăind-o mult timp (călătorind cu familia în 
Himalaya, căuta în ashram-urile Rishikeshului 
urmele pierdutului iubit…). Să menţionăm şi că 
Maitreyi Devi, binecunoscuta azi scriitoare din 
lumea Bengalului, este autoarea unor profunde eseuri 
având ca temă fie spiritualitatea vechii Indii: „Rig 
veder” debata o manus / Zei şi oameni în „Rigvede” 
(1957), fie cea a Indiei şi Japoniei: Achena Chin / 
Necunoscuta Chină şi Chine o Japane / China şi 
Japonia.

„Sper s-o termin repede cu India!”, notează el în 
final, - o propoziţie definitorie, - pentru a pleca la 
Singapore. India îl refuză, prin consimţământ! Chiar 
întâlnirea reală cu Maitreyi, la Chicago, în 1973, îl 
lasă… rece! (Un fel de laşitate orgolioasă, căci a 
ratat atâtea ocazii de a reface legătura cu Maitreyi, 
post festum, desigur. Chipul solar, idealizat al 
bărbatului din regretul târziu al eroinei rămâne o 
pură iluzie, adică nedemn de sacrificiul acesteia. E 
mai uşor să cauţi justificări ale nonacţiunii, într-un 
lung monolog confesiv al naratorului-personaj, decât 
să acţionezi ca atare…).

Un ésprit geometrique căruia îi sunt inaccesibile 
valorile profunde ale sacralităţii, ecuaţia Orient - 
Occident regăsindu-se, în acest roman, la modul 
ilustrării artistice, spre deosebire de atâtea abordări 
teoretice ulterioare din scrierile lui Mircea Eliade.10

Zenovie CÂRLUGEA
9  În replica narativă Dragostea nu moare (Calcutta, 1974), 

distins cu Premiul Academiei de Litere (Sahitya Akademi), numele 
eroului, întruchipând spiritul europenist, raţionalis şi geometric, 
este Mircea EUCLID.”Totul este adevărat, cu excepţia descrierii 
din ultimul capitol, unde am încercat să utilizez simbolul…”, va 
declara autoarea, într-o scrisoare, lui Mac Linscott Ricketts, 
scrupulos cercetător al operei lui M. Eliade. (Th e Romanian Roots. 
1907-1945, New York, Columbia Universyti Press, 1988, Cap. 12. 
Maitreyi, pp. 464-486).

10 „Orientul are altă mentalitate, altă sensibilitate”, scria 
Mircea Eliade în articolul „Apărarea Occidentului” („Cuvântul”, 
III, 883, 2 octombrie 1927), comentând critic lucrarea lui Hanri 
Massis, Défense de l’Occident şi constatând că „valorile europene 
sunt compromise”. E vorba, de fapt, de o mai largă dezbatere de 
idei privind confruntarea Occident-Orient, în care se angajasereă 
Spengler, Keyserling, René Guénon ş.a. „Suntem în Occident sau 
în Orient? Se întreba C. Noica. Nici una, nici alta, şi una şi alta” 
(Rostirea fi lozofi că românească, Buc., 1970, p. 88). A se vedea şi 
secţiunea „Occident şi Orient” din lucrarea lui A. Marino, 
Hermeneutica lui Mircea Eliade, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 
302-314. Dezbatere de idei încă viabilă şi azi…
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,,Ispita dacică” a fost sintagma prin care filosoful 
Mircea Vulcănescu, prestigios in epocă, anunţa, in mai 
1941, o conferinţă a sa la Fundaţia Dalles, in cadrul unui 
ciclu de conferinţe, “Ideea dacica”, organizat de 
Comitetul de iniţiativă pentru dezgroparea cetăţilor 
dacice din Muntii Orăştiei. Prin Mircea Vulcănescu, 
Mircea Eliade, Lucian Blaga şi alţii se continua, in 
secolul XX, o preocupare pe care meditaţia filosofica 
românească o incercase specific şi in veacul anterior, 
indeosebi prin cei pe care istoria filosofiei nationale i-a 
reţinut ca marile noastre spirite enciclopedice: Bogdan 
Petriceicu Hasdeu şi Ion Heliade Radulescu; şi nu mai 
putin - prin Mihai Eminescu. 

Dar “ispita dacica” in filosofie (“revoltă a fondului 
autohton” manifestată ca efort comprehensiv de 
recuperare a doctrinei zamolxiene) nu desemnează 
limitativ doar exercitarea intelighenţiei din spaţiul nostru 
spiritual. Pionierii “ispitei dacice” au fost înşişi grecii 
Antichităţii: “miracolul grec” al filosofării - vădindu-se 
astfel insuficient sieşi - conţine în el semnele clare ale 
mirării şi ale interesului faţă de natura aparte - şi doar 
intrezărită - a înţelepciunii “bărbatului străin”, 
Zamolxis. 

Gânditorii români, până astăzi, spre a şi-l apropria pe 
Zamolxis, au practicat cu precădere calea raportării 
explicative a sapienţei acestuia la universul spiritual 
geto-dacic, larg comunitar, la cultura şi modul de viaţă 
perpetuate istoriceşte în arealul carpatic, cu imanente 
virtualităţi de considerare metafizică a existenţei. Grecii, 
in schimb, defavorizaţi, ca străini, prin imposibilitatea 
unei asemenea practici interpretative, spre a şi-l apropria 
mental pe “barbarul” filosof al inceputurilor, Zamolxis, 
de imemoriala notorietate doxografică in inşăşi cultura 
lor, au convertit prin excelenţă “ispita dacica” in ispită 
comparatistă: figura regală a inţeleptului trac părea astfel 
ca se poate dezvălui prin tehnica raportării ei la 
conţinuturile de gândire ale sophoi-lor eleni, ce excelau 
in efortul de intemeiere pentru umanitate a discursului 
filosofic. Ca şi in cazul divinităţilor “barbare”, 
aproximate de greci prin asocieri - mai totdeauna cu rest, 
dacă nu fortuite - cu zeii propriei mitologii, inteleptul 
Zamolxis avea să fie alăturat explicativ, la rândul său, 
filosofilor Helladei - Thales, Parmenide, Empedocle, 
Socrate, Platon, Pythagoras ... Sigur că şi tratarea 
istoriografică românească se arată, in plan secund, 
interesată de asemenea apropieri doctrinare comparatiste. 
Dar cu o grijă: valoarea acestei proceduri generale de 
analiză comparată rămâne funcţie de păstrarea unei 
anumite insensibilităţi metodologice la cronologie; altfel, 
comparatismul decade in “critica sursieră” ameninţată de 
stereotipul operării fatale cu principiul “post hoc ergo 
propter hoc”. Discutând tocmai posibilităţile şi limitele 
metodei comparative, Georges Dumezil sublinia regula 
ei de aur, anume a menţine trează conştiinţa că metoda in 
cauză permite recunoaşterea şi clarificarea structurilor de 
gândi re ,  dar  nu  permi te  recons t i tu i r i 
evenimenţiale,fabricarea istoriei ori a preistoriei, ispită 
ideativă la care sunt expuşi filologul, arheologul, 
istoricul1 

Filosofii autohtoni preocupati de Zamolxis şi de 
spiritualitatea geto-dacilor resimt că demersul lor 
cognitiv este unul intrinsec tradiţiei culturale de care 
apartin ¬şi de aici, după cum am deschis discuţia, 
posibilitatea unor proceduri interpretative proprii, între 
care, vom i1ustra imediat, reducţia fenomenologica. 
Pentru greci (sau alţi gânditori străini), însă, pomenirea 
lui Zamolxis şi a ethosului geto-dacic era de natura unor 
referiri extrinseci, - şi de aici alt tip de abordări 
explicative, intre care şi acea formă primară de 

comprehensiune prin alipirea grosieră a necunoscutului 
la ceva familiar lor. Chiar dacă istoriografii rutinaţi ai 
filosofiei se pot păstra la distanţă faţă de utilizarea unor 
tehnici fenomenologice in domeniul lor de activitate, ei 
socotindu-se mult mai “acasă”, in spaţiul discursului 
istoriografic, atunci când se întreabă, bunăoară, dacă 
Zamolxis a fost sau nu un “pitagoreu” -, trebuie cel puţin 
consemnat faptul că deliberarea filosofică românească 
nu a excelat pe calea unui asemenea tip de intrebări, ea 
dispunând totodată - reluăm ideea - de specifice mărci 
euristice. “In Ispita dacică - citim intr-o prezentare a 
gândirii lui Mircea Vulcanescu - se intreprinde un excurs 
istoric, necesar surprinderii şi descrierii determinaţiilor 
caracteristice ale «sufletului» românesc. Vu1cănescu nu 
se vrea aici atât omul de ştiintă ( ... ), cât gânditorul care 
investighează metafizic, indeosebi prin metoda 
fenomenologică; el aspiră ca preocupările sale să meargă 
pe linia celor intreprinse de Ernst Robert Curtius, Max 
Scheler sau Max Weber”2 .Să-l urmărim insă nemijlocit, 
pe Mircea Vulcănescu. Reproducem un fragment din 
Ispita dacica: “Ispita tracica nu este ( ... ) pentru sufletul 
românesc o ispită extrospectivă. Ea nu implică orientarea 
sufletului românesc după un model extern, care să 
exercite asupra lui influenţe din afară, cum e lumea 
franceză ori cum e lumea slavă. 

  Ajungi la traci după ce elimini din tine tot ceea 
ce reuşeşti să identifici că datoreşti altora. Ispita tracică 
ar fi, deci, judecată din acest punct de vedere exterior, o 
ispită reziduală. Ea ar cuprinde elementele sufleteşti care 
nu-şi pot afla altă origine, după cum filologii atribuie 
rădăcinilor trace cuvinte ce nu se vădesc aparţinând altui 
idiom. Ispită lăuntrică, ispită reziduală (...). Dacă cultura 
unui om este, cum zice Valéry, ceea ce îi rămâne după ce 
a uitat totul, noi am aparţine lumii trace atunci când nu 
ne-am mai sili să fim în nici un alt fel decât cum suntem 
(...). Să ne oprim şi să ne cufundăm în noi inşine (.. .)”3. 
Iată - am ilustrat - din ce unghi cu deosebire al său un 
filosof român, conştient de apartenenţa sa la o vatră 
culturală, poate vorbi consistent despre natura 
zamolxismului: identificând tacit zamolxismul cu 
esenţialitatea spiritualităţii geto-dacice - şi recunoscând 
introspectiv atributele acelei spiritualităţi ca fiind, 
profund, ale sale. E afirmată astfel ideea unei 
semnificative continuităţi, una care poate să disturbe 
optica istoricistă obişnuită.

Dar aici ne preocupă efectiv consemnarea rezultatelor 
celeilalte ispite, comparatiste - „extrospective”, cum ar 
califica-o Mircea Vulcănescu - încercată în felurite 
chipuri vizavi de tainica viziune zamolxiană a existenţei, 
de grandioasa (în ascunderea ei) personalitate a 
înţeleptului Zamolxis. In multe situaţii, şi încă de la 
origini, a fost suficientă cunoscuta consemnare 
herodotiană pentru ca incitarea comparatistă să se 
exercite ca tentativă explicativă. Textul lui Herodot 
despre Zamolxis, notează Mircea Eliade, „a făcut o mare 
impresie in lumea antică, de la contemporanii lui Herodot 
până la ultimii neo-pythagoricieni şi neo-platonicieni. A 
fost îndelung comentat şi interpretat de erudiţi şi continuă 
să fie şi în zilele noastre”4.

O primă asociere, ce merită să fie consemnată, este 
aceea făcută între Zamolxis şi filosoful grec Thales din 
Milet (cca 624-546 î. Ch.). Anticii au împins acest 
particular efort euristic al lor până acolo încât au adăugat 
numelui înţeleptului trac (poate şi fiindcă era mai greu 
de rostit exact) numele celuilalt, din propria cultură: 
„Unii spun că el [Zalmoxis] mai este numit şi Thales” - 
consemnează Porphyrios5. Vor fi existat, de bună seamă, 
nişte cauze pe care izvoarele antice nu ni le desluşesc; se 
poate reţine, în abstract, abia ideea că grecii vechi 

gândeau oricum mai multe despre Zamolxis decât aflăm 
utilizând sursele ce ne-au parvenit de la ei. Totuşi, în 
lipsa desluşirii exprese a temeiurilor străvechi ale 
asocierii Zamolxis-Thales, se impune oricum ca acestei 
alăturări practicate de antici să i se discearnă, fie şi 
speculativ, relevanţele.

Corelarea Zamolxis-Thales, apreciem, reprezintă o 
trimitere la lumea filosofiei elene de un caracter cu totul 
special: o trimitere anume la filosoful primordial al 
grecilor,

după cum îl califica Nietzsche în Începuturile 
filosofiei elene, la fel după cum apare situat primul in 
doxografia lui Diogenes Laertios, în Prelegerile hegeliene 
ori în istoriografiile curente ale domeniului gândirii 
filosofice. Reamintindu-ne lucrarea lui Diogenes 
Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, ni se 
pare elocvent faptul că în ea, după ce Laertios, încă în 
primul paragraf al scrierii, vorbeşte de Zamolxis în 
legătură cu ceţoasele începuturi ale deliberării filosofice 
umane, demarează expunerea istoriografică propriu-zisă 
cu grecul Thales: cel la care Zamolxis va fi în mod 
recurent raportat de antici, până la a-1 denumi ca atare. 
Dacă - doxografiază Laertios - „studiul filosofiei a 
inceput la popoarele străine”, atunci, după autori vechi, 
primul în spaţiul european e tracul Zamolxis. „Dar - 
intervine Laertios cu o enormitate pro domo - aceşti 
autori uită că realizările pe care ei le atribuie barbarilor 
aparţin grecilor, cu care începe nu numai filosofia, dar şi 
însuşi neamul omenesc”6 - iar în acest caz primul înţelept 
memorabil al umanităţii, asupra căruia el se opreşte, 
devine Thales. E, în amintita asociere/confuzie euristică 
Zamolxis-Thales, un indiciu al ancestralităţii lui 
Zamolxis, implicit al vechimii viziunii filosofice a lui 
Thales, un indiciu de reţinut, dar fără fabricarea (in 
sensul citatului din Dumezil) vreunei ierarhizări 
cronologice, în acest caz - asocierea lui Zamolxis 
filosofului primordial al grecilor - tocmai lui, la limita 
orizontului lor temporal - nu apare viciată de vreo 
intenţie istoricistă subordonatoare a unuia celuilalt, cum 
se întâmplă în practica raportării lui Zamolxis la mai 
târziul iubitor de înţelepciune Pythagoras (întrucât se 
socoate că Zamolxis a fost servitorul şi învăţăcelul 
acestuia).

Observând datele care ne-au parvenit, ceea ce are 
aparte, faţă de o corelare obişnuită, asocierea Zamolxis-
Thales, este caracterul ei extrem: faptul că în acest caz 
recursul cognitiv comparatist este unul radical, mergând 
până la suprapunerea identităţilor celor doi înţelepţi. 
Asocierea lor euristică atinge deplinătatea coincidenţei 
(echivalenţei) astfel încât derivarea valorică, de conţinut 
filosofic a unui gânditor din învăţătura celuilalt devine 
logiceşte exclusă; implicaţia logică, într-o atare situaţie 
este: ceea ce aparţine în chip esenţial de gândirea unuia, 
ar aparţine şi gândirii celuilalt. Să urmărim aspectele 
esenţiale ale „lumilor filosofice” ale celor doi.

Dacă e să exprimăm prin câte un termen unic, pe de o 
parte, miezul învăţăturii zamolxiene, iar pe de alta, 
miezul doctrinei lui Thales, aceste reprezentative cuvinte-
cheie ar fi: nemurirea (posibilitatea omului de ieşire din 
destrucţia curgerii temporale şi de elevată situare ad 
infinitum în proximitatea divinului), în cazul doctrinei 
zamolxiene; şi, respectiv, apa în cazul învăţăturii lui 
Thales (apa ca principiu prim al tuturor celor existente, 
principiu afirmat în maniera generalizărilor filosofice 
incipiente ale vechilor ionieni). Or, tipica idee zamolxiană 
a nemuririi o aflăm ca proprie şi aserţiunilor lui Thales 
din Milet (atribuită lui, căci în scrierile sale filosofice, 
ionianul pare să nu o fi produs). Mai mult, în această 
privinţă: analog perspectivei interpretative asupra 

ION POGORILOVSCHI:

ISPITE COMPARATISTE ÎN FILOSOFIE (I)
ZAMOLXIS - THALES

Abstract. The study is a three-parts comparative approach (Zamolxis-Socrates-Plato) proposed, as a necessary technique of 
reconstruction along millennia of the content of Zamolxian wisdom (the originally sapientia of Thraco-Geto-Daks), too briefly presented 

within the antique sources. The first part heuristically associates Zamolxis’ personality with the one of the philosophers with whom, 
usually, the histories of Greek philosophy begin, that is Thales.
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doctrinei zamolxiene ca doctrină filosofică originară a 
geto-dacilor, numele de Thales desemnează - de astă dată 
în universul culturii elene — pe gânditorul care ar fi 
formulat primul o asemenea teză: „Unii, printre care 
poetul Choirilos - notează acelaşi Laertios - afirmă că el 
[Thales], cel dintâi, a susţinut nemurirea sufletului”7(...). 
E verosimil, aşadar, pe această bază, ca în spaţiul 
absorbant şi nu lipsit de hibridări al gândirii grecilor să fi 
fost creată doxa despre Zamolxis-Thales ca înţelept de 
referinţă liminară (primul în timp) al nemuririi.

Din perspectiva celuilalt termen, specificat că ar 
desemna chintesenţa viziunii filosofice a lui Thales (apa 
ca principiu al tuturor lucrurilor), asocierea Zamolxis-
Thales comportă o discuţie ceva mai largă. Mai intâi să 
observăm că pentru faptul afirmării (desigur, imperfecte 
ca enunţ filosofic) a acestui arché (apa), Aristotel însuşi, 
în perioada de împlinire a gândirii filosofice greceşti (trei 
sute de ani după Thales), îl va socoti pe patriarhul ionian 
demn de atenţia Metafizicii sale: apa, ca prim gând 
filosofic asupra temeiului lumii, acredita peste veacuri 
un prim filosof... Dar de ce tocmai apa, ca arché, să fi 
făcut casă bună cu mentalul celui recunoscut drept 
filosoful inaugural al elenilor? Se poate constata că 
Aristotel, în Metafizica, îl cuprinde şi îl are în atenţie pe 
Thales ca pe maratonistul unei viziuni ce vine mai de 
departe - şi s-ar zice că Stagiritul caută să facă din 
această observaţie un argument în sprijinul apei lui 
Thales, ca principiu, atunci când scrie, gândindu-se la 
Orfeu, la Hesiod, la Homer: „(...) oamenii străvechi, care 
au trăit cu mult înaintea generaţiei de azi şi au făcut 
primele încercări de explicaţie teologică [mitologică] a 
lumii, au avut aceeaşi părere despre natură. Într-adevăr, 
ei au făcut din Okeanos şi Tethys părinţii lumii, arătând 
că lucrul pe care jurau zeii, numit de poeţi Styx, nu e 
altceva decât apa. Dar cine jură, jură pe ceea ce e mai 
respectabil, şi mai respectabil e ceea ce e mai vechi”8. 
Filosoficul primar (în speţă, gândul lui Thales) este 
revendicat astfel de la mitologie, de la mitosofic. În 
încheierea trimiterii sale în trecut, Aristotel înclină să 
creadă că, deşi „e greu de stabilit”, „într-adevăr aceasta 
[primordialitatea apei] a fost cea mai primitivă şi cea mai 
veche părere despre originea lucrurilor. În orice caz, se 
spune că Thales a susţinut această părere (...)”9. Deşi 
Aristotel exemplifică prin Okeanos şi Tethys (adică prin 
mitologia neamului său) spre a acredita apa ca fiind 
arheul celor mai depărtate viziuni asupra obârşiei 
lucrurilor, referirea lui bate dincolo de Hellada, conduce 
gândul către culturile originare în genere, îndeosebi 
înfloritoarele culturi străvechi ale Orientului, cunoscute 
grecilor. Aceste culturi fondatoare - după cum 
consemnează azi istoriile moderne ale filosofiei care nu 
încep, convenţional, cu grecii - au făcut adesea din ideea 
apelor primordiale suportul ontologic protofilosofic al 
originării lumii.

În consideraţiile citate, Aristotel însuşi îl are mental 
in vedere pe Orfeu10, adică va fi deschis implicit 
fereastra gândului său spre orizontul mitic al lumii 
tracilor. Or, dacă nu deţinem informaţii care să ateste 
nemijlocit o viziune cosmogonică legată de principiul 
apei la traci (la geto-daci), avem, în schimb, o 
predominantă viziune de acest tip care a supravieţuit şi 
s-a decantat până spre secolul XX în arealul carpatic. 
Riguros privind-o, viziunea nu poate semnifica decât un 
fapt de continuitate spirituală, cu obârşia ideativă adânc 
înfiptă în trecutul locului: o marcă a „fenomenului nostru 
originar”. Ca model explicativ protofilosofic - consideră 
Gh. Vlăduţescu - apa, dintre toate, pare să aibă ca 
vechime şi răspândire, în reprezentările cosmogonice, 
demnitatea supremă. Afirmarea primatului cosmologic al 
apei este frecventă în legendele româneşti11, pământul 
având o demnitate cosmologică secundă12. „Nu, 
universul n-a apărut din apă - îşi continuă gândul 
filosoful român - şi, cu toate acestea, Thales şi-a meritat 
locul între cei şapte (sau nouă) înţelepţi ai Greciei 
preclasice, pentru că, plasându-ne în zona semnificaţiilor 
metafizice, aflăm că apa numea principiul. În acest fel, 
milesianul săvârşea «o deschidere metafizică» (...) 
Aceeaşi deschidere o putem observa şi în cosmogoniile 
româneşti (...)”B- Şi gânditorul va incheia urcând în 

planul de generalitate al ideii de unitate organică, mai 
presus de timp, a spiritualităţii carpatice: „Cosmogoniile 
populare româneşti, deşi nu trec în filosofia sistematică, 
aşa cum în interiorul acesteia un moment se integrează în 
cel următor, se transmit ei cu duhul şi ca duhul unei 
spiritualităţi. Corespondenţele, de aceea, sunt poate mai 
mult: feţe ale aceleiaşi fiinţe”14. Tratând cu 
disponibilităţile sale comparatiste problematica miturilor 
cosmogonice dependente de imaginea „Apelor 
primordiale” (miturile scufundării cosmogonice în aceste 
ape), Mircea Eliade va releva anume spaţiul Europei de 
sud-est, de care dintotdeauna aparţinem, ca unul cu totul 
reprezentativ: „Arhaismul mitului (...) ne incită a-1 
considera ca făcând deja parte din patrimoniul religios al 
populaţiilor protoistorice ale Europei de sud-est. Faptul 
că atâtea alte elemente de cultură arhaică au supravieţuit 
până în pragul secolului XX în Balcani şi în Europa 
Orientală face această ipoteză mai puţin hazardată decât 
pare la prima vedere”15. Importanţa mitului astfel 
revendicat „rezidă - socoate Eliade - în faptul că el 
reprezintă singura cosmogonie «populară» din Europa de 
sud-est”, una ce răspundea unei necesităţi profunde a 
sufletului popular - şi autorul adaugă într-o notă de 
subsol: „Se ştie, cosmogoniile non-biblice au dispărut 
din folclorul Europei occidentale. Paul Sebillatt observa 
că nu există mit cosmogonic în tradiţiile populare ale 
Franţei”16. (...) Legendele cosmogonice româneşti - cu 
toposul lor caracteristic: „din început era peste tot numai 
apă” -, de bună seamă, nu decurg din Thales, ci de 
dincolo şi de alături de el, din fondul de eresuri geto-
dacic, al tracilor hiberboreici, fond disponibil interferării, 
apoi, cu gândirea elenă. Astfel conturând cadrul 
interpretativ, nu mai surprinde consemnarea că grecii 
puteau percepe şi cataloga, drept o singură sapienţă, cele 
două de fapt, ale lui Zamolxis şi Thales.

În istoria sa a filosofiei, Hegel (care vorbea studenţilor 
germani despre Zamolxis pe bază de Herodot) numeşte 
de câteva ori învătatura lui Thales „filosofie a naturii”, 
iar pe cel în cauză - „primul filosof al naturii”. Într-
adevăr, doctrina lui Thales aparţine de originarul stadiu 
naturist al mentalului, al hominizării. Ea s-a născut din 
observarea importanţei hotărâtoare a apei în nutrirea 
pământului, în încolţirea şi exultanta vegetaţiei, în 
zămislirea şi menţinerea vieţii. Dar, temporal, figura 
carpaticului Zamolxis nu poate fi decât cel puţin sincronă 
celei a ionianului Thales, iar sapienţa lui cel puţin 
concordantă, ca forma mentis, naturismului aceluia. 
Trebuie să reţinem şi sub această latură concretă, a 
naturismului filosofic, faptul că amândoi înţelepţii, încă 
din antichitatea mediteraneană, au fost percepuţi in 
tandem şi suprapuşi semasiologic. Hegel socoate potrivit 
să citeze pe larg din Aristotel şi din Plutarh spre a reliefa 
de ce tocmai apa a fost să fie principiul explicativ al celei 
dintâi filosofii a naturii: „Poate că Thales a ajuns la acest 
gând, fiindcă vedea că orice formă este umedă, că însuşi 
caldul provine din acest umed, şi că ceea ce este viu 
trăieşte prin aceasta. Acela însă din care provine ceva 
este principiul a toate. Iată motivul care 1-a făcut să 
conceapă acest gând, şi el 1-a conceput şi fiindcă orice 
sămânţă are o natură umedă, iar apa este principiul 
umedului”17. Or, existenţa tandemului doxografic 
Zamolxis-Thales sugerează că probabil nu ar fi zadarnic 
să observăm în termenul „Zamolxis” particula „mol” - 
regionalism românesc însemnând şi astăzi „mâl”, pământ 
saturat de apă şi bazal mediu al vieţii. Principial, se poate 
purta o discuţie consistentă - dar nu e locul aici — asupra 
cultului lui Zamolxis ca asupra unuia prin excelenţă 
naturist, legat de agricultură şi anotimpuri, de ocultarea, 
moartea şi învierea din umid a boabei semănate, cu 
ritualuri implicând intens o simbolică vegetală - de la 
ramura verde la poienile sacre şi lăcaşurile de tip abaton, 
cu practici dendrolatrice şi cu dubletul lor ideativ - 
străbuna noastră mitologie botanică... Dar să punem 
punct ispitei comparatise (de interes filosofic din 
antichitate şi până astăzi) Zamolxis-Thales, cu 
menţionarea unei pertinente contribuţii in problemă, 
datorată lui Gh. Muşu: „(...) noi credem că el [numele 
„Zamolxis” asociat denominativului „Thales”] redă în 
echivalent grecesc aspectul şi legătura zeului cu lumea 

plantelor şi înflorirea lor, aşa cum ne-o spune înţelesul 
respectivului nume în Hellada, Thales, din aceeaşi 
familie cu thall6y thaleo - «înfloresc», când din 
Zamolxis-Thales ar mai coborî în lumea folclorului, 
basmelor portriva lui Făt-Frumos: «Florea 
înfloritul»”18.

În literatura de dată recentă, pe alăturarea explicativă 
Zamolxis-Thales insistă Dan Oltean în Religia dacilor. 
Pe muchia echivocului însă: urmând perspectiva lui G. 
Dumézil asupra religiilor indo-europene (ca fiind 
reductibile structural la scheme triadice de zeităţi/
funcţii), autorul numit asociază acestui univers de 
credinţe zamolxismul ca fiind de asemenea - şi cu totul 
comparabil - o religie de natură triadică. În acest caz, în 
personalitatea lui Zamolxis s-ar regăsi corelate 
funcţiunile unei specifice triade divine, Thales-Hercules 
(sau Marte)-Cronos, - cu atât mai elocvent cu cât lui 
Zamolxis i s-au atribuit încă din Antichitate toate aceste 
epitete denominative19. Şi mai departe: „epitetul de 
Thales (...) corespunde funcţiunii întâi din mitologiile 
indo-europene incluzând zeii vegetaţiei şi ai 
fecundităţii”20 legaţi funcţional de teluric şi de umid, 
următoarele tipuri de zeităţi componente ale triadei 
divine vizând funcţii proprii etajelor superioare din 
inchipuirea trinivelară a lumii. Nedumireşte, în această 
interpretare, promovarea lui Thales ca zeitate 
(componentă a unei triade divine), cu eludarea condiţiei 
autentice de înţelept primar sau de filosof a milesianului. 
Oricum, din considerarea relaţiei Zamolxis-Thales ca 
parte a unui sistem mai complex de relaţionări, e de 
reţinut că asocierea în discuţie, semnificativă fiind, nu 
este şi îndestulătoare pentru a cuprinde organic planurile 
viziunii zamolxiene asupra existenţei.

(Va urma)

ION POGORILOVSCHI,
(REVISTA DE FILOZOFIE, TOMUL LI, 1-2, 

ianuarie-aprilie 2004, 193-200).

NOTE:

1 G. Dumezil, La religion roumaine arehai’que, Paris, 
1966, p. 8. 

2 Marin Diaconu, Un model ontologie al omului romanese, 
prefata la vol. Mircea Vulcanescu, Dimensiunea romaneaseii a 
existen{ei, Bucureşti, Editura Fundatiei Culturale Romane, 
1991, p. 7.

3M. Vulcănescu, op. cit., p. 46-47.
4Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1980, p. 39.
5Viaţa lui Pythagoras, XIV.
6 Diogenes Laertios, I-I.3.
7Diogenes Laertios, op. cit., ed. cit., p. 121.
8Aristotel, Metafizica, I, 3 (trad. rom. Şt. Bezdechi, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1965, p. 59).
9Ibidem.
10Cf. Dan Bădărău, nota 31 la Aristotel, Metafizica, ed. 

cit., p. 59.
11Gh. Vlăduţescu, Filosofia legendelor cosmogonice 

româneşti, Bucureşti, Editura Minerva,
1982, p. 66.
12Ibidem, p. 72.
13Ibidemtp. 139-140.
14Gh. Vlăduţescu, op. cit., p. 149-150.
15Mircea Eliade, De la Zalmoxis .... p. 133-134.
16Ibidem, p. 134.
17 Aristotel, Metafizica, 383 b, apud Hegel, Prelegeri de 

istorie a filosofîei I, Bucureşti, Editura Academiei, 1963, p. 
160. Există diferenţe notabile intre traducerea in româneşte a 
textului aristotelic operată de D.D. Roşea după Prelegerile lui 
Hegel (unde punctul de vedere al filosofului antic e prezentat 
ca o supoziţie) şi cea operată de Şt. Bezdechi după originalul 
Metafizicii (unde punctul de vedere aristotelic se prezintă ca o 
certitudine).

18Gh. Muşu, Din mitologia tracilor (studii), Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 1982,

p. 74, Vezi, tot acolo, şi studiul O reprezentare din care se 
ridică, in ipostază divină, Zamolxis -

Thales şi zâna Dochia: „ Codrul” român, „ Codrul trac”.
19Dan Oltean, Religia dacilor, Bucureşti, Editura Saeculum 

I.O., 2002, p. 24.
20Ibidem, p. 25.
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Au înflorit crinii-
 Crezul Mîntuirii…
 Pace în suflet!
 
Tresare amintirea, în văpăi-
 se-nalţă,
 Stâlpul Jertfei…
 *
Amurgul, 
 corolă purpurie 
 peste blânda Lumină…
 *
Cumpăna zodiacului-
 e coborâtă,
 în rodire…
 *
Ai aşezat covor de frunze,
 în lacrimi- 
 de mărgăritar…
 *
Sufletul meu, fluture dalb,
 ce zvâcneşte,
 în crisalidă…
 *
Mărgăritare,
 cristale de sare -
 întreţin arderea…
 *
În petale de diamant,
 se şlefuieşte-
 Lumina Ta…
 *
O pulbere cosmică,
 auriferă-
 cerne Lumina…
 *
Picuri de curcubeu-
 revărsate-n Eternităţi,
 de-o clipă…
 *
Cuvintele împresurate,
 de cearcănul -
 Reveriei…

 *
Cicoarea ochilor -
 ferecată-i Dorinţa,
 în cuvinte…
 *
O noapte de Cireşar-
 se coboară,
 în dalba Magie…
 *
Solstiţiul tălăzuind,
 ritmuri celeste -
 se iveşte…
 *
Sînziene dănţuiesc,
 despletite-n
 spumegânda mare…
 *

Mângâietor a toate stelele,
 în suire -
 rotindă…
 *

Tainică noapte,
 pleoapa fragedei Lumini 
 izbeşte valul…
 *
Pescăruşi, în zbor de safir 
 întâmpină Răsăritul…
 Ave !
 *

Învăluită de soare,
 pe unda argintie-
 plutesc…
 *
Spinii Iluziei,
 în boabe de mărgăritar  
 sîngerau…
 *
În aprinsul lan de cicoare,
 pierdut e
 trifoiul vieţii…
 *
Amurgul mistuie-n
 vaporoase văpăi-
 crinii dorului…
 *
Cesornicul timpului- 
 în corole,
 de nu mă uita…
 *
Pe-al vieţii prag,
 dinaintea mării
 aşteptând răsăritul…
 *
Picură roua Poemului-
 albind, 
 la capătul nopţii…

Mângâietor a toate stelele
 *
Arcul timpului,
 precum cariul
 în grinda veacurilor…
 *
Viaţa lacrimă de rouă,
 evaporându-se
 grăbită…
 *
Harul tău se cerne,
 din Zenit
 peste mănăstiri de lacrimi…
 *
Sufletul stâlp înălţându-se,
 În Zenit-
 blândă lumină…
 *
Sufletul candela iubirii-
 stare de veghe,
 în neguri…
 *
Moartea-n corole de soc,
 târzii
 lângă tâmpla bisericii…
 *
În înzăpeziri de salcâm-
 zumzăie,
 rodul Poemului…
 *
Lâna de aur e scămoşată,
 în adieri
 de sălcii…
 *
Sufletul - Unicorn rănit
 în tăceri,
 de lebădă neagră…
 *
Ochiul s-a împăienjenit,
 a sosit vremea-
 Cuvântului…
 *
O! Doamne ai risipit cu mine,
 toată Tristeţea –
 Lumii…
 *
S-au zbătut îngerii,
 în poeme-
 până la sângerare…
 *
Şi serafimi rătăciţi,
 scăldaţi în lacrimi târzii-
 de rouă…
 *
Arhanghel albit în durere,
 iertător
 în înserare…
 *
Linişte,
 Dragoste şi Tăcere-
 otul e Bucurie….

ZOIA ELENA DEJU
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În perioada vieneză 
a redactării Panoramei 
deşertăciunilor (1870-
1872) ,  Eminescu 
dedicase nu mai puţin 
de 104 strofe senarii 
Daciei legendare şi 
eroice. Dacă avem în 
vedere că  întreg 
poemul, ce-şi propunea 
să  evoce tablouri 
semnificative din istoria 
omenirii, număra 217 
strofe (1302 versuri), 
putem să realizăm că 
intenţia poetului era 
aceea de a legitima 
civilizaţia geto-dacă 
între marile civilizaţii 
ale omenirii… 

În acest fel, afirmă G. Călinescu în exegeza sa Opera 
lui Mihai Eminescu (Ed. Minerva, Bucureşti, 1976, p. 
54), „Eminescu fusese fulgerat de ideea unei epopei 
dacice”. Însă, aceasta dovedindu-se irealizabilă, au 
rămas, totuşi, în manuscrisele poetului, diferite poeme şi 
încercări dramatice, care, toate la un loc, dimpreună cu 
consideraţiile sale teoretice din unele editoriale, pot să ne 
arate complexitatea şi profunzimea gândirii poetice, 
conform căreia „totul trebuie dacizat de acum înainte” 
(Distinguendum est). 

Între aceste fragmente de epopee dacă, postumele 
Sarmis şi Gemenii, dar şi antuma Rugăciunea unui dac, 
constituie un grup liric aparte, în care evocarea istorică şi 
reflecţia filosofică asigura imaginarului romantic 
eminescian capătă un teren amplu de desfăşurare.

Mai întâi, în poemul Sarmis (1879), este evocat 
„craiul tânăr din Geţia cea veche”, care, plimbându-se cu 
barca pe marea scăldată de razele lunii, face patetice 
declaraţii de dragoste miresei sale TOMIRIS.

Aceeaşi TOMIRIS apare şi în poemul mai elaborat 
Gemenii (1882), structurat în trei părţi, din care reţinem 
rivalitatea dintre cei doi fraţi, Sarmis şi Brigbelu, stârnită 
deopotrivă mai degrabă de aceeaşi femeie iubită, 
TOMIRIS, decât de succesiunea la tron.

Astfel, Brigbelu, fiul mai mic, îşi îndepărtează, în 
condiţii obscure, fratele, preluând, la împlinirea sorocului 
de un an, tronul şi, odată cu acesta, pe prefrumoasa 
TOMIRIS, care manifestă faţă de rivalul iubitului ei o 
atracţie hipnotică, comparabilă cu atracţia Cătălinei faţă 
de Hyperion din Luceafărul:

„ – Dar mă iubeşti 
Tomiris – tu mă iubeşti atât,

Precum pe al meu frate 
nicicând nu l-ai iubit.

- Da, simt că în puterea 
ta sunt, că tu mi-eşti domn

Şi te urmez ca umbra, dar 
te urmez ca-n somn.

Simt că l-a ta privire 
voinţele-mi sunt sterpe,

M-atragi precum m-
atrage un rece ochi de şerpe,

Fugi, fugi în lumea largă! 
Mă faci să-nnebunesc,

Căci te urmez şi totuşi 
din suflet te urăsc.”

La nunta tânărului 
r e g e B r i g b e l u  c u 
preafrumoasa Tomiris sunt 
invitaţi „zeii vechii Dacii”, 
care se aşază în şiruri sub 
bolţile de piatră, având în 
capul mesei pe „Zamolxe, 
zeul getic / Ce lesne urcă 
lumea cu umăru-i atletic”, cu 

Soarele în dreapta şi Luna în stânga:

„Din sale depărtate pătrunde zvon de armă
Prin el cimpoiul skytic porneşte dulcea-i larmă,
Trezind greoiul ropot de danţ, căci la un loc
Toţi oaspeţii mai tineri loveau baltagu-n joc,
Iar tinerele fete cu ei jucând de-a valma
Se-nvârt şi se mlădie uşor sunând cu palma.

La mijlocul de masă pe tronu-i şade el
Cu plete lungi şi negre, întunecos, Brigbel.
Şi răzimat pe spată al zeilor fiastru
Privea-n ochii miresei al cerului albastru.
Fruntaşi ca două basme, izvoarele uimirii-s,
În păru-i lung de aur se învălea Tomiris…”

La nuntă participă voievozi şi boieri din întreaga 
Geţie, care ascultă „poveşti din alte vremuri / De regi 
de-a căror fapte te miri şi te cutremuri”. Între cei abătuţi 
asupra acestor meleaguri este amintit, într-o antedatare 
sui generis, Darius al lui Istaspe, care negăsindu-şi în 
lume „loc să-ncapă / În Dacia venise, cerând pământ şi 
apă…”

Şi, pe când ghiduşul (un fel de măscărici 
shakespearian) îi desfaţă pe meseni cu glumele sale, 
apare în fundul sălii, sub un arc, „nebunul Sarmis”, cu 
mâna răzimată pe „spada-i de monarh”. Apropiindu-se 
de Brigbelu, îşi trece mâna peste faţă şi îşi aduce aminte 
„o veche povestire”. E, în discursul acestuia, o întreagă 
filozofie, căci, recunoscând atotputernicia lui Zamolxe, 
apariţia fantomatică nu face decât să-şi repudieze 
propriul său destin, îndeosebi coroana şi femeia iubită, 
aruncând asupra fratelui uzurpator un teribil blestem (e 
acel pesimism din poemul „Mureşan” şi dorul de extincţie 
şi de nirvana din „Rugăciunea unui dac”). 

Blestemul fratricid îl ajunge pe tânărul rege. Urmărind 
înşelătoarea fantomă a fratelui prin sălile pustii, cu 
pumnalul, spre a-l ucide, Brigbelu loveşte, dar sfârşeşte 
prin a se înjunghia pe sine: „Loveşte crud o dată şi cade 
mort – Brigbel.”

E, în acest poem, o frustă imaginaţie istorică (cu zei, 
regi şi obiceiuri din „Geţia cea veche”, cum numea 
Herodot ţara de dincolo de Istru), dar şi o atmosferă 
încărcată de un romantism hieratic şi nebulos.

Ideea rivalităţii fratricide pentru coroană şi femeia 
iubită, care duce la crimă, este, desigur, de circulaţie 
universală şi ea se conjugă cu motivul umbrei şi 
blestemului, al pasionalităţii hipnotice, al alienării 
fantomatice, - totul fiind adus în cheia reflecţiei pesimiste 

REGINA TOMIRIS ÎN LIRICA LUI

 MIHAI EMINESCU

asupra lumii şi creaţiei. Nu lipseşte din rugăciunea 
nirvanică a dacului nostru semnificaţia thanatică a unui 
leitmotiv de patetică expresivitate romantică:

„Se clatin visătorii copaci de chiparos
Cu ramurile negre uitându-se în jos,
Iar tei cu umbra lată şi flori pîn-în pământ
Spre marea-ntunecată se scutură de vânt.”

Regăsindu-se în lirica de această factură, regina 
TOMIRIS ţine la Eminescu mai mult de mitul poetic 
decât de realitatea istorică. Tomiris nu mai este aici 
regina războinică ce şi-a răzbunat fiul, pe Spargapeithes, 
cufundând capul ahemenidului Cyrus într-un vas cu vin, 
ea devine, sub pana lui Eminescu, mireasa blondă cu 
ochi albaştri, stârnind rivalitatea fratricidă, adică însuşi 
acel ideal romantic din mitul erotic, eidos exponenţial, 
atât de pregnant în imaginarul poetic eminescian.

Lucian BRANGA
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ILIE GUŢAN
Laureat al premiului pentru arghezologie, ed. 2005 a Festivalului Naţional de Literatură “Tudor Arghezi”

Volumul Una sută una poeme (1947), 
cuprinzând poezii apărute, în mare parte, 
în perioada 1939 - 1945, este revelator, 
mai puţin prin ceea ce continuă - teme, 
motive, ipostaze ale eului -, cât mai ales, 
prin ceea ce anunţă ca intensitate a trăirii 
lirice în creaţia “ultimului” Arghezi. Fără 
a fi întru totul nouă, comparativ cu ceea 
ce scrisese acesta până atunci, poezia de 
acum conferă câteva accente inedite 
lirismului arghezian. Se observă, în 
primul rând, o mutaţie a dramei din planul 
metafizic al psalmilor în cel existenţial, 
de la ipoteză la evidenţă. Imaginarul 
poetic se încheagă din luminişuri şi 
întunecimi, în circumstanţe vitrege pentru 
poet, evocate vag într-o Inscripţie: 
“Slovele cele mai bune / Le-am scris 
negre, cu cărbune, / pe deasupra cu 
vopsele. / Le-am pus ceară cu mărgele, / 
Şi dintr-unele tipare / Mi-a-ncolţit şi câte-
o floare. / Nici acum nu ştiu s-aleg: / 
Meşterul a fost ori zbeg.” Vremea de 
spital, detenţia, războiul generează 
reprezentări de apocalips, viziuni sumbre, 
nelinişti şi sfâşieri lăuntrice. “Pribeag 
între mocirlă, vânt şi stele”, implacabilul 
Destin e perceput ca tot mai ameninţător: 
“De cobiliţa dusă în spinare / Mi-atârnă 
zilele în câte o căldare / Şi calc încet să 
nu le vărs în mers. / De căte ori le-am 
clătinat, am şters / Cu talpa şi opinca, la 
fântână, / O vărsătură-neagră de ţărână. / 
Duc sânge-n ele vechi ca un năuc. / Al cui 
e sângele şi cui îl duc?” (De multe ori). 
Spaima în faţa nefiinţei atinge un 
dramatism rareori prezent anterior: “Unde 
ne ducem? Cine ne primeşte? / În poarta 
cui să cerem crezământ? / Hai, calule, hai, 
câine, pământeşte, / Să batem, frânţi, cu 
pumnii în pământ.” (Două stepe). 
Zdruncinată de grave seisme sociale şi 
personale, conştiinţa poetului îşi 
reprezintă înceţoşat, cu o notă tragică, 
traumatismele epocii. Ca şi alte dăţi, 
Arghezi are încă resurse de a renaşte 
învigorat, de a depăşi capcana unde 
drumurile par să se înfunde definitiv.

În Opere II, ediţie îngrijită de Mitzura 
Arghezi şi Traian Radu, apărută în 2000 
sub patronajul Academiei Române1, 
secţiunea a II-a cuprinde versuri pentru 
copii, unde sunt incluse următorele 
plachete şi volume: Facerea lumii (1931), 
ºara piticilor (1947), Drumul cu poveşti 
(1947), Prisaca (1954), Cartea mea 
frumoasă (1958). La Addenda sunt 
grupate versuri pentru albume destinate 
“celor mici”, şi apărute în perioada 1942 
- 1936. Multe poezii de aceeaşi factură se 

1  Tudor Arghezii, Opere I, II. Ediţie 
îngrijită, tabel cronologic şi bibliografi e 
de Mitzura Argehzi şi Traian Radu, 
Prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedică, 2000

află în Stihuri noi (1956) şi Stihuri 
pestriţe (1957). Toate acestea, cărora li se 
adaugă poezii risipite în celelalte volume, 
laolaltă cu numeroase scrieri în proză 
(cum e, de pildă, Cartea cu jucării) 
alcătuiesc un sector important al operei 
argheziene, cunoscut sub o formă 
stereotipă şi improprie: “literatură pentru 
copii”. Se ştie că Arghezii a scris şi cu 
această adresă, însă nu tot ce e încadrat de 
diverşi editori sub această etichetă e 
destinat numai unor cititori de o anumită 
vârstă. Adevărata lor valoare îl aşteaptă 
pe cititorul adult pentru a o precede. 
Poeziei, de un dramatism încrâncenat, 
cum este aceea a însetării de absolut, îi ia 
locul o poezie aparent minoră, destinsă, 
prin excelenţă lucidă, de o sensibilitate 
lipsită de orice crispare.

O parte din aceste versuri “pentru 
copii” sunt rodul unor ani când poetul 
traversează unul din momentele cele mai 
mai tensionate ale vieţii lui. Campania de 
presă împotriva temutului gazetar, ajuns 
tot mai incomod în perioada imediat 
postbelică, atinge punctul culminant la 
începutul anului 1948, când, sub pretextul 
unei analize - vădit eronate şi tendenţioase 
- a poeziei argheziene, autorul este 
victima unui penibil şi odios atac public. 
E prea puţin a vorbi de “contestarea” 
poetului, fiindcă în locul receptării 
estetice a operei poetice - chiar 
nefavorabilă să fi fost - s-a recurs la 
rechizitoriu ideologic şi politic cu un 
singur scop: excomunicarea lui Arghezi şi 
a operei lui din viaţa literară şi publică2. 
Interdicţia de a publica dureză până în 
1954, când îi apare Prisaca, după ce în 
noiembrie 1953 îi fuseseră publicate trei 
poezii:  Secera, La cosit, Giuvaiere, 
incluse în Stihuri noi (1956), volum ce 
cuprinde versuri din anii 1946-1955. Deşi 
victimă a ostacizării dirijate de instanţele 
Puterii prin slujitorii săi obedienţi, poetul 
continuă să scrie fabule, versuri 
“copilăreşti”, traduce din limba rusă şi 
franceză. Poezia, chiar tăinuită,  e un loc 
de refugiu şi o formă de exorcizare a 
răului năpustit asupra lui. Tăcerii la care a 
fost condamnat îi răspunde cu seninătate, 
voioşia şi disponibilitatea lucidă a unor 
versuri ce aşteptau să fie publicate. Chiar 
aşa se va întâmpla, cu concursul înaltelor 
oficialităţi din ce în ce mai clemente, dar 
şi cu cedarea morală din partea lui, nu 
lipsită de o strategie calculată. Cu 
sentimentul celui “frânt în jug”, frustrat 
de libertatea de a crânti, Arghezi cultivă 
fabula ca spaţiu de  evadare şi completare, 
din perspectivă moralistă, a unei umanităţi 
debusolate. El însăşi fabulist exersat, face 
“tălmăciri” din Krâlov şi La Fontaine, cu 
o libertate de parcă el inventează fabula, 
în al cărui scenariu epic de umor 
antonpannesc cititorul va descoperii 

2  Sorin Toma, Poezia putrefacţiei sau 
putrefacţia poeziei, în Scânteia din 5, 7, 9 şi 10 
ianuarie 1948.  Decizia de a supune unui aspru 
şi tendenţios rechizitoriu poezia argheziană are 
drept pretext o tabletă - citată la început - a 
lui Tudor Arghezi,  Cum citim şi 
înţelegem, apărută în Adevărul din 18 
octombrie 1947, reprodusă de noi în 
Ars portica, ed. cit. Adevăratele motive 
ale execuţiei poetului în ofi ciosul par-
tidului comunist se află publicistica 
incendiară a incisivului gazetar, care 
încă nu a fost obiectul unei analize per-
tinente. 

analogii cu realitatea imediată. O specie 
aparent de şuetă cunoaşte astfel magistrale 
plieri la actualitate, impunându-se prin 
ironie şi sarcasm. Pamfletarul fără egal 
din anii precedenţi şi-a lustruit armele, 
ascunzându-se în spatele unor măşti ca 
fabula şi exerciţiul ludic.

Surprinzător, în aceşti ani de atacuri 
concertate şi de frustrări, scrie o poezie 
de impecabile suavităţi, în descendenţa 
liricii graţioase din Cărticica de seară. 
Grădina cu miracolele ei e un loc de 
refugiu, de terapie sufletească printr-o 
comuniune secretă cu tainele Făpturii. 
Natura e domestică şi diafană. Cerul şi 
pământul se ating şi se sărută. Ierburile şi 
păsările se hrănesc cu miraculoase sucuri 
siderale. Universul renaşte în plan 
miniatural, într-o atmosferă de calm 
desăvârşit şi de pace naturistă, unde 
poetul se simte atotputernic şi înfrăţit cu 
vietăţile: “Din împărăţia mea, / Începută 
din perdea, / Fluturimea mă plăteşte / De 
dureri, împărăteşte. / Cine poate să-mi 
dărâme / Slava de peste fărâme?” 
(Parada). Poetul se abandonează 
voluptăţii şi inocenţei, eliberat parcă de 
întrebări şi amărăciuni, când - cum spune 
el - “Gândul n-o să te mai fure / Prin 
zăvoaie şi pădure / Cu ecoul de cuvinte / 
Care-ngână şi te minte” (Creion). Jocul 
cultivat cu ostentaţie în anii tăcerii impuse 
e pentru poet un mijloc de tonifiere 
morală. Arghezi îşi imaginează o lume a 
lui, ca un tărâm al purităţii menit să 
contracareze agresivitatea epocii şi să-i 
purifice fiinţa atinsă de “noroiul vremii”. 
Scriind versuri pentru copii, poetul se 
retrage în spaţiul candorii, conservând 
astfel spaţiul sacru al poeziei însăşi. 
Versurile sale nu sunt cele ale unui osândit 
şi nu trădează nici o notă depresivă, ci 
sunt joviale, cuceritoare prin umor şi 
voluptate “copilărească”. Nimic din 
drama omului nu transpare în asemenea 
compoziţii lirice de un oportunism stenic. 
Poetul continuă să aibă încredere în 
poezie, în propria-i poezie, antologică 
prin meşteşug impecabil, prin gracilitatea 
imaginii, prin mitologia lirică în registrul 
naiv şi ludic. 

Versurile aşa-zise “copilăreşti “, ca şi 
prozele congenere, nu au fost scrise doar 
cu scopul de a alinta o anumită vârstă. 
Dacă în cicluri ca 1907 şi Cântarea 
omului umanitatea e observată în latura ei 
gravă, în aceste versuri existenţa e 
scrutată din alte unghiri şi cu alţi ochi. 
Solemnităţii şi încumetării din volumele 
citate, autorul le preferă de astă dată o 
atitudine jovială, aparent naivă, vizibil 
studiată, însă tocmai de aceea plină 
candoare, de-o frăgezime cuceritoare. 
Aceste “copilăreşti “răsar din fondul 
inconştient al sensibilităţii, unde îşi au 
obârşia desele primeniri ale lirismului 
arghezian. Mărturisirea dorinţei de a se 
copilări trădează apetenţa lucidă a unui 
poet de virtuozitate, apt să descopere în 
versuri scrise cu meşteşug, cu rafinament 
stilistic, voluptăţi de mare artist. Asemeni 
scrieri cu inegalabil timbru artizanal 
trebuie judecate şi evaluate în ansamblul 
operei pe care o întregesc complementar. 
Ele sunt pauze necesare, reconfortante, 
ale artistului istovit de teme majore şi 
grave. Deşi simple digitaţii, unele conţin 
acorduri excepţionale şi uimitoare 

revelaţii lirice. Poezia de acest gen - 
înşelător de “minoră” - e cultivată cu o 
viclenie deliberată - poetul caută un 
refugiu pentru a-şi conserva candorile 
agresive de circumstanţe (“Când tristeţile 
de dor, / Uită tot şi tâlcul lor” - uitare 
realizată de livrat jocului de-a poezia). 
Arghezi mai urmăreşte ceva: să-l 
îndepărteze pe cititor de obsesiile induse 
de lectura unei poezii de altă factură, 
precum aceea a “psalmilor”. Totuşi, 
eliberarea din careul vechilor obsesii nu 
se întâmplă decâ parţial şi momentan - şi 
pentru poet, şi pentru cititor -, încât 
dileme şi întrebări de până atunci reapar 
deghizate în versurile “pentru copii”. Nici 
în cuprinsul acestora el nu încetează să 
raporteze propria-i fiinţă la lumea 
copilărită. Ni se revelează astfel o altă 
dimensiune - fundamentală ca şi altele - a 
sufletului arghezian.

Incă din 1931, pentru psalmistul 
neliniştit şi ros de îndoială, Facerea lumii 
este o îndeletnicire pământească pe cât de 
suavă, pe atât de păgână, este un 
deconectant “balet pe şapte silabe”, 
excelând prin graţi şi candoarea imaginii 
sacrului. În reprezentarea poetului, 
Dumnezeu e cel dintâi artizan, stăpânit de 
impulsul ludic: “Dar Dumnezeu s-a pus / 
Să lucreze colo, sus. / A luat o foarfece 
odată / Şi hârtie neliniată. / A luat un 
ghem de sfoară / Şi i-a dat drumul afară, / 
Din cer în mare, / Şi scoase soarele cât o 
căldare. / A luat clei şi pap / Şi a făcut un 
crap. / Şi stelele, una câte una. / Căci 
uitasem, pasăminte. / Nişte foarfeci 
ruginite / Şi nişte materiale, / Nişte 
ghemotoace, / Nişte prafuri cu care 
Sfinţia-Sa n-avusese ce face. / Şi ca fără 
să vrea / Făcu omul după stea, / Făcu 
struguri pentru om / Şi aşa pom lângă 
pom, / Flori cu flori şi ape-n ape...”. In alt 
poem, Adam şi Eva, mitul paradisului este 
imaginat fără încruntarea biblică. 

Pe linia aceloraşi răsturnări şi sfidări 
de pravili se înscrie şi întinsul poem ºara 
piticilor (1947), replică târzie, de un 
sarcasm abundent, la episodul monahal, 
în prelungirea paginilor corosive din 
Icoane de lemn. Punctul de plecare e naiv, 
dar substanţa lirică, în ciuda aparenţei de 
glumă, se încarcă, insesizabil, cu sensuri 
grave. Ca şi în Dalia, ficţiunea ascunde 
rememorarea persiflată a unei experienţe 
umane. Ironia, grotescul, fantasticul sunt 
şi aici fermenţii imaginarului. Descinderea 
în bizara “ţară a piticilor” generează 
sentimentul ajungerii într-o împărăţie 
liliputană, într-un fel de ºară de Kuty, însă 
mai puţin absurdă. ºara piticilor ne oferă 
imaginea unei umanităţi canonice lipsite 
de măreţie şi neputincioase de a-şi depăşi 
condiţia. Piticul întruchipează, în subtext, 
nimicnicia, căreia îi cade victimă omul 
inapt să se emancipeze din stihia 
simţurilor. Cu acidităţi de pamflet, sacrul 
e surprins în latura negativităţii lui 
omeneşti. Poemul excelează prin savoarea 
expresiei, a parabolei cu rafinate 
subtilităţi. 
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Tudor Arghezi, cel mai mare poet al 
credinţei creştine din secolul XX, secol care 
sa dovedit a fi religios, totuşi, după războaie şi 
revoluţii sângeroase, contrazicând şi 
contracarând apocalipsa profetizată de 
Malreaux, a intrat în epoca nouă a 
cibercivilizaţiei şi comunicaţiilor electronice 
cu propriul său univers virtual. Arghezi, ca 
poet al începutului şi sfârşitului lumilor, a 
creat o antologie a actului creaţiei care este o 
formă de credinţă. Căutarea certitudinii 
existenţiale se confundă cu descoperirea 
urmelor lui Dumnezeu, într-o filosofie a 
concretului inspirată de cererea lui Toma 
Neîncrezătorul de a avea dovada palpabilă a 
rănilor lui Isus.

Credinţa înseamnă, pentru Arghezi, un 
fond de trăiri dramatice tradus într-o formă 
interogativă, conştientizarea turbulentă, 
manifestată în stări de inocenţă şi suavitate 
sau, dimpotrivă, de negaţie apostatică. Poet al 
opoziţiilor şi antagonismelor care nu se 
ciocnesc şi nu se anulează la modul romantic, 
ci coexistă şi se înfruntă continuu. De aceea, 
s-ar putea spune că poezia este un gând care, 
gândind, se gândeşte pe sine. Interogaţia 
poetului fixează exact rama distinctivă: 
“Gândul meu al cui gând este / În ce 
gând…”.

Tudor Arghezi, chiar în sensul profeţiei lui 
Malreaux, rămâne poetul celor mai numeroase 
scenarii virtuale privind sfârşitul lumii. 
Eminescu a varietat imagini genezice ale 
lumii, în sensul cosmogoniilor vedice, şi a 
reconstituit big-bangul care a declanşat 
energiile coagulante ale cosmosului. Arghezi 
nu-şi pune probleme imagologice, nu face 
ipoteze asupra facerii lumii, nu se hazardează 
în proiecte inedite asupra momentelor 
originare. Lumea a fost făcută aşa cum scrie 
în Biblie, incluzând chiar şi istoria cuplului 
Adam şi Eva, dar mai frecvent dintr-o 
perspectivă ironică. Lumea a fost construită 
simplu: “Isus întinse mâna şi / S-a luminat 
lume de zi.” (Cei doi orbi).

Arghezi însă este mai preocupat de 
războiul sfârşitului lumilor, de viziunile 
escatologice ale eroziunii cosmice, de ultimele 
zvârc oliri ale Universului. Asupra sfârşitului 
lumii, chiar Biblia avansează mai multe 
variante, există contradicţii şi inserţii 
apocrife.

Sfârşitul vine – şi ideea există şi la 
Eminescu – când se rupe firul timpului: 
“Peretele-i veacul pătrat / Şi treapta e veacul 
în lat / Şi scara e toată vecia. / Şi când le 
dărâmi , trimiţi clipa / Să-ţi bată aripa / 
Dedesubt. / Musca mută a timpului rupt.” 
(Psalm).

Duhovnicească – al treilea mare poem al 
literaturii române după Mioriţa şi Luceafărul 
– începe sonorizând cu bătaia în fundul lumii, 
pentru că lumea e un gong uriaş, lovit de 
Dumnezeu cu un ciocan cosmic care produce 
ciclonul apocaliptic. Sfârşitul vine ca o boare, 
ca o insinuare, sub chipul unui intrus care 
şterge bornele universului. Simpla apariţie a 
străinului declanşează procesul mortificării, 
căci, totuşi, nu de moarte este vorba, de 
moartea definitivă, ci de o procesualitate a 
morbidităţii irespirabile, care ar pute avea ca 
reper “Alt Nepătruns, alt Presupus”.

Din elementele dispărute ale lumii fizice, 
Arghezi construieşte o stare metafizică de 
infernalitate (pentru că lumea pardisiacă  se 
află, totuşi, pe pământ). Ca majoritatea 
textelor argheziene şi Duhovnicească afirmă 
de la început o mare interogaţie: “Ce noapte 
geroasă, ce noapte grea! / A bătut în fundul 
lumii cineva. / E cineva sau, poate, mi se pare. 
/ Cine umblă fără lumină, /  Fără lună, fără 
lumânare / Şi s-a lovit de pomii din grădină? 
/Cine calcă fără zgomot, fără pas, / Ca un 
suflet de pripas? / Cine-i acolo? Răspunde! / 
De unde vii şi ai intrat pe unde? ”.

În final, se va afla cine este: Isus, care a 
fugit de pe cruce – şi trebuie să recunoaştem 
că o asemenea idee eretică nu se putea naşte 
decât pe un teritoriu arghezian.

Şi în viziunea sa asupra sfârşitului lumii, 
Arghezi intră în contradicţie cu formulele 
oficiale ale ortodoxiei.

Perspectiva escatologică a ortodoxiei evită 
să prezinte o Apocalipsă înfricoşătoare, pentru 
că, prin jertfa sa, Isus a învins moartea. 
Învierea lui Isus este o biruinţă a lumii increate 
asupra întunericului.

Aceste “preocupări” pentru începutul şi 
sfârşitul lumii dau, în bună măsură, 
dimensiunile “contemporaneităţii” lui Arghezi, 
poet venit parcă din primele secole creştine, 
care, poate, totuşi pentru aceasta, a suportat 
bine intrarea în primul secol din cel de-al 
treilea mileniu. “Rezistenţa” lui Arghezi poate 
fi exprimată şi prin vivacitatea experimentală 
şi performantă a genurilor “minore” ori 
“secundare” cultivate de el. Romanele sale 
poematice (Lina, Cimitirul Buna-Vestire, 
Ochii Maicii Domnului), deşi primite cu 
reticenţă la apariţie, se citesc parcă cu mai 
mult interes, iar tabletele şi “biletele” sale, cu 
vitriolantă rezoluţie pamfletară, au rămas 
inegalabile. Despre teatrul lui Tudor Arghezi, 
în general privit cu condescendenţă, nejucat şi 
necitit, iată că un mare scriitor ca D.R.Popescu 
crede că reprezintă primele forme de teatru 
absurd, nu numai înaintea dramaturgiei lui 
Eugen Ionescu, dar anterior, în parte, şi 
pieselor lui George Ciprian, Omul cu 
mârţoaga şi, mai ales, Capul de răţoi. 
Contactul – originar, am zice – cu literatura 
absurdistă a lui Urmuz a amprentat spiritul 
dramaturgic de constructiv al micilor piese 
argheziene. Falsa identitate de “primitiv”, de 
franciscan a lui Tudor Arghezi trebuie 
schimbată cu imaginea de scriitor virtual, 
chiar anticipator al ludicului cibernetic. 

Când a ratat mântuirea 
Arghezi?

Morala sclavilor şi proiectul 
testimonial

În filosofia lui Nietsche, dincolo de 
sistemul ideatic atât de fecund şi discutabil, 
intrat de mult în conştiinţa europeană, cel mai 
complex fenomen mintal, caracteristic pentru 
condiţia omului modern, este absenţa unei 
genealogii. “Omul desctructurat” al secolului 
al XIX-lea a devenit formator pentru “omul 
fără calităţi” al secolului XX, şi ambele 
personaje sunt ipoteze ale lui “hommo 
religiosus”. Dacă “Dumnezeu a murit”, cu a 
decis Nietsche, dacă Tatăl Etern a dispărut, 
nici autoritatea tatălui patern nu mai are 
fundamente psihologice. Pentru Arghezi, 
Dumnezeu nu a murit, dar s-a ascuns în creaţie 
– “deus otiosus” – şi atunci caută să-l 
descopere în universul creaţiei. 

Lipsa de genealogie poate fi un  lucru 
pozitiv pentru libertatea de ascensiune a 
individului fără scrupule, sau poate genera o 
dramă tulburătoare, cu alte repercursiuni în 
morala fiinţei, poate avea finalităţi diferite, 
dacă se adresează sclavilor ori se aplică 
stăpânilor. Chiar dacă se susţine de către 
anumite curente ideologice comunizante, 
sclavii şi stăpânii nu şi-au schimbat rolurile de 
prea multe ori de-a lungul istoriei.

Rocada în comunitatea socială – de tipul 
„Prinţ şi cerşetor” de Mark Twain – nu se 
poate realiza fără un suport psihologic şi în 
afara unei finalităţi metafizice. Morala 
funcţionează în două registre, contrar voinţei 
lui Dumnezeu, care a restabilit ordinea divină 
a cosmosului prin egalitatea implacabilă a 
morţii. Inegalitatea naşterii ţine doar de gloria 
pământească, nu şi de gloria cerească. Arghezi 
este singurul nostru mare poet care 
performează o filozofie existenţială 
pracmatică, de parvenire socială şi realizare 
prin urmaşi. Epistemul angajează de - 
comunicarea dintre generaţii. Paternitatea 
reprezintă o ultra–stimulare emoţională. Ca 
atare, genealogia, legătura cu trecutul a fost 
ruptă, iar proiecţia în viitor ţine loc de filozofie 
şi obiectivează un model de acţiune.

De aici, obiectivul testimonial, care e o 

ţintă permanentă a poeziei argheziene. În 
trecut, nu exista decât masa anonimă şi amorfă 
a ascendenţei ţărăneşti, care gândindu-se 
permanent la Dumnezeu, nu avea mari 
performanţe existenţiale. Viaţa se defineşte ca 
un sindrom inerţial fără altă finalitate decât 
existenţa fără identitate. Dintr-un prea plin 
sufletesc, ţăranul român îşi trăieşte viaţa 
pregătindu-se de moarte, adică pentru 
întâlnirea cu Dumnezeu. Pe când actantul, 
personajul arghezian, care a avut experienţa 
traumatizantă şi incomprehensibilă a căutării 
lui Dumnezeu, dar, din păcate, întâlnirea nu 
s-a petrecut decât în imaginaţie, se pregăteşte 
să se proiecteze în istoria virtuală. Formula lui 
Arghezi de raportare la Dumnezeu şi de 
exprimare a credinţei, reprezintă o adevărată 
revoluţie spirituală. “Marele ţăran” din oraşul 
Bucureşti, care, aproape de centrul oraşului îşi 
edifică o gospodărie perfect rurală, o 
pulverizează în poezie şi chiar o aplică în viaţa 
micii comunităţi de la „Mărţişor”. Viaţa de 
acolo era organizată pe coordonate patriarhale 
precise.

Dar în câte feluri se poate muri?

Nae Ionescu, marele nostru filosof, în 
“Tratatul de metafizică” afirmă că cineva, 
“poate să moară din momentul în care s-a 
născut. În cazul acesta,toată viaţa lui nu e 
decât o epuizare lentă a rezervei de viaţă cu 
care a venit pe lume”.3 Alţi oameni “Încep să 
moară din momentul în care şi-au ratat 
mântuirea”. În continuare, Nae Ionescu afirmă 
că: “cine trece în eternitate şi este mântuit, 
acela nu mai face metafizică”4. În mod 
concluziv, Nae Ionescu prezintă chiar condiţia 
umană argheziană definită printr-o situaţie-
limită: “...cine a încercat această trecere în 
eternitate şi a ratat-o,acela trece înapoi în 
condiţia umană; şi în acest moment începe să 
moară. Dar iarăşi: în momentul în care el 
începe să moară, el a cuprins deja în 
experienţa lui toată experienţa posibilă. În 
acel moment deci, el are la îndemână 
suficiente elemente pentru a construi acea 
viziune de ansamblu, acea viziune totală a 
experienţei care este metafizică”5.

Când a ratat Arghezi mântuirea, când a 
început el să moară după ce a parcurs toate 
experienţele existenţiale şi căutări religioase?

La 47 de ani Arghezi începe o viaţă nouă, 
şi la acest înalt nivel al existenţei, el poate să 
reia ciclul uman şi să viseze eternitatea prin 
urmaşi. Toate experienţele, toate situaţiile-
limită pe care le-a parcurs, căutarea 
permanentă a lui Dumnezeu s-au terminat 
printr-un eşec. Abia după ce a ratat întâlnirea 
metafizică cu Dumnezeu, Arghezi se angajează 
în lumea fizică. Arghezi nu a avut revelaţia, 
nu a primit semnul de sus al celor aleşi. 
Biserica, şcoala, puşcăria sunt instituţii 
producătoare de revelaţii sociale prea slabe 
pentru caracterul lui Arghezi. Abia la 
kilometrul 47, trecut bine de tot de a doua 
jumătate a vieţii, redescoperă că numai familia 
poate să-l reconcilieze cu divinitatea după ce 
nu a reuşit să realizeze proiectul metafizic al 
mântuirii. Familia este primul element prin 
care Arghezi se apropie de natura “naturală” 
pentru a redescoperi natura umană. Ceea ce 
nu s-ar putea dacă poetul nu ar aspira la 
natura divina.

Renaştere din propria cenuşă

Într-unul din sonetele sale, Shakespeare îi 
recomandă credinciosului care vrea să-l vadă 
pe Dumnezeu, să se privească în oglindă. La 
aproape 50 de ani, după sfâşietoare căutări ale 
revelaţiei divine. Arghezi se priveşte, în 
sfârşit, în oglindă. A aşteptat miracolul, magia 
revelaţiei, aproape o viaţă de om. Dar nu a 
venit! De acum înainte, devine el un agent al 

3  “Tratat de metafi zică”, Editura  “Roza 
Vânturilor”, 1999, p. 18.

4  ibidem
5  ibidem

miracolului în umilitatea franciscană a 
împăcării cu lumea prin ideea de familie care 
cuprinde toată suflarea – femeia, copiii, 
animalele, căţeii, pisicile, prisaca, vaca, oaia, 
dar şi plantele care sunt fiinţe prin miracolul 
germinaţiei: cartoful, cireşul şi morcovii.

În mod foarte evident, viaţa şi creativitatea 
lui Arghezi se împart în două perioade 
distincte:până la 47 de ani şi de la 47 la 87 de 
ani. Primii 47 de ani sunt ai unei cristalizări 
genealogice. Omul descoperă că nu are nici 
un trecut, că înaintaşii săi se uniformizează în 
clasa anonimă ţărănească. Arghezi începe să 
trăiască prima nouă viaţă de la debutul său de 
la 17 ani. Rămân în prima perioadă 30 de ani 
de căutări pragmatice şi picareşti, deschişi 
tuturor experienţelor şi influenţelor formative, 
inclusiv cele eclesiale, de ascensiune socială 
dar şi de decădere carcerală. La 47 de ani, 
după ce a ratat mântuirea, inclusiv prin 
experienţa isihastă, fără să ocolească biserica, 
a descoperit familia şi se desparte de Tatăl 
Etern pentru a deveni el însuşi Tatăl Patern.

Lumea nu mai arată chiar cum a făcut-o 
Dumnezeu, deci nu se mai poate face 
identificarea mistică dintre Creator şi Creaţie. 
San Francesco putea să aducă un imn al 
vieţuitoarelor pentru că el era foarte aproape 
de natură şi vieţuitoarele erau cum le făcuse 
Dumnezeu. Pe atunci, cuvântul chiar era 
singurul element de creare a realităţii. 
Proiectul arghezian genealogic, eşuat ca 
excavaţie în trecut, se reformulează în viitor 
ca o construcţie conştientizată, după ce 
anterior a fost o deconstrucţie dezamăgitoare. 
Primii 47 de ani, formativi ca eşec, şi în care a 
ratat mântuirea, adică cei 30 de ani de căutări, 
fac pereche cu ceilalţi 40 în care se 
portretizează în contururi chipul unic al 
divinităţii. 

La 47 de ani se petrece o nouă naştere, în 
metafizic. La 47 de ani, Imanuel Kant a 
devenit ceea ce şi-a dorit tot timpul, de a fi 
profesor universitar la filozofie. La 47 de ani, 
Nae Ionescu a ţinut cursul său fundamental, 
“Tratatul de metafizică” (1937). Până la 55 de 
ani, Gauguin era un simplu pictor de duminică. 
Tudor Arghezi a redescoperit viaţa numai 
după ce a ratat mântuire.

Mântuirea nu se câştigă descoperindu-l pe 
Dumnezeu, ci prin sfâşietoarea semnificaţie 
care se acordă acestei dilematice căutări, 
“finalizate” prin eşec. La urma urmei, nici 
mari iluminaţi nu au descoperit la modul fizic 
pe Dumnezeu, numai câţiva posedaţi s-au 
descoperit pe ei înşişi.

Câtă vreme bucuria vieţii este transferată 
testamentar, se păstrează ordinea divină şi se 
respectă imperativele primare ale creaţiei. 
Fundamentarea unei morale a urmaşilor (şi 
nu a sclavilor), nu diminuează culpabilitatea 
personală, ca atare prin urmaşi, nu se obţine 
mântuirea, dar se amână ori se îndulceşte 
pedeapsa.

Să nu se creadă că e aici o viziune 
gerontocratică asupra vieţii şi a creativităţii 
artistice. Din potrivă. E o anulare a sfârşitului, 
adică o altă reformulare a începutului absolut.

La 48 de ani, Arghezi retrăia anul I. 
Aceasta e o atitudine care potenţează 
maturitatea, mijlocul vieţii. Mântuirea se 
pierde la tinereţe, viaţa se evaluează ca preţ 
când începe numărătoarea inversă şi 
potenţialul existenţial se transferă în generaţia 
viitoare.

Dumnezeu nu salvează pe nimeni de la 
sclavia socială. Numai norocul demonic poate 
schimba condiţia omului, dar norocul e 
schimbător. 

Credinţa rămâne veşnică, iar singura ei 
ofertă e certitudinea că există ziua de mâine. 
Cel mai mare poet al secolului al XX-lea şi, 
poate, din întreaga lume oferă o operă de mare 
amplitudine, pentru a constata adevărul 
inexpugnabil al adevărurilor cele mai simple.

Războiul sfârşitului lumilor
Aureliu Goci
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         Lucru verificat, vizibil pe toate 
meridianele: pentru publicul larg, 
atracţia poeziei e mult mai restrânsă 
decât cea a romanului. Poezia lui 
Romulus Vulpescu face excepţie, 
privilegiu nu fără legătură cu calitatea 
excelentă a traducerilor sale din Villon, 
din Rabelais, Jarry şi alţii. Intelectual 
rafinat, cu voluptăţi de bibliofil şi 
filolog, consacrându-se editării altora 
(de amintit o remarcabilă ediţie Ion 
Barbu) şi asigurând prin participare 
directă, în tipografie, ţinuta grafică a 
propriilor volume, Romulus Vulpescu e 
una dintre inteligenţele în continuă 
tensiune; revărsându-se până la risipă, 
omul de carte îşi trăieşte în bucurie 
toate dimensiunile personalităţii. Ca 
artist care se respectă, încredinţat că 
actul creator implică decantări severe 
(vrând parcă să contrazică secreţia 
publicistică neîntreruptă, vizibilă la unii 
confraţi) el pune între un volum şi altul 
distanţe semnificative. Îndărătul primei 
sale cărţi (Poezii, 1965), erau peste zece 
ani de căutări. Altă carte, după cinci ani, 
părea − cel puţin în parte − o 
demonstraţie, un mod de a se instala în 
partiturile altora, bonom şi dezinvolt, 
evoluând pe toate registrele, după cum 
în prozele din Exerciţii de stil (1967), 
pare a-şi fi propus să concureze cu 
Raymond Queneau, cel care, relatând 
un episod oarecare în nu mai puţin de 
optzeci de variante, depăşise toate 
performanţele. Ca asemenea lui 
Queneau, Romulus Vulpescu e un 
veritabil diable du style, ne-o 
reconfirmă spectaculos culegerea Arte 
& meserie, în care originalitatea nu e 
una de microcontext stilistic, ci acopere 
întreaga construcţie, de la dicţiune până 
la înfăţişarea tipografică. Gravuri vieux 
style provenind de la Dürer şi alţii sau 
de la desenatori anonimi, icoane 
sugestive selectate din cărţi de epocă, 
arată o vie pasiune pentru rarităţii 

estetice (cam în genul cultivat de 
poetul Crailor de Curtea-Veche). 
Ca şi acesta, Romulus Vulpescu 
ţine să aibă un Ex libris propriu. 
Poetul face, sporadic, regie 
teatrală, iar ca recitator trezeşte, 
c u  s i g u r a n ţ ă ,  i n v i d i a 
profesioniştilor scenei. 

I.
    
         Incluzând “versuri vechi şi 
noi”, volumul Arte & meserie e 
o carte rezumativă în sensul de 
autobiografie poetică esenţială. 
Din grupajele despre poezie (Ars 
poetica), despre relaţia lume-
frumuseţe (Alfabet de estet), 
despre dimensiunile erosului (Ars 
amandi) sau despre om şi destin 
(Dubito, ergo…) se desprinde o 
mitologie personală; (“Sunt 
cenuşăreasă, făt frumos, babă-

cloanţa şi zmeu”), un mod de a înţelege 
existenţa şi arta. Cum miracolul 
cuvintelor stă în imensele lor posibilităţi 
de noi coerenţe, Romulus Vulpescu 
dinamitează locurile comune şi forţează 
sensurile; interoghează sistematic pe cel 
vechi (“Fug iarăşi, cu umerii bătuţi, 
înspre mit − Orestie”) pentru a explora 
fertil prezentul: “Îmi sunt contemporan 
− şi mi-e de ajuns” (Infatuare). 
Virtuozitatea rostirii oferă, la fiece 
pagină, efecte de surpriză, întocmai 
cum virtuozitatea violonistică face ca o 
partitură arhicunoscută să redeştepte 
atenţia. Că poetul se complace în 
paradox, e limpede de la primele pagini; 
definitoriul este − dacă putem spune − 
modul reverenţios în care naratorul 
Romulus Vulpescu reciteşte vechile 
modele. Volumul se deschide cu un 
vibrant encomion lui Eminescu − 
Atotcuvântul. Cu toată evlavia arătată 
acestuia, − în ciclul Ars poetica vorbeşte 
“orgoliul liricului lucid”, dreptul 
poetului de a “constrânge” Natura să 
accepte modele noi (Povaţă pentru un 
poet). Sonetul, rondelul, epitalamul, 
epitaful, fabula, balada, romanţa, 
inscripţia clasică şi elegia romantică, 
tonul expansiv-retoric şi rostirea 
patetică, sotto-voce, toate îşi revendică 
drepturi în desfăşurări caleidoscopice. 
Ajungem astfel la pluralitatea 
ipostazelor unui eu poetic dintre cele 
mai interesante, căci Romulus Vulpescu 
se travesteşte sistematic, instalându-se 
în Ulise sau în Fidias, în Ovidiu, în 
Philippide, în Miron Radu Paraschivescu 
şi în atâţia alţii, pentru a se exprima, în 
fapt, de sine. Cu alte cuvinte, 
introspectivul se defineşte prin adeziune 
discretă la eul altora; încorporându-se 
în ceilalţi, el îşi descifrează mai liber, 
analogic, propriile mituri. În locul unui 
eu acaparator, găsim progresiv alte euri. 
Orgoliul eului propriu e reprimat, 

transferat din prezent în trecut, şi de 
acolo readus în actualitate. Peregrinările 
poetului pe meridianele umanităţii 
gânditoare se constituie, în cele din 
urmă, într-o expoziţie de comentarii 
morale, filozofice sau estetice. “Nu sunt 
singur”, − pare a zice amatorul de 
paradoxe, obiect al atâtor multiplicări şi 
regăsiri în oglinzi diverse.
         În limbaj familiar, Romulus 
Vulpescu ar putea spune simplu: “Eu nu 
sunt întotdeauna eu…”. Ne amintim, în 
acest sens, de cuvântul lui Montaigme 
către cititori, în prefaţa la Eseuri: “C’est 
moi que je peins”,  − afirmaţie care 
astăzi e interpretată altfel: “C’est moi 
que je pense, je pense un moi qui pense” 
(Georges Poulet, Entre moi et moi, 
1977). Principiul focalizator în Arte & 
meserie este clara conştiinţă a 
relativităţii, a cărei cea mai elocventă 
expresie e poemul Sentimentul zilelor. 
Convenţiilor li se opune aici, la modul 
surâzător ironic, anticonvenţia:

“Războiul începe întotdeauna duminică 
dimineaţa la zece
 Şi dacă-i senin, până spre seară la şase, 
pier cu duiumul eroi…
Pentru pace, se cere sobrietate, un aer 
ceva mai rece:
Pacea se-ncheie-n zori, de obicei la 
cinci, joi…”

         Iubire şi moarte stau faţă-n faţă. 
Creaţia însăşi moare şi ea, un poet 
trăind cât durează cărţile sale (Raţiunea 
suficientă). Un inextricabil aliaj de 
tristeţi şi bucurii, de timp şi de netimp, 
de orgoliu şi cedări − iată viaţa. Pretexte 
de glose se găsesc de altfel oriunde, de 
la citatul din Upanişade şi poemele 
homerice până la Coresi şi Descartes, 
de la Shelley până la Tennessee 
Williams şi Călinescu. O idee din Kant 
(“legea seriilor infinite”) devine motiv 
de fabulă. Să se vadă în aceste glose 
doar ceea ce ele sunt realmente: 
nostalgii ale eului multiplicat, detectabil 
în alţii şi în alte timpuri; tranziţiile de la 
antici la moderni traduc, în glose de 
acest gen, aspiraţiile spre planetar şi 
universal ale unei personalităţi deschise 
tuturor experienţelor. Nici halucinat 
romantic, nici demonic şi anxios, nici 
excedat de limitele condiţiile umane, 
reacţiile lui Romulus Vulpescu convin 
metamorfozelor,  relativismului 
universal, zâmbetului echivoc; altfel 
spus, trubadur, polemist şi reflexiv, 
poetul sfârşeşte în contemplaţie 
multiformă; practic, nici reflecţia, nici 
pasionalitatea nu aparţin unui fanatic-
torturat de probleme insolubile. La 
modul cotidian sfidător, el, observatorul, 
“dă buzna pe Corso”, uimind trecătorii 
cu declaraţii paradoxale: “Am găsit un 
răspuns! N-are nimeni de pus vreo-
ntrebare?”… Persiflarea e o ipoteză a 

depăşirii conflictului.

II.

         Privind spre Eminescu, “poetul 
întoarcerilor somptuoase în fabuloşi 
răstimpi”, află leac împotriva tristeţii, 
mai mult încă, motive de beatitudine. 
Totuşi trecutul nu se confundă cu 
somptuosul. Existenţa nu se sustrage 
tiparelor date, toţi urmând “sensul” 
unic al destinului (Ştiinţa sinonimelor); 
pe scurt, toate se transformă inevitabil, 
timpul ducând spre nefiinţă. Tonul 
depresiv nu intră însă în structura 
poetului, care, solar şi energic, trage cu 
estompa peste prea-negru unor viziuni; 
de aici aerul de palinodie, vorbirea 
expurgată de terori − ca în Curând… în 
Probabil… În fond, Romulus Vulpescu 
e mai evident el însuşi când prezumţios, 
bravează; întoarcerea în “dulcea 
mâzgă”, topos stimulând vegetaţia, 
speranţa în cuvintele urmând tăcerii, 
nobleţea de “cavaler al cauzelor căzute”, 
− iată modulaţii existenţiale în care 
exteriorul nu tulbură universul intim. 
Atitudini rezumate într-un semeţ Nu-mi 
pasă:

“Nu-mi pasă, azi, că-mbătrânesc
Vibrând de mici entuziasme;
Că mă complac în “bătrânesc”
Precum, cândva, copii − în basme (…)
Nu-mi pasă că amicii cred
Că mă uzez în trebi mărunte,
Că-mi stric destinul de aed,
Că n-am loc reţinut în frunte;
Nu-mi pasă că-n ziar stă scris
Că sunt cantabil, şi pun rime,
Că las − de sentiment dezis −
Livrescul doar să mă exprime…”

         Aerul ludic, graţiosul şi foşnetul 
trecerii (din ciclul Ars Amandi) 
constituie suportul unora dintre cele mai 
vibrante pagini din literatura de acest 
gen. Iubirea-idilă, iubirea-luptă, iubirea-
amintire, iubirea motiv de meditaţie, 
componente ale unei sinteze, îşi caută 
fără sfârşit echilibru. “Sătul de noi, ne 
căutăm scăpare / În trupul unui semen 
diferit; / Cu primul dintre numerele 
pare / Inaugurăm în doi − cum ni se 
pare − / Secretul protocol al unui rit / 
Înţepenit de mult în vechi tipare…” 
(Itinerar interior). În alte cicluri, jocul 
riscă facilitatea (Zeus nezevzec, Poezie), 
dar în ansamblu cele o sută unu poeme 
sunt opera minuţios cizelată a unui 
constructor, un virtuoz al expresiei, nu 
o dată cu soluţii poetice excepţionale. 
Fapt de reţinut ca observaţie finală; 
deschizându-se sub semnul spiritual al 
lui Eminescu, volumul se încheie cu o 
memorabilă cântare patriei: Acasă.

Acad. prof. Constantin CIOPRAGA

ROMULUS VULPESCU − ARTE ŞI VIRTUOZITATE



Pag. 49  Portal ~ Măiastra - nr. 2(11)/2007

 Ramiro de Maeztu y Whitney s-a 
născut (1875) într-o familie de negustori 
bogaţi, tatăl basc, iar mama englezoaică. 
A călătorit în Cuba (la 16 ani) unde a 
rămas 4 ani cu familia; după care, timp de 
aproape 20 de ani s-a stabilit ca ziarist în 
Anglia. În timpul Primului Război 
Mondial, trimis corespondent de război în 
Italia, a dus o viguroasă campanie în 
favoarea aliaţilor. În Anglia publică o 
remarcabilă culegere de eseuri, tradusă în 
spaniolă cu titlul La crisis del humanismo 
(1919). Înapoiat în Spania scrie – în 
colaborare cu Unamuno “Pio Baroşa” – o 
carte de referinţă în materie: Despre 
spiritul bascilor. În 1923 este (aproape) 
singurul intelectual notoriu din grupul 
“generaţia ‘98” care aprobă lovitura de 
stat a generalului Primo de Rivera. Cinci 
ani mai târziu, acesta îl trimite ambasador 
în Argentina. Intelectual cu ferme 
convingeri monarhiste şi ultra-catolice, 
fondează şi conduce gruparea ultra-
monarhistă Renovaciion española şi 
revista naţionalistă Acción española 
(1933). Pornind de la individualism 
radical de tip netzschean, în anii rezidenţei 
în Anglia, a devenit liberal, iar reîntors în 
Spania, conservator.
 Într-un interval de numai opt ani 
(1926-1934) apar cele mai importante – 
sub raport literar – cărţile ilustrului “om 
de idei” (mai degrabă decât om “om de 
litere”) – dintre  care cele mai cunoscute 
– pe plan European – sunt: Cinci eseuri 
despre Don Juan, Apărarea hispanităţii 
(operă care îl defineşte cel mai exact ca 
om şi ca scriitor), şi Don Quijote, Don 
Juan şi Celestina.– Ales membru al 
Academiei Spaniole, ţine discursul de 
recepţie despre Brevitatea vieţii în poezia 
spaniolă – un adevărat imn ascetic 
închinat morţii. Era o premoniţie? În anul 
următor este arestat de republicani şi, în 
noiembrie 1946, executat.
 “Figură  reprezentativă  a 
“generaţiei ‘98”, cu o operă încărcată de 
nuanţe politice care urmează fidel 
traiectoria vieţii şi gândirii sale /…/, om 
de vastă cultură, autodidact, impregnat de 
ideile lui Nietzsche şi Husserl, Herbert 
Spencer şi John Stuart Mill, Charles 
Maurras şi alţi teoreticieni ai 
absolutismului, Maeztu adoptă aceste idei 
cu pasiunea caracteristică spaniolului 
/…/. Cărţile lui atrag prin abilitatea 
polemica şi acuitatea conceptelor, demnă 
de tradiţia barocă, de la Quevedo la 
Gracian” (1). 

 În această primă fază a gândirii 
sale, sub influenţa filosofilor menţionaţi 
mai sus şi în concordanţă perfectă cu 
postulatul “generaţiei ‘98”, visează o 
“europenizare” a Spaniei dintr-o postură 
negativă; “dar în curând se lasă dus de 
curentele tradiţionaliste până la a ajunge 
la un patriotism şi catolicism exacerbat, 
văzând în Biserica catolică instituţia 
model şi unică în stare să salveze 
umanitatea”; începând cu data apariţiei 
Apărării hispanităţii (1934), Maeztu 
“reacţionează vehement contra doctrinelor 
străine care au invadat Spania în secolele 
XVIII şi XIX, propunând întoarcerea la 
principiile de bază ale naţionalismului – 
patrie, credinţă, limbă, cultură – şi la 
imperativul solidarităţii tuturor popoarelor 
hispanice” – inclusiv ale celor din 
America de Sud. (2)
 Ramon Gomez de la Serna, 
eseistul şi criticul adeseori prea sever cu 
contemporanii săi, îl judeca aspru şi pe 
acest foarte influent membru al primului 
grup (căruia îi mai aparţineau Unamuno, 
Azorín şi Baroja) al “generaţiei ‘98”, 
”Maeztu, pe care paradoxal l-a pierdut, 
care are numeroase puncte de vedere 
pitoreşti, a căzut în peisajul cel mai 
obscur al paradoxului”(3).
 De fapt, linia vieţii şi a ideilor 
pentru care Maeztu a militat cu o 
puternică impetuozitate polemică, 
prezintă o evoluţie paradoxală, terminată 
într-un mod atât de tragic. Ceea ce l-a 
caracterizat, ceea ce l-a făcut atât de 
influent în epocă, dar şi ceea ce “l-a 
pierdut”, a fost temperamentul său violent 
(4). Azorín îl numea “cel mai exaltat 
dintre nietzscheeni”, iar  Pío Baroja 
spunea că Maeztu aspiră să devină un 
Nietzsche al Spaniei (5). Sub influenţa 
ideilor lui Nietzsche şi Husseri, Ch. 
Maurras şi alţi teoreticieni ai 
absolutismului, Ramiro de Maeztu a 
început printr-un radicalism individualist 
pe care l-a afirmat cu o mare vigoare 
polemică, în articole de presă şi în cartea 
sa Spre o altă Spanie; carte care, în corul 
de  lamentaţii ale celorlalţi scriitori ai 
“generaţiei ‘98”, exprimă un optimism 
exaltat până la vehemenţă. Între toţi 
scriitorii generaţiei sale, el a fost eseistul 
şi ziaristul preocupat în modul cel mai 
absorbant de problemele naţionale ale 
Spaniei (6).
 În timpul unei îndelungate şederi 
în Anglia – îi citeşte cu pasiune pe Herbert 
Spencer şi pe John Stuart Mill, devine un 
liberal convins, recomandând Spaniei să 
se deschidă ideilor europene ale timpului. 
În curând, inaugurând o nouă etapă ( cu 
Criza umanismului , în care elogiază 
orgranizarea şi spiritul de autoritate al 
Bisericii Catolice), Maeztu “îşi pune 
talentul său de polemist sarcastic şi 
paradoxal, care te face adesea să te 
gândeşti la Chesterton, în serviciul ordinei 
şi ierarhiei” (7), negând liberalismul şi 
democratismul generat de Revoluţia 
franceză. Dictatura generalului Primo de 
Rivera îl găseşte astfel pregătit să accepte 
condiţiile noului regim. ”Unica salvare” a 
omului, în lumea modernă atât de agitată, 
devine acum pentru Maeztu abandonarea 
sa în braţele forţelor spirituale ale 
trecutului. Toate relele de care suferă 
Spania derivă din una singură: pierderea 
ideii naţionale, a sentimentului naţional. 
Deci: întoarcerea în trecut, spre idealurile 
politice dominante în “Secolul de Aur” al 
Spaniei care, cu anumite necesare 
adaptări, trebuie să rămână un model 
pentru prezent. În mod practic, salvarea 
Spaniei o vedea în dezvoltarea ştiinţei şi 
tehnicii, a industrializării şi comerţului, 
iar ca soluţie socială, Maeztu sublinia 
totdeauna rolul primordial  al 

intelectualului în conducerea statului: 
”tema intelectualilor este cheia întregii 
gândiri aristocratice a lui Maetzu”.
 Această nouă etapă a gândirii 
sale se concretizează în cartea, de mare 
ecou în epocă, Apărarea hispanităţii. E 
adevărat că, pentru Maeztu, conceptul de 
“hispanitate” nu este “în mod fundamental 
o problemă de politică, ci de existenţă, o 
problemă ontologică” (9); e adevărat, deci 
că Apărarea hispanităţii nu este o carte 
de naţionalism exaltat până la şovinism, 
ci (mai mult decât atât) o operă care 
visează “salvarea morală” a întregii 
omeniri, cu condiţia ca aceasta să accepte 
idealurile de universalitate catolică ale 
Spaniei oficiale a “Secolului de Aur”. 
Citind, în Apărarea hispanităţii, – carte 
devenită “breviarul conservatorismului 
catolic” (10) – o frază ca aceasta:” 
Misiunea istorică a popoarelor hispanice 
constă în a învăţa pe toţi oamenii de pe 
pământ că, dacă ei vor, se pot mântui, şi 
că înălţarea lor nu depinde decât de 
credinţă şi de voinţa lor” – îţi  vine 
spontan în minte “mesianismul” 
slavofililor ruşi din secolul al XIX-lea. 
“Există în această carte a lui Maeztu” – 
cum subliniază adesea chiar critica 
spaniolă – “un suflu de mistică istorică 
foarte asemănătoare celei a lui Dostoievski 
din Jurnalul unui scriitor” (11). Pe de altă 
parte, în interpretarea filozofică a istorie, 
Maeztu “nu găseşte nici un inconvenient 
să considere spiritul ca fiind creatorul 
istorie; numai că, adaogă el, nici spiritul 
n-ar fi creator de istorie dacă n-ar conţine 
anumite elemente de eternitate (12). 
Influenţele lui N. Hartmann, Heidegger şi 
Berdiaeff , sunt evidente. Aşa după cum 
– în ultima perioadă a vieţii – poziţia sa 
teoretică de extremă dreaptă va fi 
alimentată de vehementul reacţionarism 
al lui Ch. Maurras. – În toate operele sale, 
nu numai în cele din tinereţe, Maeztu 
afişează – pe planul intelectului – o 
energică , prea radicală şi prea grăbită 
“Wille zur Macht”: o voinţă de putere a 
pathosului, necesară totuşi, în atmosferă 
de deprimare dizolantă instalată în Spania 
ultimului deceniu al secolului al XIX-lea. 
Atmosferă în care gândirea lui Maeztu, 
cu tot extremismul său paradoxal şi chiar 
nociv, a constituit un stimulent 
regenerator. Căci Maeztu “poseda un 
puternic dogmatism în formularea 
opinilor sale, fără o preocupare ulterioară 
de a rămâne consecvent, precum şi o 
facilitate extraordinară de a-şi adapta 
gândirea la ultimele noutăţi şi a construi 
teorii mari pe baze puţin solide” (13).
 În literatura spaniolă şi în fondul 
de aur al eseului spaniol Ramiro de 
Maeztu rămâne, în primul rând, autorul 
seducătoarei cărţi: Don Quijote, Don Juan 
şi Celestina. – Aceste trei personaje – 
contribuţiile supreme ale spiritului literar 
spaniol la tezaurul de mari tipuri ale 
literaturii universale (14) – personifică, în 
concepţia lui Maeztu, trei virtuţi esenţiale 
respectiv: iubirea, puterea şi ştiinţa. 
Personajele sunt interpretate mai mult ca 
mituri, decât în concretizarea lor artistică; 
eseistul le examinează mai mult 
sociologic, decât sub raport poetic sau 
formal, - căci, în general, Maeztu “nu are 
o mare sensibilitate artistică; sau , dacă o 
are, şi-o subsumează ideilor sale” (15). 
Ceea ce – în definitiv – îşi are şi aceasta 
farmecul său. De pildă, în celebra 
paralelă, între Hamlet şi Don Quijote, 
poate fi apreciată strălucita retorică a 
marelui orator care a fost Maeztu, turnată 

în fraza simplă şi rapidă a ziaristului atât 
de preţuit de contemporani. (16).
 În această operă scrisă pe un ton 
polemic, Maeztu tinde să infuzeze o viaţă 
nouă celebrelor trei mituri ale literaturii 
spaniole, prezentându-le  ca valori umane 
permanente; apărător al valorilor morale, 
autorul le ridică până la altitudinea  unor 
categorii abstracte – Don Quijote 
reprezentând iubirea, Don Juan – puterea 
, iar Celestina, ştiinţa. Viu discutată în 
epocă, teza lui Maeztu – care stabileşte o 
strânsă corelaţie între capodopera lui 
Cervantes şi Lusiada ,  epopeea 
portughezului Camoës – potrivit căreia 
“Don Quijote personifică decandenţa 
Spaniei dintr-o epocă în care începe 
declinul grandorii ţării sale, epuizată de 
atâtea  războaie”.
 Prin Don Quijote, Don Juan şi 
Celestina, Meztu se îndreaptă spre cea 
mai nobilă dintre atitudinile spirituale ale 
“generaţiei ’98” : cercetarea tradiţiilor 
naţionale, analizate cu instrumentele unei 
vaste, moderne culturi filozofice, şi 
situate în perspectivă culturală europeană. 
Prin această carte – o adevărată 
demonstraţie a unui spirit care, izbutind 
să se domine, atinge o exemplară ordine, 
proporţie şi gradaţie în desfăşurarea 
ideilor – Maeztu îşi manifestă ceea ce îi 
este atât de propriu : “capacitatea de a 
exprima lucruri generale în termeni 
frapanţi de o nobilă simplitate, şi o 
excepţională sensibilitate în faţa ideilor 
noi” (17).
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Ganivet nu se înşeală când afirmă că 
în constituţia ideală a Spaniei, aşa cum ea 
se revelează în istoria sa, există o forţă 
umană, o axă diamantină, ceva puternic, 
dacă nu chiar indestructibil, care imprimă 
un anumit caracter oricărei creaţii sau 
realităţi spaniole. Zadarnic vom spune că 
viaţa este vis. În gura spaniolului aceste 
cuvinte înseamnă contrariul a ceea ce ar 
însemna în gura unui oriental. Folosindu-
le, budistul închide ochii la viaţa din jur, 
pentru a se aşeza apoi pe vine şi a se 
consola de opresiunea dorinţelor, 
refugiindu-se în visul Nirvanei. Spaniolul, 
dimpotrivă, ar dori ca viaţa să aibă acel 
caracter de eternitate care se obişnuieşte 
azi a se atribui materiei. Şi chiar când 
spune, împreună cu Calderon:

  
 Ce e viaţa? O frenezie.
 Ce e viaţa? O părere,
 o umbră, o plăsmuire
 şi binele cel mare e mic,
 căci viaţa toată e un vis,
 iar visurile, sunt doar visuri…

el nu face teorii, nici nu defineşte 
esenţa vieţii, ci deplânge cu deznădăjduire 
faptul că viaţa şi desfătările sale nu sunt 
consistente şi veşnice, asemenea unei 
stânci. Şi în această nepotolită sete de 
eternitate şi de putere identificăm una din 
categoriile acelei forţe-mume de care ne 
vorbeşte Ganivet, dar nu ca o comoară pe 
care s-o păstrăm cu zgârcenie în casa de 
fier, ci ca un magnet care ne atrage de 
dinafară.

 Noi spaniolii regretăm că 
lucrurile la care ţinem mai mult, adică 
prietenia, iubirea, onorurile şi plăcerile, 
sunt trecătoare şi nesubstanţiale. 
Trandafirii se ofilesc; stânca în schimb, 
care e veşnică, ne oferă doar duritatea şi 
insensibilitatea sa. Viaţa ni se prezintă sub 
forma unei dileme insuportabile; ceea ce 
are valoare nu durează; ceea ce n-are 
valoare e etern. Întemniţaţi între zidurile 
acestei alternative, ca Segismundo în 
închisoarea sa, vrem o eternitate care să 
ne fie prielnică, o stâncă înzestrată cu 
afecţiune, o „axă diamantină”. În marile 
momente ale istoriei noastre ne avântăm 
să realizăm binele pe pământ, căutând 
realitatea veşnică în adevăr şi în virtute. 
Alteori, când perioadelor epice le urmează 
perioadele de oboseală, ne refugiem în 
credinţa noastră şi, ca Segismundo, ne 
spunem:

 Să ne dedicăm veşniciei,
 care e trainica glorie,
 în care nici fericirea nu doarme,
 nici măreţiile nu se odihnesc.

 Dar nu totdeauna izbutim să ne 
păstrăm credinţa că adevărul şi binele 

sunt veşnice, căci nu suntem îngeri. 
Uneori avântul pasiunilor noastre, sau 
melancolia pe care ne-o inspiră caracterul 
trecător al bunurilor pe care le avem, ne 
face să negăm că ar exista o altă veşnicie 
(dacă cumva ar exista într-adevăr o altă 
veşnicie), decât cea a materiei. Şi atunci 
ne refugiem, ca într-un ultim bastion, în 
ceea ce într-o zi va trebui să se cheme 
„umanismul spaniol”, şi pe care îl simţim 
şi în nenorocire ca şi atunci când 
împrejurările ne sunt favorabile.

 Acest umanism constă într-o 
credinţă profundă în egalitatea esenţială a 
oamenilor, în pofida deosebirilor de nivel 
al poziţiilor diferite pe care le ocupă şi a 
treburilor cu care se îndeletnicesc; şi 
caracteristic spaniolilor este faptul că noi 
afirmăm această egalitate de esenţă a 
oamenilor în împrejurările cele mai 
potrivite spre a-i menţine într-o stare de 
inegalitate, precum şi faptul că facem 
aceasta fără a nega însemnătatea a ceea ce 
îi diferenţiază, ba chiar recunoscând-o şi 
exagerând-o. În ochii spaniolului, orice 
om, oricare ar fi poziţia sa socială, cultura 
sa, caracterul său, naţiunea sau rasa căreia 
îi aparţine, rămâne totdeauna un om; 
oricât de josnic s-ar arăta, el este Regele 
Creaţiunii; oricât de 
sus s-ar afla, el este o 
fiinţă slabă şi supusă 
greşelii. Nu există 
păcătos care să nu se 
poată răscumpăra, 
nici un om drept să 
nu  a jungă  pe 
marginea prăpastiei. 
Dacă există în sufletul 
spaniol o “axă 
diamantină”, aceasta 
constă în capacitatea 
pe care el o are, şi de 
care ne dăm seama 
din plin, de a se 
converti şi a face 
ca l ea  î n toa r să , 
precum Raimundo 
Lullo sau Don Juan 
de Manara. Dar spaniolul se cruceşte, 
speriat, când un altul îşi proclamă 
superioritatea sa proprie sau a naţiunii 
sale, căci ştie din instinct că cele mai mari 
păcate sunt acelea pe care le săvârşeşte 
omul înfumurat, cel care se crede 
incapabil de delict şi de greşeală.[…]

UMANISMUL ORGOLIULUI

 Aceste concepţii despre om nu 
sunt pure idei, ci reprezentări ale marilor 
mişcări care acţionează în lume şi care îşi 
dispută azi dominaţia. Pe de-o parte, 
vedem întregi popoare mari, chiar întregi 
rase umane, însufleţite de convingerea că 
ele sunt mai bune decât celelalte rase sau 
decât celelalte popoare, şi care îşi sprijină 
această idee de superioritate pe cea a 
mijloacelor sale şi a căilor de acţiune. Pe 
de altă parte, credinţa în această 
superioritate poate contribui la a o 
produce efectiv. Până şi musulmanii, 
actualmente în declin, şi-au momentul lor 
de splendoare, de măreţie, datorită acestei 
convingeri. Din ziua în care arabii s-au 
crezut a fi poporul lui Allah, poporul ales, 
au cucerit în răstimp de două generaţii un 
imperiu mai mare ca cel al Romei. Nu 
încape nici o îndoială că tocmai această 
încredere în superioritatea calităţilor lor 
este unul din secretele reuşitei lor – cel 
puţin în primele etape ale drumului.

 La unele popoare moderne 

întâlnim aceeaşi credinţă, dar exprimată 
cu alte cuvinte. Recent Mr. Hoover 
definea crezul ţării sale ca fiind 
convingerea că dacă această ţară îşi va 
urma îndemnurile inimii şi ale conştiinţei, 
va înainta fără dar şi poate pe calea 
progresului. Este un postulat al 
liberalismului afirmaţia că dacă fiecare 
om ascultă doar de ideile şi impulsurile 
proprii, îşi va dezvolta facultăţiile la 
maximul posibilităţiilor sale. Toate 
popoarele occidentale s-au străduit în 
ultimele secole să-şi ajusteze instituţiile 
politice potrivit acestei maxime care, dată 
fiind marea sa difuziune, pare a fi 
universală. Este o maximă care se 
întemeiază pe încrederea romantică a 
omului în sine însuşi şi pe neîncrederea în 
toate celelalte crezuri, în afară de al său. 
Este o maximă care afirmă că toate 
crezurile sunt trecătoare, că ideile se 
însuşesc şi apoi se leapădă ca nişte 
veşminte; dar că omul, când porneşte doar 
cu crezurile şi cu ideile sale, progresează. 
Toţi oamenii? Aici e problema. Istoria ne 
arată de asemenea că această libertate 
individualistă nu se potriveşte în mod 
egal tuturor popoarelor. Există popoare 
libere, popoare semi-libere şi popoare în 

stare de sclavie. Şi aşa s-
a făcut că stindardul 
i n d i v i d u a l i s m u l u i , 
universal la începuturile 
sale, a terminat prin a fi 
convertit în uniforma 
popoarelor care se cred 
superioare. Chiar pe 
teritoriul unuia şi 
a c e l u i a ş i  p o p o r , 
individualismul nu 
admite pentru toţi 
oamenii decât egalitatea 
de ocazii, de conjuncturi.

Se ştie dintru-nceput 
că unii se folosesc de 
aceste ocazii pentru a-şi 
îmbună tăţ i  pozi ţ ia. 
Aceştia sunt cei buni, cei 
aleşi, cei predestinaţi; 

alţii în schimb nu se folosesc de ele, şi 
regresează; şi aceştia sunt cei răi, cei 
izgoniţi, cei condamnaţi la pierzanie. E 
clar că n-a  existat niciodată o societate 
strict individualistă, căci taţii de familie 
n-au putut crede în postulatul că oamenii 
progresează numai când sunt lăsaţi în 
libertate. Nu există tată de familie cu bun 
simţ care să-şi lase fiii să facă tot ce 
poftesc. Tot aşa şi societatea şi guvernele: 
fac ceea ce fac şi părinţii, într-o măsură 
mai mare sau mai mică. Dar în măsura în 
care ele permit ca fiecare individ să-şi 
urmeze propriile înclinaţii, apare la unele 
popoare fondul nerecuperat şi aproape 
irecuperabil al celor degeneraţi şi 
incapabili de muncă. Civilizaţia 
individualistă este silită să se ridice pe o 
mlaştină de “boicotaţi”, de prăbuşiţi şi de 
foşti oameni.

 Dar ea nu poate avea nici o 
valoare universală, în sensul de 
internaţională. Cum ea crede că popoarele 
se împart în libere, semi-libere şi sclave, 
pentru ca aceştia din urmă să nu pună în 
pericol instituţiile celor dintâi le închid 
porţile prin legi de imigraţie, care îi 
exclud pe aceştia din teritoriul locuit de 
oamenii “superiori”. În felul acesta se 
“congelează” naţiuni întregi, care nu 
permit să intre în ţările lor valurile 
imigratorii ale raselor şi ţărilor socotite de 
ele drept inferioare; şi prin această 
congelare, ele provoacă ura popoarelor 

excluse.
 Măcar dacă acest umanism ar 

garanta progresul unor ţări, chiar şi în 
detrimentul altora! Dar nici măcar asta. 
Credinţa în propria superioritate, credinţă 
totdeauna periculoasă şi esenţialmente 
falsă, este folositoare doar în acele stadii 
de început ale vieţii unui popor când 
această superioritate se referă la un bine 
transcendental, al cărui mesager sau 
factor operant orgolios se proclamă a fi 
respectivul popor. Dar, întrucât acest 
popor renunţă a se considera “în slujba” 
unui bine transcendental, pentru a se erija 
în schimb în arbitrul care decide ceea ce e 
bine şi ceea ce e rău – iată că se confirmă 
maxima pascaliană, potrivit căreia omule 
devine bestie pentru că vrea să fie înger; 
atunci îşi face apariţia inexorabila 
Nemesis şi are loc prăbuşirea lui Satan, 
înfrângerea orgoliului în conflict cu 
universul, care nu-i poate suporta tirania. 
Şi atunci începe declinul său rapid. Căci 
când poporul înfrânt profesează celălalt 
umanism, al nostru, cel hispanic, 
înfrângerea nu înseamnă altceva decât 
lipsa de pregătire într-o anumită privinţă. 
În schimb umanismul orgoliului, al 
credinţei în propria ta superioritate, care 
se întemeiază pe succes – odată cu 
succesul pierde totul; căci resortul forţei 
sale constă tocmai în încrederea că numai 
urmând glasul propriei sale conştiinţe sau 
al propriului său instinct s-ar putea 
menţine pe drumul progresului.[…]

UMANISMUL NOSTRU 
REFLECTAT ÎN OBICEIURI

 În faţa acestor două sensuri ale 
omului: cel exclusivist al orgoliului şi cel 
fiziologic al nivelării, spaniolul îşi 
croieşte drumul său de mijloc. Nu se pune 
pe acelaşi plan cu cei buni sau cu cei răi, 
cu cei superiori sau cu cei inferiori, pentru 
că indiscutabile i se pare diferenţele de 
valoare ale actelor  sale. Dar nici nu poate 
crede că Dumnezeu i-a împărţit pe oameni 
dintru începutul începuturilor, încă înainte 
de facerea lumii, în aleşi şi păcătoşi. 
Împărţirea sau secţionarea neamului 
omenesc în două categorii este o erezie.

 Sensul dat de spanioli 
umanismului l-a formulat Don Quijote, 
când spunea : “Ţine seama, frate Sancho, 
că nici un om nu preţuieşte mai mult decât 
altul, dacă nu înfăptuieşte mai mult decât 
celălalt”. Este o zicală care vine din 
vorbirea populară. În graiul galician sună 
aşa: “Un home non e mais que outro, si 
non fai mais que outro”. Catalanii 
exprimă acelaşi lucru prin proverbul: “Les 
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obres fen els mestres” (Operele îi fac pe 
maeştri). Aceste zicale nu sunt lipsite de 
temei, nu sunt nişte vorbe goale. Ele 
postulează ca un adevăr evident faptul că 
unii oameni înfăptuiesc mai mult ca alţii; 
că unii se află în poziţia de a face mai 
mult ca alţii, şi că există fapte mari şi 
fapte modeste; există râuri mari şi râuri 
mici; există Infanţi de Aragon şi oameni 
de rând; şi în felul acesta acceptă 
inegalitatea în ce priveşte poziţiile sociale 
şi valoare actelor înfăptuite, ceea ce 
înseamnă că acceptă lumea şi civilizaţia. 
Eu pot fi duce, iar tu servitor. Aici există 
o deosebire de poziţie socială. Dar în ceea 
ce se numeşte “fiinţă”, în ceea ce priveşte 
esenţa, nimeni nu e mai mult ca altul dacă 
nu înfăptuieşte mai mult ca altul, ţinând 
seama de posibilităţile pe care unu sau 
celălalt le are; ceea ce vrea să zică, în 
fond, că tu nu eşti mai mult ca altul, 
pentru că faptele sunt cele care sunt mai 
bune sau mai rele, iar cel care le face 
bine, mâine le poate face rău – şi nimeni 
nu se poate erija în judecătorul altuia, 
afară de Dumnezeu. Noi oamenii trebuie 
să ne mulţumim să judecăm faptele 
noastre. Voi fi fiind eu duce, iar tu 
servitor, dar eu pot fi un duce rău, iar tu 
un servitor bun. Ca esenţă suntem egali, 
şi nu ştiu care din noi doi va merge în rai; 
dar ştiu că deasupra diferenţelor de clase 
sociale stau caritatea şi pietatea, care 
nivelează totul.

 Acest spirit de egalitate de esenţă 
nu vrea să spună că virtutea caracteristică 
a spaniolilor ar fi caritatea, deşi nici nu 
cred că ne-ar lipsi. Există popoare mai 
bogate ca al nostru şi mai bine organizate, 
la care spiritul de asistenţă socială este 
mai puternic, şi care au făcut pentru 
categoria oamenilor săraci mai mult decât 
am făcut noi. Dar există ceva ce precede 
iubirea de aproapele tău şi anume faptul 
de a-l recunoaşte pe aproapele tău ca 
atare; cu alte cuvinte, ca fiind aproapele 
tău. Acea formă de caritate care îl 
consideră pe om ca pe un animal domestic 
pe care îl răsfaţă, nu va fi cu adevărat 
caritate, deşi îl tratează pe om cu 
generozitate. Nu trebuie să-l consideri pe 
sărac ca pe un om diferit şi inferior 
celorlalţi oameni. Şi tocmai asta este ceea 
ce au făcut spaniolii, mai mult decât 
oricare alt popor. Au ştiut face în aşa fel 
încât omul cel mai umil să nu simtă că 
între om şi om există o diferenţă esenţială; 
să-l facă să simtă că numai între om şi 
animal există un abis pe care legile naturii 
nu-l va putea înlătura niciodată.

   
(Din “El valor de la hispanidad”.
În : DEFENSA DE LA HISPANIDAD, 

ed. V. Madrid, 1946, pp. 62-83)

Traducere de
Ovidiu DRIMBA

NOTE

1. Raimundo Lullo (1235-1313), 
filozof spaniol considerat unul din fondatorii 
logicii matematice.

2. Miguel de Manara (1626-1679), 
cavaler sevilian, cunoscut pentru dramatica sa 
pocăinţă, după o viaţă desfrânată; figură 
devenită legendară, asociată cu figura lui Don 
Juan.

3. Herbert Clark Hoover (1874-1964), 
economist şi om politic american, fost 
preşedinte al S.U.A.

Sérénade (Serenadă)

Poétise la lune
  Ta fenêtre aimée -
  Comme hier je t’attends
  Dans les ombres cachées -
  Les pleurs sur les cordes
  Ấ l’heure de mystère -
  Lesquels,un jour peut-être
  Les trouvas-tu amers…

  Poétise la lune
  Le jardin de parfums
  Des prosaïques hordes
  On n’en entend aucune…

  Dans les ombres caches,
  Etranger, solitaire -
  Les pleurs sur les cordes,
  Je t’attends comme hier.

  Silence (Tăcere)

Qu’y a-t-il encore…des livres
Dans la nuit, j’en lis bien, car
Je crois vivre – tiens, la lampe
Qui l’allume sur le trop tard?

Sur la planche ronronne une montre…
Pourrais-je un jour tout savoir?!
Nuit noire…
Qui allume la lampe
Quand il est trop tard?

Ailleurs (Aiurea)

Maudit soit-il l’automne et, puis,
Maudite la feuille qui tombe sur nous –
Le bourg morose  soit-il maudit
Avec ses éternelles pluies…

-Cité – asile de la phtisie – 
Les neiges des pôles tombent sur toi…
Cité, aujourd’hui le poète
Se meurt toussotant dans tes bras…

Prose (Proză)
  
L’amour, hideux comme un satyre,
  Enfant dégénéré -  
Tout bleu et transfigure,
Hier est mort en délire.

C’est là, terriens prosaïques,
Qu’il mourut en passant
Sur des chemins à tintement d’argent
De ce monde plein de boutiques.

Lycée (Liceu)

Lycée – cimetière
De mes jeunes années – 
Professeurs pédants,
Examens malaises…
Encore à present
Me fais-tu trembler,

Lycée – cimetière
De mes jeunes années!

Lycée – cimetière
Aux longs couloirs,
Moi, celui d’hier,
J’ai mal de mémoire…
Je ne veux plus rien – 
Lycée – cimetière
Aux longs couloirs…

Lycée – cimetière
De mes jeunes années – 
Tu me fis entrer
Dans la houle du monde
Tellement blasé…
Lycée – cimetière
De mes jeunes années!

Dies irae (Dies irae)

Combien étranger suis-je de mon pays
Et, aucun dor je ne porte plus en moi – 
Une somber et maudite pensée
Referme a la raison la voix.

Il sera tard en ce jour-là…
Dans mon chemin – sinister faim,
Silences d’antan! Ou des chants
Qui pleurent dans les rues:
-Dépêche-toi,n’attends plus!

ÉCHO DE ROMANCE (Ecou de 
romantă)

Finit le bleu-ciel serein
Et le beau printemps s’en alla –
Je t’attendais en long chagrin,
-Tu ne vins pas!

L’été aussi, avec ses nuits,
Mourut, l’herbe s’en va – 
Je t’attendais sous les tilleuls,
-Tu ne vins pas!

Plus tard, l’automne s’en est allé
Tout le feuillage est sous les pas – 
De tous mes pleurs je t’ai appalée,
-Tu ne vins pas!

Demain l’hiver mettra ses voiles
Et pour toi je serai perdu – 
Ne viens plus, il est trop tard,
-Ne viens plus!

Vobiscum (Vobiscum)

Dans le cercle du monde avare, triste à 
mourir
Je suis depuis longtemps par des pleurs 
secoué;
Et, cette manière (d’être) dura l’éternité
Et, rien dans le monde ne me fait 
tressaillir.

…Mais, hélas,ces vaincus à tout jamais 
perdus
Tantôt dans les taverns, tantôt dans les 
mansardes;
Et, ces taîseux, fous errants qui se sont 
tus,
Gesticulant sur les boulevards…

Regret (Regret)

Depuis longtemps, dans mon chemin
Je vois deux peupliers – 
J’aime tant toujours les regarder
Mais quelque chose comme un chagrin…

Un je ne sais quoi tient à me dire…
Demain peut-être vais-je mourir
Et, depuis, aucun passant
Ne les saluera du regard…

Crépuscule (Apus)

Comme mon âme qui ne
Veut rien, jamais – 
Tombent les feuilles au vent,
Bien-aimée!

Sinistre nuit,
Amère, étoilée – 
Bientôt c’est la neige,
Bien-aimée!

Traduit par PAULA ROMANESCU
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