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CONSTANTIN BRÂNCUŞI – 
spirit tutelar al românilor

SORANA GEORGESCU-GORJAN

Cu ajutorul limbajului plastic, Brâncuşi a dat 
geniului uman o primă dimensiune românească, 
recunoscută la scară universală [2]. 

A exprimat conştiinţa colectivă a unui popor cu 
univers propriu de gândire şi simţire, trăitor în spaţiul 

marcat de cea mai veche şi mai 
puternică dintre culturile neoliticului 
european. Matricea arhaică păstrată în 
memoria genetică a poporului român 
este reprezentată de conştiinţa vastităţii 
universului şi a integrării omului în 
cosmos. Brâncuşi a oferit lumii un tip 
de artă ce rezolvă opoziţia om-cosmos. 
El afirma: “Câmd creezi, trebuie să te 
confunzi  cu  universu l ,  cu 
elementele.”[3]

A reuşit de aceea să creeze forme 
pure, saturate de chintesenţe, arhetipuri 
cu semnificaţie universală. A propus o 
întreagă viziune simbolică general 
umană, realizând fuziunea între 

elementul profund popular românesc şi cel ancestral 
de esenţă universală.

Izvorul decisiv al creaţiei sale a fost propriul 
trecut ancestral, care a reprezentat şi dimensiunea de 
bază a structurii sale spirituale.

 Ioan Alexandru preciza:“un creator este format 
interior de ceea ce vede în copilărie, de ceea ce ştie 
prin moşii săi, iar anii săi de maturitate nu-s decât 

La 16 martie 2007 s-a împlinit o jumătate de 
secol de la trecerea la cele veşnice a celui ce pe 
drept cuvânt este socotit « cel mai mare sculptor al 
secolului al XX-lea », românul Constantin 
Brâncuşi.

La 22 mai 2007, Consiliul Local al Municipiului 
Târgu-Jiu a instituit titlul unic de 
« Părinte spiritual al municipiului  
Târgu-Jiu » şi l-a conferit post-
mortem sculptorului Constantin 
Brâncuşi « pentru integrarea în 
universalitate a municipiului 
Târgu-Jiu ».

Brâncuşi a creat la Târgu-Jiu 
« singura sculptură a timpurilor 
moderne care poate fi asemuită cu 
marile monumente ale Egiptului, 
ale Greciei şi ale Renaşterii », după 
cum afirma sculptorul american 
William Tucker [1]. Deşi i s-au 
propus numeroase alte proiecte 
arhitecturale în străinătate, unica sa 
lucrare de for public a dăruit-o patriei sale. 

Opere ca  Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, 
Coloana fără Sfârşit, dar şi Rugăciunea, Cuminţenia 
Pământului sau Măiastra, n-ar fi putut fi create 
decât de un artist care a moştenit o zestre unică de 
frumos de la străbunii săi moşneni, « boieri de la 
Facerea Lumii » cum îi socotea el, coborâtori din 
dacii munţilor.

***     

Brezianu - 98
Nepreţuită e prezenţa printre noi a poetului, 

criticului de artă, rafinatului om de cultură Barbu 
Brezianu. Tinereţea, luminozitatea persoanei sale, 
la o vârstă depăşind nouă decenii, înseninează, 
înmiresmează lumea noastră, straniu răsturnată şi 
învrăjbită.

A pornit la drum cu două mici volume de 
versuri: Nod ars, 1930, şi Zăvor fermecat, 1947, 

cu vignete şi un portret de Militza Petraşcu şi delicate desene de 
M. Marosin. A trecut, ca atâtea alte personalităţi ale vieţii noastre 
culturale, prin încarcerările comuniste, dar fără a i se altera câtuşi 
de puţin farmecul special, pur şi înalt, care-l defineşte şi-l 
integrează literaţilor de elită dintre cele două războaie. Este 
acesta un farmec ce, în bună măsură, se pierde la alţii cu fiecare 
zi care trece, precum fluturii ce dispar pe încetul, fără ca nimeni 
să bage de seamă, ucişi de poluarea aerului, poate de zgomotele 
stridente sau de simpla durere a toate.

În 1942 publicase traducerea epopeii naţionale finlandeze 
Kalevala, a „ţării de viteji”, cu o frumoasă introducere de Ion 
Marin Sadoveanu. Şi din 1959 publică o serie de lucrări de artă: 
Grigorescu, Tonitza, şi, ca celei mai mari părţi a contemporanilor 
săi – Paleolog, Comarnescu, Vianu, Frunzetti, Schileru, mai apoi 
Dan Hăulică -, îi va deveni Brâncuşi o preocupare esenţială. 
Volumul impresionant, nu numai prin dimensiuni, dar mai ales 
prin sobra, minuţioasa documentare, cunoaşte mai multe 
reeditări, se impune ca o carte de referinţă şi îl consacră ca erudit 
de prestigiu. 

Pe de altă parte, delicateţea sufletească i se dezvăluie în 
Desenul, alfabet viu pentru copii, din 1960, cu o prefaţă de Tudor 
Arghezi, şi ulterior intitulat: Desenul, alfabet viu pentru copii 
mici şi copii bătrâni. Printre alte lucrări valoroase, mai 
menţionăm şi fineţea îngrijirii, împreună cu Irina Fortunescu, în 
1978, a Corespondenţei lui Tonitza dintre anii 1906-1939.

Da, pot să existe şi oameni a căror etate să fie fără de etate, 
dar ei nu se hrănesc cu hrana obişnuită a celorlalţi, ci cu nectarul 
subtil al unei poezii eterne.

Nina STĂNCULESCU
„Diplomat Club”, Anul XV, nr. 5-6 (185-186) / 2007, p. 13.

poeziei fie „contribuţia modernistă a Ardealului”, fie 
„contribuţia modernistă a „Zburătorului”, în 
Muntenia,sau a Vieţii româneşti de la Iaşi, după cum 
identifica, în alt volum, pe rând, în cadrul prozei, un 

„sămănătorism moldovean”, altul „muntean” , precum şi 
ideologia şi estetica acestora în funcţie de autorii trataţi.
  La 1941, când apare monumentala Istorie a literaturii 
române de la origini pana în prezent, G.Călinescu avea o 
viziune sintezică, integratoare a fenomenului cultural 

dezvoltat, de-a lungul timpurilor, ”pe teritoriul României 
Mari, una si indivizibilă, slujind drept cea mai clară hartă 
a poporului român”:

  „Eminescu în Bucovina, Haşdeu în 
Basarabia, Bolintineanu în Macedonia, 
Slavici la graniţa de vest, Coşbuc şi 
Rebreanu in preajma Năsăudului, 
Maiorescu şi Goga pe lângă Oltul ardelean 
sunt eternii noştri păzitori ai solului 
veşnic…”
   „Substanţa medulară”(G.Călinescu) si 
„organicitatea” unei culturi (N.Iorga) 
exprimă o tradiţie şi, dincolo de pigmentul 
specificităţii regionale, concură la 
întregirea şi definirea spiritualităţii 
naţionale.
    Această hartă a spiritualităţii româneşti, 
în specificitatea reliefului etno-cultural, 
din care a izvorât şi pe care a definit-o, în 
organicitatea unei tradiţii, literatura 
română, vorbeşte de la sine despre o 
„geografie literară” (concept sociologic şi 
cultural-estetic dezvoltat în ultima jumătate 
de secol în Europa).

   Sprijinindu-se pe cercetările aplicate ale lui A. Dupouy 

Într-o istorie culturală panoramatică a mentalităţilor 
şi spiritualităţii regionale ce ar avea in vedere românitatea 
carpato-danubiană, Oltenia intră ca parte constitutivă
printr-o diferenţiere specifică inconfundabilă.
    Tocmai această diferenţă specifică a spiritului 
oltenesc reverberează ,  prin autorii 
reprezentativi, în cadrele mai largi ale culturii 
române, fiecare provincie         („ţară”, 
„regiune”, „ţinut”…) aducându-şi contribuţia 
proprie la definirea unui complex etno-spiritual 
integrator şi specific civilizaţiei româneşti.
  Definirea specificităţii etno-culturale 
regionale nu este o modă, căci despre aceasta 
s-au purtat discuţii clarificatoare de-a lungul 
vremii in cultura română (a preocupat chiar 
mari spirite precum N. Iorga, G. Călinescu, M. 
Ralea, T. Vianu, P. Pandrea, M. Vulcănescu, M. 
Eliade, M. Breazu, Al. Dima…).
   Încă din 1893, G.Ibrăileanu încerca în Spiritul 
critic în cultura românească să definească 
substanţialitatea contribuţiei pe care Moldova 
si Muntenia, ca provincii cultural-istorice, şi-
au adus-o, în formule spirituale diferenţiate şi 
cu mentalităţi specifice, la întregirea şi 
definirea unei spiritualităţi naţionale.
  La rândul său, scriindu-şi binecunoscuta Istorie a 
literaturii române contemporane (I-V,1926-29), E.
Lovinescu evidenţia, în capitole distincte dedicate  Pag. 8
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dezvelirea acestei comori moştenite.”[4] 
Poetul Carl Sandburg avea să scrie despre 
Brâncuşi: “pe toate le ştie de minune, de 
la obârşii, de unde vin şi încotro se 
îndreaptă, din adânc le măsoară, de la 
tainele zămislite de către cei dintâi şi mai 
vechi făuritori de forme.”[5]

Brâncuşi însuşi se socotea “un inel 
dintr-un lanţ nesfârşit al înaintaşilor”[6] 
şi afirma: “Eu cu noul meu, vin din ceva 
foarte vechi.”[7] 

A plecat din ţară la Paris la 28 de ani, 
având o viziune unitară asupra lumii. 
Diversele influenţe artistice le-a prelucrat 
în funcţie de propria-i formulă sufletească 
şi le-a subordonat viziunii sale. S-a 
întrebat: “Ce-aş fi putut face mai mult 
decât Rodin şi la ce bun?”[8] Şi şi-a 
căutat propria cale în artă, recurgând la 
zestrea fabuloasă adusă cu sine.

Încă din 1926 Nicolae Iorga observa 
identitatea între caracterele artei 
preistorice din regiunea Dunării şi 
Carpaţilor şi caracterele distinctive ale 
podoabelor create de ţărănci “de la un 
capăt la celălalt al ţării”, pe  cămăşi, 
şorţuri sau covoare. Constatase că natura 
este stilizată în linii esenţiale – trăsături 
rectilinii, paralelograme, zigzaguri, cruci, 
spirale [9]. Este  ştiut că toate acestea se 
regăsesc în creaţia brâncuşiană, 
caracterizată prin grai eliptic şi darul 
sintezei. 

În arta populară românească, Ion 
Frunzetti semnala caracterul sintetic, 
geometriile abstracte, imagistica 
simbolică şi prevalenţa ideaticului asupra 
sensibilului. Tot el constata că în 
ornamentica populară există continuitatea 
regnuri lor  (f i tomorf,  zoomorf, 
antropomorf, skeumorf). În opera 
brâncuşiană observa simbolismul şi 
geometrismul ridicat la rang superior, dar 
şi prezenţa tuturor regnurilor [10]. Căci 
sculptorul nu s-a limitat la a portretiza 
umanul, ci a inclus în repertoriul său 
păsări, peşti, foci şi ţestoase, plante 
exotice, coloane şi pietre de hotar.

Paul Petrescu a identificat în sculptura 
ţărănească moduli, “structuri geometrice 
stabile, aceiaşi şi mereu altfel”, precum şi 
“o gândire funcţională încoronată cu 
suprema înţelepciune a lucrului frumos 
făcut”. În coloanele sale fără sfărşit, 
Brâncuşi a ridicat modulii “în orizontul 
larg al creaţiei artistice universale, 
păstrând experienţa de gândire şi 
îndemânarea genială a neştiuţilor săi 
înaintaşi.”[11] 

Sculptorul a tranfigurat obiectele 
casnice ancestrale familiare, creând  
Căucul, Masa, Scaunele, Poarta, 
Coloana. Şi-a cioplit singur mobilierul 
din atelier, investindu-l cu har. Banca, 
Arcada, Fotoliul, Taburetul vor figura în 
expoziţii internaţionale ca opere de sine 
stătătoare. 

Cornel Irimie evidenţia ideea de ritm 
neîntrerupt, prezentă “pe vatra geto-
dacică unde s-a format şi vieţuieşte 
neîntrerupt de milenii poporul nostru.” O 
regăseşte în plastică, la stâlpii de cerdac, 
stâlpii-colonete de mormânt cu pasărea-
suflet deasupra,  în decorul miniatural al 

bâtelor şi furcilor crestate, în chenarele cu 
romburi din covoare, în şirele brodate pe 
cămăşile femeieşti, dar şi în folclorul 
literar, muzical şi coregrafic. [12] La 
Brâncuşi acest ritm este implicat în 
special în seria Coloanelor fără sfârşit, în 
creasta Cocoşilor, în linia Măiastrelor dar 
se găseşte şi în celelalte opere şi în 
numeroase socluri.

Dan Hăulică vede în creaţia 
brâncuşiană “Culminaţia unor îndelungi 
acumulări anonime, ţâşnirea în lumină a 
unor bogăţii acumulate tăcut, de-a lungul 
mileniilor”, o “artă bătrână, plină de 
copilăria eternelor începuturi.”[13] 
Brâncuşi însuşi caracteriza arta ca 
“tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte”.[14]

Se consideră că operele care au marcat 
întoarcerea sa spre izvoare au fost 
Rugăciunea, Sărutul şi Cuminţenia 
Pământului.

V.G. Paleolog vedea în prima lucrare 
“metania, sărutul pământului, gest anteic 
de contact cu fiinţa ţărânei, zămislitoare 
şi atotbiruitoare”[15]. Ionel Jianu o 
definea ca “înfăţişarea concretă a unui 
sentiment universal – reculegerea în faţa 
morţii”[16], iar Mitropolitul Daniel găsea 
aici “comuniunea spirituală cu Domnul – 
Izvorul vieţii – şi cu cei ce odihnesc în 
Domnul”[17].

În Sărutul, Alexandru Vlahuţă intuia 
“o îmbrăţişare dincolo de moarte, în 

lumea cea fără de timp” [18], iar Petru 
Comarnescu descifra transpunerea 
străvechiului ritualul al arborilor cu 
crengile înlănţuite de pe morminte, 
simbolizând “dragostea dincolo de 
moarte” [19].

Tot Comarnescu vedea în Cuminţenia 
Pământului o rudă a Caloienilor sau o 
întruchipare simbolică a gândirii. Tudor 
Arghezi socotea că “nu-i întrecută decât 
în proporţii şi durată de portretul fratelui 
mai bătrân, Sfinxul”[20], iar Victor Ion 
Popa o definea drept “sămânţă  
împietrită de primordialitate” [21].

În aceste trei opere ale anilor 
cotiturii, Frunzetti desluşea “schema 
simbolică afectivă primordială, 
ideograma gestului  expresiv, 
sentimentul pictografiat ca în scrierea 
hieroglifică” [22]. 

Perfecţiunea la care a ajuns Brâncuşi 
în operele sale i-a făcut pe exegeţi să-l 
compare cu un “Dumnezeu-ţăran plin 
de răbdare”, care “a tot frecat, şi-a tot 
frecat / la Alfa şi Omega/ Formei”[23], 
sau să scrie că “mâinile sale au 
îndeplinit opera vântului şi mării”[24], 
căci el lustruieşte piatra “la fel ca 
Dunărea învolburată a copilăriei 
sale”[25].

Pasărea măiastră, creată de Brâncuşi 
în 1910, cu o formă asemănătoare 
ulcioarelor ţărăneşti, a evoluat în 
decursul anilor, trecând prin Pasărea de 
aur la Pasărea în văzduh, simbol al 
zborului spiritului. În 1944, Brâncuşi o 
definea ca “întruchiparea în duh călător 
a celui mai adânc dor”, iar despre 
intreaga sa opera  afirma că este “cea 
mai desăvârşită exprimare a Dorului 
românesc”  dar şi “esenţa celei mai 
îna l te  expres i i  a  pur i tă ţ i i 
universale.”[26]

Capodopera sa este  Ansamblul 
monumental de la Târgu-Jiu,  recent 
definit de Mitropolitul Daniel al 
Moldovei şi Bucovinei ca “Memorial al 
morţii jertfelnice pământeşti  - motiv de 
meditaţie asupra misterului vieţii şi 
iubirii cereşti de dincolo de moarte”, 
“tradiţie liturgică şi culturală 
românească foarte veche exprimată într-
o formă artistică cu totul nouă.”[27]

Masa Tăcerii de pe malul Jiului a 
fost interpretată de exegeţi ca altar, 
masă de comuniune, spaţiu cosmic. 
Scaunele ce o înconjoară sunt văzute 
drept clepsidre, având o parte îndreptată 
spre cer şi alta spre pământ.

Despre Poarta Sărutului, Brâncuşi 
însuşi a afirmat că este “o poartă către 
lumea de dincolo”.[28] În emblema 

circulară de pe stâlpi, exegeza a citit 
ochi, seminţe, chiar şi un hieratism 
solar. Lintoul a fost comparat cu o ladă 
de zestre sau cu un sarcofag, iar cele 16 
ideograme incizate pe el cu o horă.

Coloana fără sfârşit a făcut să curgă 
multă cerneală. Exegeţii au văzut în ea 
arborele vieţii umane terminat cu o tavă 
de ofrandă, scară la cer, axis mundi, 
mătănii înţepenite pe verticală. Brâncuşi 
însuşi a definit-o drept “cântec etern, 
care ne duce cu sine în infinit, dincolo 
de orice bucurie sau durere 
factice.”[29]

În 1966, la  90 de ani de la naşterea 
sculptorului, George Ivaşcu asemuia 
creaţia brâncuşiană cu “săgeata către 
înalt a geniului pe care, în semnificaţia 
lui universal umană, l-a proiectat cu 
forţa creativităţii româneşti”[30], iar  
arhitectul Octav Doicescu îl decreta 
“părinte spiritual”, “punct fix şi cert în 
cel mai superior plan al evoluţiei la care 
a putut să ajungă până acum cultura 
n o a s t r ă  c a  s p e c i f i c ,  î n 
contemporaneitate.”

În anul de graţie 2007, la 50 de ani 

de la trecerea sa  în lumea drepţilor, se 
cuvine să mărturisim că robul lui 
Dumnezeu Constantin este pe drept 
cuvânt un spirit tutelar al românilor.
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Ediţia din acest an, a XXVII-a la 
număr, a Festivalului Naţional de 
Literatură ,,Tudor Arghezi’’, s-a 
desfăşurat, după tradiţie, la Tg-Jiu şi Tg-
Cărbuneşti, în perioada 16-20 mai. 

Organizatorii - Consiliul Judeţean 
Gorj, prin Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale, în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană ,,Christian Tell”, Centrul de 
Cultură şi Artă ,,Constantin Brâncuşi”, 
Consiliul local şi Primăria Tg-Cărbuneşti, 
şi în colaborare cu Uniunea Scriitorilor 
din România - şi-au propus ca, odată cu 
această ediţie, Festivalul ,,Tudor Arghezi’’ 
să devină cu adevărat o manifestare 
culturală majoră a Gorjului.

Printre noutăţi, amintim:
- profesionalizarea Festivalului prin 

colaborarea directă cu Uniunea Scriitorilor 
din România, pentru prima dată în istoria 
manifestării Premiul pentru Opera Omnia 
fiind acordat direct de către aceasta;

- desfăşurarea primei ediţii cu 
participare internaţională, la Tg-Jiu 
aflându-se scriitorii sârbi Adam Puslojici 
- membru de onoare al Academiei 
Române - şi Dragoliub Firulovici, 
academicianul Mihai Cimpoi, preşedinte 
al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova şi istoricul literar şi traducătorul 
Ion Miloş din Suedia;

- acordarea Premiului pentru Opera 
Prima unui tânăr poet român debutat în 
volum;

- acordarea a trei premii speciale 
pentru promovarea în Europa, prin 
traduceri şi studii de gen, a operei 
argheziene.

Menţionăm câteva dintre manifestările 
care s-au organizat cu acest prilej:

*17 mai, orele 10, Biblioteca 
Judeţeană: 

- lansări de cărţi şi reviste de cultură. 
S-au lansat revistele ,,Bilete de papagal’’ 
şi ,,Portal Măiastra’’ - ambele editate de 
Centrul Judeţean pentru Conservare, 
precum şi revista 
,,Caietele Columna’’, 
editată de Centrul 
, ,Brâncuş i ’’ ş i 
Societatea Culturală 
,,Columna’’ Tg-Jiu. 
În ceea ce priveşte 
cartea, cititorii au 
avut prilejul întâlnirii 
cu scriitorii Adam 
Puslojici, Mihai 
Cimpoi, Gheorghe 
Grigurcu, Gabriel 
Chifu, Ion Miloş, 
Hor i a  Gârbea , 
Nicolae Dragoş, 
Mar ius  Marian 
Şolea, Ion Popescu-
Brădiceni.

* 18 mai, orele 
1 0 , 3 0 ,  T g -
Cărbuneşti: 

- Festivitatea de 
preinaugurare a 
Muzeului ,,Tudor 
Arghezi’’ - în prezenţa doamnei Mitzura 
Arghezi, intrarea completă în circuitul 
cultural naţional a acestei noi instituţii 
gorjene fiind prevăzută pentru toamna 
acestui an;

- Gala Laureaţilor ediţiei 2007 a 
Festivalului ,,Tudor Arghezi’’.

În cadrul acestei festivităţi au fost 
conferite şi două titluri de Cetăţean de 
Onoare al Oraşului Tg-Cărbuneşti, cei 
care vor onora de acum înainte noua lor 
localitate de suflet fiind Mircea Ivănescu 

- laureatul Premiului 
pentru Opera Omnia 
şi academicianul 
Adam Puslojici din 
Serbia.

Ajunşi în acest 
punct, nu putem să 
nu remarcăm faptul 
că de Tg-Cărbuneşti 
şi-au legat sau îşi 
leagă numele, la un 
moment dat al vieţii 
lor, nu mai puţin de 
zece Membri ai 
Academiei Române: 
prin origine - Tudor 
Arghezi, George 
Uscătescu, Gheorghe 
Vlăduţescu, Ion 
Dogaru; prin adopţie 
spirituală, ca şi 
Cetăţeni de Onoare - 
Marin Sorescu, Geo 
Dumitrescu, Nicolae 
Manolescu, Dumitru 

Radu Popescu, Grigore Vieru şi Adam 
Puslojici.

Adăugând acestei Liste a Nemuritorilor 
şi pe scriitorii laureaţi ai Premiului 
,,Opera Omnia’’, anume: Laurenţiu 
Ulici, Alexandru George, Gheorghe 
Grigurcu, Gelu Naum, Ioan Flora, 

Eugen Negrici, Constanţa Buzea, Petre 
Stoica şi Mircea Ivănescu, trebuie să 
concluzionăm, pe de o parte, că Târgul 
Cărbuneştilor este de departe capitala 
literară a Gorjului, iar pe de altă parte, că 
exemplul oraşului de pe Gilort ar trebui 
luat şi de Tg-Jiu, măcar în ceea ce priveşte 
calitatea de Cetăţean de Onoare.

Manifestări le din programul 
Festivalului au fost completate de vizite 
de documentare, întâlniri ale invitaţilor cu 
publicul cititor şi participarea unora dintre 
invitaţi la Festivalul ,,Urcatul oilor la 
munte’’ de la Novaci şi la Memorialul 
,,Ion Lotreanu’’ de la Alimpeşti.

Ediţia aceasta s-a bucurat şi de o 
participare de excepţie a scriitorilor din 
judeţ şi din afara acestuia. Au fost: Aurel 
Antonie, Paul Aretzu, Mitzura Arghezi, 
Cristian George Brebenel, Gelu Birău, 
Sorin Lory Buliga, Zenovie Cârlugea, Ion 
Cepoi, Gabriel Chifu, Mihai Cimpoi, 
Nicolae Dragoş, George Drăghescu, Zoe 
Elena Deju, Ioana Dinulescu, George 
Dumitru, Adrian Frăţilă, Dragoliub 
Firulovici, Viorel Gârbaciu, Horia 
Gârbea, Alex Gregora, Gheorghe 
Grigurcu, Mircea Ivănescu, Ion Miloş, 
Ion Mocioi, Romulus Iulian Olariu, Vasile 
Ponea, Ion Popescu-Brădiceni, Lazăr 
Popescu, Spiridon Popescu, Elena Roată, 
Adam Puslojici, Marius Marian Şolea, 
Olga Ştefan, Valentin Taşcu, Ion Trancău, 
Marius Tupan, Nicolae ţone, Vasile 
Vasiescu.

ION CEPOI, 
directorul Festivalului     

EDIºIA A XXVII-A, 2007

 15 - 18 MAI 2007  T¢RGU-JIU, T¢RGU-CÅRBUNEªTI 

FESTIVALUL NAºIONAL DE LITERATURÅ

Recunoaştem că marele poet român Petre Stoica are 

dreptate: scrisul e o sărbătoare a spiritului. Petre Stoica a 

fost laureatul Premiului Naţional „Tudor Arghezi” pentru 

„Opera Omnia” şi declarat cetăţean de onoare al oraşului 

Târgu-Cărbuneşti, în 2006. În 2007 a fost rândul lui 

Mircea Ivănescu. Anul acesta, într-un mod cu totul 

excepţional, premiul respectiv a fost susţinut financiar de 

Uniunea Scriitorilor din România prin domnii Nicolae 
Manolescu, laureat şi domnia sa al Festivalului Naţional 
de Literatură ,,Tudor Arghezi”, Gabriel Chifu, fost 

laureat al Atelierului Naţional de Poezie „Serile la 

Brădiceni” şi romancierul Horia Gârbea, preşedintele 

Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. Preşedintele 

executiv al juriului a fost, în 2007, criticul şi poetul 

Gheorghe Grigurcu; din juriu au mai făcut parte 

scriitorii Marius Tupan (redactor şef al revistei 

Luceafărul”), Nicolae Dragoş, Nicolae Ţone (directorul 

Editurii Vinea), Ioana Dinulescu, Paul Areţu, Valentin 
Taşcu. Lor li s-au alaturat din Gorj : Ion Cepoi, 

Alexandra Andrei,  Zenovie Cârlugea, Ion Popescu-

Brădiceni, Spiridon Popescu, Constantin Popescu. 

Peste cea de-a XXVII-a ediţie - desfaşurată între 15 

şi 18 mai a.c. la Târgu-Jiu si Târgu-Cărbuneşti – n-a avut 

când să se aştearnă uitarea. Ecourile vor reverbera încă 

mult timp. De altfel, consemnările noastre dedicate 

evenimentelor sunt la cald, impresiile şi ale invitaţilor, şi 

ale reporterului, sunt încă puternice. Momentul de vârf al 

complexului de manifestări l-a constituit inaugurarea 

Muzeului „Tudor Arghezi” de la Târgu-Cărbuneşti, un 

vis frumos, vechi şi iată finalizat excelent de omul de 

cultură Ion Cepoi, acelaşi care, marţi dimineaţa, la orele 

9, ne-a sunat, oarecum îngrijorat că nu apăruseră paginile 

promise în „Gorjeanul”. L-am asigurat că lucrurile se 

rezolvă. Instituţiile noastre: Centrul Judeţean pentru 

SCRISUL, CA SĂRBATOARE A SPIRITULUI
ADNOTARI LA FESTIVALUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ 

„TUDOR ARGHEZI” - Ediţia a XXVII-a, 2007
Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj 
si Gorjeanul, cotidian judeţean independent se află în 

parteneriat.

Aşa că publicăm, integral, palmaresul celei de-a 
XXVII-a ediţii a Festivalului Naţional de Literatură 
„Tudor Arghezi”,  după cum urmează: 

1. OPERA OMNIA: MIRCEA IVĂNESCU.  2. 
CETAŢEAN DE ONOARE: MIRCEA IVĂNESCU, 
ADAM PUSLOJIC

3. ARGHEZOLOGIE: NICOLAE DRAGOŞ, pentru 

volumul de evocări „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi”, 
Editura Fundaţiei Naţionale „Nişte ţărani”, 2007. 

4.PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE: 
- A D A M  P U S L O J I C  ( S E R B I A ) 

-MIHAI CIMPOI (REPUBLICA MOLDOVA) 

-ION MILOŞ (SUEDIA)

• 5. OPERA OMNIA: OLGA ŞTEFAN 

(HUNEDOARA), pentru volumul „Toate ceasurile”, 
Editura Vinea, 2006

I. PREMIUL pentru volum în manuscris

-  A I D A  H A N C E R ,  S u c e a v a

I I .  G R U P A J  D E  P O E Z I E
PREMIUL I – IONUŢ RADU – Argeş, grupaj de poezie 

şi Premiul revistei „Convorbiri literare”, Iaşi

PREMIUL II – IOANA ALEXANDRU – Focşani, 

grupaj de poezie şi Premiul revistei „Poezia”, Iaşi

PREMIUL III – CARMEN PĂDURARU – Braşov, 

grupaj de poezie şi Premiul revistei „Poesis” Satu Mare

Premiul revistei „Luceafărul” – ANDREI NOVAC, 

Târgu-Jiu

Premiul revistei „Portal Măiastra” – ALEXANDRA 
MĂNESCU, Tg.Jiu

Premiul Special Radio Oltenia Craiova – ALLORA 
ALBULESCU, Piteşti 

Premiul Societăţii de Ştiinţe Filologice Gorj -

ALEXANDRU BOGDAN BICAN, Târgu-Jiu 

Premiul Editurii „GORJEANUL” şi al revistei UNU – 

VALENTIN CHEPENEAG  –  Târgu-Jiu

III. CONCURS „MOŞTENIREA ARGHEZI”
• ELENA PĂTROI (poezie) – clasa a XII-a, 

Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, Tg.Cărbuneşti

• ADELINA ELENA DOGARU (eseu), clasa a 

IX-a, Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, Tg.Cărbuneşti

l

•  ALICE SMARANDACHE (poezie), clasa a 

VII-a, Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, Tg.Cărbuneşti 

A fost posibilă şi această noua „rundă” a manifestărilor 

unei acţiuni de fapt internaţionale, de anvergură 

europeană, datorită implicării unor organizatori de 

marcă: Consiliul Judeţean Gorj, Uniunea Scriitorilor din 

România, Centrul Judeţean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca 

Judeţeană „Christian Tell”, Consiliul local şi Primaria 

Tg.Cărbuneşti, Centrul pentru Cultură si Artă „Constantin 

Brâncuşi” Târgu-Jiu, Centrul Cultural şi Biblioteca 

Orăşenească „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti, Editura 

şi Cotidianul „Gorjeanul”.

Ne-am propus a redacta acest material în urmă, ci nu 

înaintea epuizării sale, pentru a nu rata actul publicistic 
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în sine, mai ales că faptele culturale nu 

sunt agreate chipurile ca nefiind 

spectaculoase. Însă lectura lui Horia 

Gârbea din antologia de poeme a lui 

Gabriel Chifu ori din propriul său roman 

a fost de un umor nebun. Ieşirile la scenă 

ale lui Adam Puslojic sunt teatrale, de un 

retorism superior emoţional. Replicile 

spirituale ale academicianului Mihai 

Cimpoi sunt de o inteligenţă şi o ironie 

scânteietoare. Marius Marian Şolea nu se 

sfieşte să-şi critice, usturător, propriul 

Minister – cel al Culturii – în care 

lucrează, de faţa cu peste 100 de martori 

o c u l a r i  s . a . m . d . 

De fapt, targetul gestului nostru vizează 

în esenţă remarcarea câtorva aspecte care 

au ridicat nivelul calitativ al Festivalului: 

• numărul mare al revistelor difuzate 

gratuit persoanelor participante (trei de 

toate)

• afluenţa crescută a titlurilor de carte 

lansate

• prestaţia de excepţie a autorilor , dar 

şi  a cronicarilor de serviciu

• caracterul deschis al intervenţiilor, pe 

alocuri chiar colocvial neatentându-se 

însă la miezul de profunditate şi la forţa 

d e  p e n e t r a r e  a  m e s a j u l u i

•  profesionalismul coordonării 

secvenţelor,  în aşa fel încât 

fragmentarismul, evident postmodern, să 

îşi releve, în cele din urmă, unitatea de 

conţinut şi formă «moştenirea Arghezi» 

constituind baza succesului garantat şi 

imbold spre ediţii mult mai ample. 

La această generoasă manifestare şi-au 

adus contribuţia: Alexandra Andrei, Aurel 

Antonie, Paul Areţu, Mitzura Arghezi, 

Cristian George Brebenel, Gelu Birau, 

Sorin Lori Buliga, Zenovie Cârlugea, Ion 

Cepoi, Gabriel Chifu, Mihai Cimpoi, 

Nicolae Dragoş, George Drăghescu, Zoe 

Elena Deju, Ioana Dinulescu, , George 

Dumitru, Ion Filipoiu, Adrian Frăţilă, 

Dragoliub Firulovic, Viorel Gârbaciu, 

Horia Gârbea, Alex Gregora, Gheorghe 

Grigurcu, Ion Miloş, Ion Mocioi, 

Romulus Iulian Olariu, Vasile Ponea, Ion 

Popescu-Brădiceni, Constantin Popescu, 

Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, Elena 

Roată, Adam Puslojic, Marius Marian 

Şolea, Olga Ştefan, Valentin Taşcu, Ion 

Trancău, Marius Tupan, Nicolae Ţone, 

Vasile Vasiescu, Emil Popescu, Ştefan 

Stăiculescu, Gheorghe Plăveţi . 

I.P.B. 

 Un oaspete de seamă al Festivalului 
”Tudor Arghezi” a fost Ion Miloş, un 
român născut în Serbia şi trăitor în Suedia, 
care a lansat la Târgu-Cărbuneşti, o 
antologie de „177 de poeţi români 
contemporani”, traduşi în suedeză, şi 
două volume proprii de versuri: „În timp 
ce stelele cad” şi „Gândul alb al 
cuvântului” (Editura Arsbonga, Iaşi, 
România, 2006/2007). Despre domnia sa 
a vorbit scriitorul Valentin Taşcu. Poetul 
însuşi a recitat cam o duzină de poezii, 
însă lecţia importantă pe care ne-a dat-o a 
fost că în Suedia literatura română nu e 
suficient de cunoscută. Aparţinând unei 
limbi mici, nerăspândită pe mapamond şi 
vorbită de o infimă populaţie a planetei, 
scriitorii români rămân nişte mari autori 
naţionali şi...atât. «Aici a precizat Ion 
Miloş, – intervine efortul traducătorului 
şi loialitatea acestuia. Aşa se face că, în 
sfârşit, în Suedia, Mihai Eminescu este 
perceput şi studiat în manuale ca un 
reprezentativ poet european; că Lucian 
Blaga începe sa fie considerat unul din 
cei mai viguroşi poeţi impresionişti 
europeni şi să fie citit şi ca filosof de 
prima linie.»  Despre Ion Miloş, 
academicianul Mihai Cimpoi a spus: 
Aducând omagiul scriitorilor basarabeni, 
lui Ion Miloş, patru lucruri merită a fi 
subliniate; că „este un modern nativ, de o 

Casa postumă a Marelui Duh Arghezian

modenitate spontană, nesofisticată”; că 
„având şi rădăcini în mitologia şi folclorul 
româneşti, expresia lui se reţine prin 
maniera directă de meditaţie/reflecţie”; că 
„este un maestru al paradoxismului, 
excelând în logica paradoxală” şi „că este 
un remarcabil traducător din Eminescu”. 
Adam Puslojic l-a tradus şi el pe Ion 
Miloş, cu dragoste, convins că „antologia 
a ieşit minunat de românească, însă într-o 
limbă sârbă, de un balcanism nuanţat”; 
„Ioane, bine-ai venit, la tatăl nostru, 
Arghezi” – a exclamat, patetic, Adam 
Puslojici, şi reporterul mărturiseşte că în 
acel moment i-au dat lacrimile. Erau 
lacrimile unei bucurii de nedescris că pe-
aici prin Gorj rezidă tutelare umbrele lui 
Tudor Vladimirescu, Tudor Arghezi, 
Constantin Brâncuşi, Iosif Keber, Mihai 
Eminescu, George Uscătescu. Şi era 
reacţia sinceră a celui care aparţine unei 
noi generaţii de creatori şi intelectuali 
care fac istorie în Gorjul de astăzi, cultură, 
literatură, artă etc. 

Observ, ca unul care am fost 
protagonist la cele mai notabile întâmplări 
din ultimul deceniu, că deja pretenţiile 
noastre au crescut, că suntem mai 
selectivi, mai exigenţi, mai atenţi la 
promovarea unor valori reale, nu de 
conjunctură. 

În acest sens grăiesc mărturiile culese 
la faţa locului pe care însă le vom reda 
într-o sinteză. 

Cristian Toader Pasti a ţinut să remarce 
că în organizarea întregului complex de 
manifestări, inclusiv în înfiinţarea unui 
Muzeu «Tudor Arghezi», la nivel de 
judeţ şi de oraş, s-a demonstrat „un 
transpartidism politic de înalt nivel 
cultural civic”. 

Mitzura Arghezi, profund emoţionată, 

a precizat că „din acest loc, Târgu 
Cărbuneşti s-a tras familia lui Tudor 
Arghezi. Pe gorjeni, tata nu i-a uitat 
niciodată. Declar acest Muzeu înfrăţit cu 
Casa Memoriala «Tudor Arghezi» de la 
Mărţişor. Eu pe tata l-am iubit şi-l voi iubi 
întotdeauna, iar muzeul de aici va fi 
completat şi cu alte piese şi documente 
importante...” 

Ion Cepoi şi-a trădat utopismul 
atitudinii anterioare acestei ediţii, căci 
proiectul i se păruse în unele momente 
irealizabil. Mulţumind tuturor celor care 

s-au înscris în exigenţele unei asemenea 
acţiuni, a fost l-a rându-i răsplatit de 
primarul Cristian Toader Pasti cu un 
înscris de onoare, dimpreună cu Mitzura 
Arghezi şi Ion Mocioi. 

Primarul de Târgu Cărbuneşti a ţinut 
să reamintească participanţilor că în 
localitate poartă numele lui Arghezi, un 
centru cultural, un muzeu, o bibliotecă, 
un liceu şi din 14 iulie a.c. o fântână. 

Ion Miloş a spus: „Sunt încântat că 
mă aflu în casa post-mortem a Marelui 
Duh al lui Tudor Arghezi. A fost unul din 
idolii mei poetici. L-am cunoscut la Paris, 
la Sorbona, unde fusese invitat de 
oficialităţile academice franceze. Eu 
eram student. Îi tradusesem o poezie în 
suedeză. Tudor Arghezi m-a sărutat şi şi-
a pus revista, unde o şi publicasem, la 
sân, bucuros. În prezent, într-o publicaţie 
din Suedia, am scris că poezia nu mai 
contează. Tocmai de asta, că nu mai 

contează, eu vreau să o ajut să traiască 
în continuare. Pentru că poezia este arta 
imprevizibilului, frumosului, adevărului. 
Poezia este vitamina sufletului şi fără de 
care sufletul s-ar dezvolta în colţuri”. 

În încheierea întregului festival, poeto-
criticul Gheorghe Grigurcu a adus 
elogiul cuvenit marelui laureat cu Premiul 
Naţional „Tudor Arghezi” pentru „Opera 
Omnia” şi cu titlul de «cetăţean de 
onoare» al oraşului Târgu-Cărbuneşti, 
Mircea Ivănescu. Mircea Ivănescu, ţin a 
articula eu însumi, în finalul acestui 
reportaj, dedicat celui mai important 
eveniment cultural/literar al anului 2007, 
că este un pre-postmodernist, un 

imagistoepic, care a scris cu obstinaţie 
despre irealitatea existenţei, a universului, 
despre irealitatea eului, ascuns sub masca 
personajului narator, despre sinele 
înstrăinat de sine şi a scris cu ironie, 
detaşat, cu nişte cuvinte care nu mai 
semnifică ci maschează neantul, golul 
primordial. Mircea Ivănescu trebuie să 
intre într-o paradigmă europeană alături 
de James Joyce, William Faulkner, Robert 
Musil, Lilian Hellman, Francis Scott 
Fitzgerald, Truman Capote, Franz Kafka, 
Paul Heyse, Friedrich Nietzche, Rainer 
Maria Rilke, Denis de Rougemont, Sören 
Kierkegaard, Christoph Ransmayr, 
Eugéne von Itterbeck, Herman Broch, 
Susan Sontage s.a. Merită cu prisosinţă 
acest gest postum. 

Ion POPESCU-BRĂDICENI
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TUDOR ARGHEZI – 
PRECURSOR AL ÎNFIINŢĂRII UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Asociaţia Medicilor din România – 
Societatea Română de Istoria Medicinii din 
Bucureşti  a organizat la sediul său, la 18 
martie 1996, o şedinţă solemnă consacrată 
înfiinţării Universităţii şi Facultăţii de 
Medicină din Craiova.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de 
prof. dr. Nicolae Marcu şi cuvântul 
introductiv de acad. Ştefan Milcu.

O intensă expunere a făcut dr. Réné 

Zamfirescu, despre documentele, etapele, 
momentele, întâmplările şi oamenii din 
acţiunea de înfiinţare a Universităţii şi a 
Facultăţii de Medicină din Craiova. De 
asemenea, au depus mărturii domnii: Ion 
Predescu, Petre Gigea, Mitzura Arghezi, 
Ionel Cetăţeanu, Tiberiu Nicola, Gheorghe 
Gârdu, Mihail Şcheau şi Mihai Ionescu, 
oameni care au depus suflet, fie prin funcţii 
deţinute în aparatul de partid şi de stat, fie 
prin legături apropiate prin factorii de 
decizie. Socotesc că este lăudabilă această 
şedinţă solemnă a Societăţii de Istorie a 
Medicinii din Bucureşti, unde s-au aflat 
eforturile depuse de cadre de conducere din 
judeţul Dolj sau din ministere. 

Pentru că la şedinţa ţinută la Craiova cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
înfiinţarea Facultăţii de Medicină nu s-a 
pomenit nimic de asemenea cadre, 
confundându-se politica partidului cu 
acţiunea concretă a unor oameni de mare 
ispravă, îmi permit aici să reproduc mărturia 
mea:

„La 18 martie, recunoscuta Societate 
Română de Istoria Medicinii din Bucureşti, 
a organizat o şedinţă solemnă consacrată 
sărbătoririi înfiinţării Facultăţii de Medicină  
şi, aş zice eu, şi a Universităţii din Craiova, 
la care oltenii au aspirat de multă vreme, 
dorinţă înscrisă în Proclamaţiunea de la 
1848.

Cu privire la istoricul înfiinţării acestor 
două focare de cultură pe pământul oltenesc, 
am acumulat zi de zi, ca picăturile de apă 
care cad una câte una, puţin câte puţin, o 
nedumerire cu privire la adevărul înfiinţării 
acestora. Momentele, etapele şi oamenii 
angajaţi în aceste acţiuni – toate acestea au 
fost expuse inteligent şi veridic de dr. Réné 
Zamfirescu. Ca orice fapt în istorie, 
autenticitatea se bazează pe documente 
scrise şi pe mărturii.

Am fost şi eu antrenat în această nobilă 
acţiune, deţinând în acel timp funcţia de şef 
al contabilităţii din Secretariatul Consiliului 

de Miniştri; a fost contactat Baruţu Arghezi 
cu vaste posibilităţi în presă, dr. Şcheau de 
la Cluj şi dr. Ionescu din Bacău, ca oameni 
cunoscători ai pulsului provincial. Fiecare 
din aceste colective de lucru a depus eforturi 
pentru culegerea de date (eu, spre exemplu, 
am scos HCM de înfiinţare a Universităţii 
din Craiova în 1947, care nu s-a mai 
realizat, în cuprinsul căreia era prevăzută şi 
înfiinţarea Facultăţii de Medicină).

În acelaşi scop, poetul TUDOR 
ARGHEZI a scris în „Gazeta Literară” nr 7 
(570)/1965, tableta „Ascultă Oltule Măria 
Ta”, pe care o reproducem drept memento

al unei acţiuni concertate şi de mare 
prestigiu regional

MEMENTO:

ASCULTĂ, OLTULE, MĂRIA TA…
Să ne raportăm numai la Franţa. Pe teritoriul ei se cuprind numeroase subteritorii, 

Normandie, Pitou, Flandra, Bourgogne, Savoia… fiecare cu caracteristicile lui, însă 
toate franceze, cu limba naţională franceză, în toate oraşele mari şi mijlocii cu câte o 
universitate şi o mişcare intelectuală proprie, începând cu Parisul.

România are numai patru subteritorii mari, Moldova, Muntenia, Transilvania, 
Dobrogea…

Oltule Măria Ta, neaoş, întreg, românesc de la izvoare până la vărsare, mărgineşti 
Oltenia şi poporul oltenesc, mai teafăr şi mai iute la minte decât alţii din fraţii lui.

O doamnă franţuzoaică, profesoară, stabilită în Bucureşti, nu ajunsese să înveţe 
cuvântul Oltenii, şi vorbind de ei, după strigătorii de marfă dimineaţa, spunea ce sont 
les precoupetzs…

Într-adevăr, oltenii plecaţi în cârd din sărăcie prin oraşele ţării, s-au impus cu 
singurul lor instrument deocamdată cultural, cobiliţa, biruind orice concurenţă de obicei 
streină, fără purtarea mărfurilor pe umerii spinării.

„Noi zmochine, noi roşcove, noi alune, noi” era strigătul lor…,,Dovlecei, dovlecei, 
joacă soarele pe ei”…

Cu cobiliţa de la ouă şi mere, Oltenii, scormonind pământul şi piatra celui mai sărac 
judeţ, Gorjul, care a dat vieţii politice şi artelor câţiva revoluţionari, fie cărturari, fie 
plugari, zmulg din adâncimi petrolul cel mai bun şi fabricile şi uzinele lor multiplicate 
de socialism, se înmulţesc văzând cu ochii.

Decum s-au aşezat pe învăţătura de carte, ei ne-au dat un număr considerabil de 
personalităţi şi valori excepţionale. În juvetele cu castraveţi şi „roşii” dormita un geniu 
latent.

Astăzi când ţara înviată are nevoie de vindecat racile şi beteşuguri moştenite, în 
epoca reîntineririi româneşti, oltenii dau statului numeroase energii, isteţime, hărnicie, 
devotament pe de-a-ntregul în sarcinile ce li se încredinţează. Nu e vorba de o selecţie 
de valori voită sau de o superstiţie oarecare. Selecţia e opera naturii.

Dar graţie indiferenţei din trecut, care voia o ţărănime slugarnică şi robi, Olteniei îi 
lipsea ceva. Lipsa e pe cale să fie împlinită şi să i se dea Olteniei, Oltule Măria Ta, 
rangul de putere culturală oficială şi de aer liber în creaţiile de care teritoriul de la 
Porţile de Fier latine e în stare.

Să nu se uite că amestecul şi împărechierile tradiţiilor în linie dreaptă, de la Roma 
până la tine, Oltule, au atins Oltenia cel mai puţin în grai, în cântec, în poezie şi 
gândire. Florile ei cele mai frumoase nu şi-au împrumutat sămânţa de la trecători.

Socialismul a umplut Oltenia, ca şi toată ţara, de şcoli pentru citit şi scris. El e în 
măsură să întemeieze la Craiova şi o Universitate. Băieţii şi fetele nu vor mai avea 
nevoie să alerge pentru calificarea lor ştiinţifică şi literară departe. Vor avea şi ei la 
îndemână, Şcoala mare de perfecţionare a intelectului şi a rafinamentului în opera de 
înălţare a omului nemuritor în sfera noţiunilor superioare.

Oltule Măria Ta, ţi se va face neapărat dreptatea bine şi mult meritată.

Tudor ARGHEZI

„Gazeta Literară” nr 7 (570)/1965, tableta „Ascultă, Oltule, Măria Ta”

Dr. GHEORGHE GÂRDU
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Laureat ,,Opera Omnia” - 
MIRCEA IVĂNESCU

S-a afirmat în 
l e g ă t u r ă  c u 
Mircea Ivănescu 
– şi nu fără 
dreptate până la 
un punct – că-şi 
personal izează 
poezia, o aduce 
p e  a l b i a 
„biografismului” 
s a u  a 

„personismului” (conceptul lui O’Hara), 
scriind despre  sine ca despre un om 
concret, tratându-şi prietenii şi 
cunoştinţele drept personaje, dedicându-
le unele poeme etc. Există negreşit o 
orientare anglo-saxonă a creaţiei d-sale, 
prima de-o asemenea decizie şi prestanţă 
în lirismul românesc, coincidentă, am 
zice, cu ceea ce se cheamă etapa 
postmodernistă, opunând adică spectrul 
biografic, confesiunea individualizată 
detaşării  impersonale specifice 
modernismului (nu insistăm pe-o 
asemenea distinc ţ ie doctrinară , 
mulţumindu-ne a o sugera, căci nu suntem 
convinşi de-o evidenţă a desprinderii 
categorice a aşa-numitului postmodernism 
din plasma generoasă, câtuşi de puţin 
„anacronică”, „inerţială”, „epuizată”, ci, 
dimpotrivă, încă extrem de prezentă a 
modernismului matricial). Adevărul e că 
M. Ivănescu se caută pe sine pe mai multe 
căi, începând cu cea proximă a datelor 
imediate, „prozaice” ale existenţialului. 
Porneşte prin a da ocol obiectivităţii 
(obiectului) înainte de-a ajunge la sine, ca 
şi cum s-ar sfii de-o denudare morală, de-
o nemijlocită confruntare cu eul propriu. 
Programatic, îşi propune: „de la poezia 
obiectelor, adică, măcar prin subînţelesuri 
/ să ajungi la tot la ceea ce te interesează 
pe tine – la tine adică” (despre scaun). 
Găsim la d-sa schiţate, nu fără o anume 
cochetărie, două atitudini: una a abordării 
subiectului prin intermediul contextului, a 
ambianţei sale fenomenale, alta a 
incapacităţii de-a evada din „propria apă 
călduţă, de comoditate şi clişee verbale”, 
id est fapt ce reduce aspiraţia de depăşire 
a eului, după cum vom vedea, la o simplă 
iluzie. Cu aerul ambiguu al unui 
scepticism productiv, al unei mefienţe 
încrezătoare, poetul atacă pe un front de 
amploare consemnarea realului, în duhul 
unei indirectităţi pudice a discursului 
subiectiv, al unei tergiversări de-a aborda 
tema consacrată a subiectului. Astfel 
textura poetică ia naştere dintr-o cultură 
detaliată, insistenă a unui peisaj obiectual, 
abia întreţesut cu înregistrările 
dispoziţiilor personale, aidoma unor 
adaosuri obosit-ironice la lumea dată: „să 
scrii poezii despre obiecte – să începi, de 
exemplu, cu un scaun, şi să povesteşti 
despre el, învârtindu-te / în jurul lui, 
aşezându-te chiar pe el, sau, dimpotrivă, / 
dându-l cu piciorul deoparte – să spui / ce 
poate fi, însemna, cum se explică înauntru 
/ grupul acesta de lemn dispus astfel încât 
să fie o mobilă, / şi pe nesimţite să aluneci 

(dar atunci înseamnă că stai / pe scaunul 
însuşi de care e vorba? sau doar că te-ai fi 
oprit / în mâna sprijinită de speteaza lui? 
– sau, modest, pe jos, / lângă el?) la alte 
lucruri mai importante, mai personale, 
mai omeneşti decât scaunul” (ibidem). E 
caracteristică descripţia unor interioare 
victoriene, fin idealizate doar prin patina 
temporalităţii (e ca şi cum autorul ar 
mânui o poezie gata făcută a lucrurilor ce 
poartă ele însele o nostalgică tensiune): 
„aici, înăuntru: frigul de perlă / 
înonjurându-i fotoliul acoperit cu pături şi 
somn. / timpul trecând cu sunete ample în 
scoica urechii, / ca versurile despre o 
poveste de iarnă. şi vânt, / afară, spre 
fundul grădinii arse, de sticlă, de lapte. / 
în fundul camerei imense, în faţa 
căminului, un rotund auriu / rostogolindu-
se nemişcat” (convalescenţă). Tratat cu 
vaga circumspecţie cuvenită unei 
relativităţi fie şi agreabile, precum un 
partener al unui joc de societate, realul e 

luat treptat „în serios” (precum o 
înfierbântare a unui gambler), ajungând 
a-l angaja pe descriptor la modul dulce-
înfiorat al unei „pânde”. Cuvântul 
„pândă” revine frecvent sub condeiul lui 
M. Ivănescu (e un „termen nodal”, cum ar 
fi spus Michael Riffaterre), cu încărcătura-
i naivă de aşteptare, divulgând foamea de 
senzaţional pe care o provoacă, prin 
contrast, torpoarea contemplativului: 
„toamna e bine să ieşi până în fundul 
grădinii, / şi să pândeşti şopârlele pe zidul 
fierbinte de soare, / şi dacă răstorni capul 
puţin pe spate simţi / cum se înclină anul 
spre iarnă – şi ţi se face frig. După aceea, 
cu pisica în braţe, să te aşezi la fereastră 
şi să priveşti cum se decolorează grădina” 
(anul în scădere). Sau: „era ca şi cum m-
aş fi oprit în faţa unui colţ / pe o stradă 
necunoscută, cu certitudinea de neexplicat 
/ că dincolo, dacă aş fi făcut câţiva paşi, / 

s-ar fi deschis o piaţă măruntă, cu fântână 
leneşă, / cu scări în fund, pe care să le 
pândesc de aici din colţ, / şi n-am să urc 
niciodată” (remuşcare). Sau într-o mai 
complexă compoziţie (un soi de 
voyeurism baroc): „o privim pe furiş, / se 
strecoară după ea, coborând treptele 
surpate, / o umbră şerpuitoare – şi se 
încolăceşte pe după o piatră, / şi o 
pândeşte cu ochii verzui ca ai mării - / şi 
se leagănă. (noi am rămas la marginea 
primelor trepte, / cu faţa ascunsă în 
mâini.) ea a coborât în soare / şi în urechi 
purtând o flacără neguroasă” (despre 
micile animale ale sufletului nostru). Pe 
aceeaşi direcţie să menţionăm tendinţele 
de obiectivare a vieţii morale, componente 
ale obiectivităţii ca atare, gesturi de 
bunăvoinţă, ofrande aduse de un timid 
obiectelor inanimate ce ar putea protegui 
factorii vieţii lăuntrice. Avem a face cu un 
soi de alegorii intime, scăldate într-o 
s u b i a c e n t ă  a u t o c o m p a s i u n e 

(autobiograficul absoarbe nesăţios 
materiile din preajmă, ca spre a-şi însuşi 
impasibilitatea, misterioasa lor rezistenţă 
la intemperiile moralului): „amintirile 
mele sunt mingi - / nu se sparg niciodată. 
Numai că dacă-mi scapă, / din mâini, se 
pot rostogoli foarte departe - / şi mi-e lene 
să mai alerg după ele, sau chiar / să mă 
întind la marginea mea, să-mi las mâna / 
din ce în ce mai lungă în jos, să fugăresc 
amintirea. / îmi iau mai bine o alta. Şi asta 
poate fi falsă. / şi eu am umblat, deci, 
odată cu o amintire / în braţe – (şi mă 
gândeam, cu un rânjet / rău, că într-o carte 
celebră, nu mai ştiu cine / umbla cu 
propriul său cap prin infern, luminându-şi 
/ drumul). şi parcă nu e totuna?” (dar sunt 
şi amintiri adevărate). Dornică de-a se 
elibera prin extrapolare obiectuală, 
anxietatea poetului recurge şi la o referinţă 
istorică: „sunt acum în afară de mine – 

însă asta nu înseamnă / că eu mi-am 
azvârlit spaima acolo, pe zid - / aşa cum, 
- îmi spusese demult ea, - luther / îşi 
proiecta spaimele pe peretele boltit al 
chiliei, / şi pe urmă arunca o călimară pe 
chipul strâmbat / al fricii lui” (winter 
tale). Până aici avem stratul similirealist, 
înfiorat de-o ironic-sentimentală 
subordonare auctorială, al poeziei lui M. 
Ivănescu.

Însă în pofida adăstării prelungi în 
zona concretului, a prozaismelor frizând 
antipoezia, a biografismului la care face 
apel ca la o ancoră în vârtejul trăirilor 
interioare, poetul nu rămâne la stadiul 
acestei pasivităţi ce se autoreflectă. Trece 
doar printr-însa ca printr-un Purgatoriu. 
Aspiraţia sa este o proiecţie în afară, o 
ieşire din biografie, ca modalitate a unei 
poetici compensatoare. Rimbaldian, 
poetul nostru doreşte cu ardoare a se 
identifica printr-un „altul”. La un moment 
dat, acest „altul” este mopete (un „erou 
liric”, formal diferit de autor, deşi 
coincident în bună măsură cu canonul 
sensibil şi comportamental al acestuia, 
spre deosebire de Plume al lui Henri 
Michaux), prin care încearcă a se dedubla, 
deci a-şi abandona sinele. E o extrovertire 
relevantă. O alienare delectant-amară, în 
cadrul căreia epicul (mod general, 
expia tor)  a l ină  l i r icul  (mod 
individualizant, culpabil). Biografismul 
explodează astfel împrăştiind ţăndării 
unor mici naraţiuni romaneşti. Aceeaşi 
fantasmă lirică în esenţă e trecută în 
cadrul unui imaginar care-i acordă un 
sens de obiectivitate, de abstragere din 
dureroasa îndoială a autoscopiei asumate: 
„mopete în această amiază cu soare 
lăptos, / aşezat la masă în curtea, cu mult 
ciment plumburiu / pietruită, a bufetului 
nurca, îşi spune – am să scriu / despre 
remuşcările mele care vor să mă tragă în 
jos // în apele dense ale conştiinţei de 
mine însumi – am să / scriu în sfârşit un 
roman lung cu personaje nenumărate. / 
(în jur, amiaza se răsturna înspre ploaie – 
şi mate / pale de umbră peste curtea de 
piatră iar se revarsă // şi-l înconjoară cu 
răutate meticuloasă acum pe mopete). / 
alături, pe stradă, trece un tramvai, şi o 
foarte ciudată / fiinţă din vagonul, 
altminteri pustiu, aşezată // lângă 
fereastră, îl priveşte sticlos pe mopete. / 
mopete ştie că nu-şi va scrie niciodată 
marele său / roman – se joacă numai cu 
vorbe în înţeles rău” (însă şi bufetul 
nurca). Apare şi o confruntare a lui 
mopete, acest alter ego al autorului 
plăsmuit din retractilităţile d-sale funciare, 
cu voluntarul ,  incandescentul , 
spectaculosul el midoff, „ca un tigru, tigru 
arzând / luminos în pădurile nopţii”. 
Indubitabil e o aluzie la Leonid Dimov. 
Visătoria abulică în faţa tabloului 
„junglei” pe care-l oferă energia suverană 
a confratelui său se răsfrânge într-o 
viziune a succesului marii vitalităţi ce i se 
refuză: „astfel el midoff îl bântuie pe 
mopete, şi prelung îi / înconjoară 

JOCUL DE-A IMPERSONALIZAREA
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însingurarea cu câte o rună / a seninătăţii, 
ca cele scrise pe zidul lent năruit / ale 
templului îngropat în ierburi. Pe mopete / 
aşadar tremură acum în lună scrierea cu 
tăinuit // înţeles a lui el midoff care, pe 
îndelete, / a vrut să spună acolo un adevăr. 
astfel noaptea mopeteină / arde cu flăcări 
mici. iar el midoff trece – regească felină” 
(prezentarea lui el midoff). E un duel între 
două naturi artistice mult deosebite, 
precum de pildă Van Gogh şi Gauguin. 
„Felinei” Dimov îi revenea, hărăzită de 
sus, regalitatea concretului cu toate 
prestigiile sale energetice, cu toate 
sortilegiile sale preapitoreşti…

Tentativele lui M. Ivănescu de-a se 
detaşa de sine sunt dintre cele mai 
stăruitoare. Copleşit de percepţia 
destinului său individual (factor imuabil 
asemenea oricărei predestinări), 
„depărtându-se, apropiindu-se – prin 
timpul oprit”, caută scăparea în fluiditatea 
eposului, în mobilitatea povestirii, a 
„imaginarului” ca un corelat al libertăţii. 
Ţelul său devine ipostaza de narator, în 
rostirea căruia faptele congelate sub 
semnul ineluctabilului îşi recapătă 
libertatea, lunecând în voie sub zodia 
ficţiunii. Anecdotica povestitorului 
trezeşte lumea la o libertate care, în planul 
realului, i s-a blocat, una înzestrată cu 
forţa irepresibilă a începuturilor. Fără însă 
a se pierde drojdia „experienţelor” 
consumate „în chiar inima întunericului”, 
ale damnării care face posibilă povestirea 
ca o spovedanie criptată: „povestitorul 
acela, care de multe ori noaptea le 
înfăţişează / ascultătorilor strânşi pe punte 
scene din experienţa lui / de viaţă, acela a 
ajuns o dată (de mai multe ori) / în chiar 
inima întunericului – şi acolo, cum bine 
ştia, / - şi i-a învăţat asta pe mulţi – a 
descoperit oroarea, oroarea - / şoaptele 
întunericului, astea îi stăruiau în cămara 
sufletului, / şi asta le spunea el impasibil, 
privindu-i, cu ochii lui insistenţi, / pe cei 
care stăteau să-l asculte – numai că în 
lumea experienţelor lui / nu erau ele, ea – 

lumea acestuia era mai cu seamă / o lume 
a bărbaţilor, a celora dintre ei care se 
pricep / să întindă pânzele pe furtună şi să 
stea cu faţa în vânt, / sau să răstoarne 
mesele, după ce au băut rom mult şi cred 
/ că se surprind bănuindu-se în jocul de 
cărţi – şi atunci îşi aplică / unul altuia 
lovituri viguroase peste nas – şi povestea 
asta privindu-i / impasibil, însă cu ochii 
aceia care să îi învăluie / în ceva din 
întunecimea pe care el o cunoaşte bine” 
(denisa şi virginia wolf). Povestea: o 
entitate complexă în care coincid mirajele 
începutului şi sfârşitului, ale amintirii 
care imaginează şi ale speranţei care-şi 
aminteşte, într-o circularitate ea însăşi 
mirabil interogativă: „poveştile astea sunt 
minciuni? şi nici nu există / încheieri, 
cercuri adică ci doar vorbe, închipuiri - / 
(chiar fără vorbe) şi care se risipesc – 
poate chiar merg / înainte – dar înainte 
spre ce? (parcă tu nu ai şti / că toate 
înaintările, toate risipirile în lături, şi toate 
opririle / tot acelaşi înţeles îl au la 
sfârşit?)” (poveşti în cerc). Supus iniţial 
lumii obiectelor date, poetul acceptă 
treptat supremaţia poveştii care e o lume 
a obiectelor făurite de el însuşi.

Nesubordonat, în fond, aşa cum pare 
la prima vedere, fapt ce ar certifica 
„biografismul”, Mircea Ivănescu nutreşte, 
dimpotrivă, o funciară neîncredere în real, 
pierzându-se nu o dată într-un degrade al 
acestuia figurat de imaginea straturilor de 
materie ce se dezarticulează, se dizolvă: 
„aş vrea să merg, tot mai departe de ea, 
cu un umblet / apăsat de ploaie, şi vântul 
care îi bate / ei în fereastră să-i amestece 
chipurile acestea toate” (către seară, mă 
aşez la picioarele tale…). Sau: „nu mai 
rămâne, adevărat nici un gust, chiar aşezat 
/ pe stradă cu capul în mâini? / şi lumina, 
care se spulberă pe obiecte. / şi obiectele 
se fac frunze, / şi se fac frunze” (frunze). 
Realul e pentru poet perfid repulsiv şi la 
fel de perfid atracţios, asimilat unui joc al 
aparenţelor, parte din absconsul joc 
metafizic abia întrezărit: „eu pot povesti 

despre asta acum, / şi asemenea regelui şi 
reginei într-un joc de şah, / ei mă ascultă 
în scaunele lor lent sculptate./ dar cea 
despre care eu povestesc cu vorbe ocolite 
/ pentru ei nu e reală” (joc de şah). 
Percepţia devine fantomatică: „eu ascult / 
în mersul tău sunete şi lumini care abia // 
se mai potrivesc cu ce-am ştiut până 
acum” (fără titlu). Cunoaşterea se 
volatilizează în perspectiva incredibilului: 
„şi n-ai să mai ştii / ce spunea ea, ce 
credeai tu că spune ea. să încercăm, / într-
o dimineaţă, ea spunea – ninge afară / (şi 
era doar o scenă privită printr-o fereasatră 
uscată, / cu linii nemişcătoare, ca un 
desen / şi nu credeai)” (ibidem). Reflecţia 
nu mai e în stare a însoţi decât 
iremediabila incertitudine: „stăteam jos, 
pe gânduri / şi nu mai credeam nimic” 
(ibidem). Desfăcându-se de sensuri, 
lumea se reduce la un mediu cvasimaterial 
în care fiinţa şi nefiinţa se confundă: „şi 
pe urmă lumina / îşi pierde orice înţeles – 
şi pe urmă tăcerea / îşi lasă deoparte 
înţelesul – şi suspendat / în ceva care nu 
mai are vreun înţeles – şi pe urmă, nici / 
descărnarea de înţelesuri, plutirea în 
nimic, / cu scheletul nefiinţei, gură în 
gură, / nu mai există. Pe urmă nu mai este 
nici un pe urmă / dar nici vreun acum, şi 
nu mai este nici moarte” (despre moarte 
ca revedere). Aşadar substanţa 
autobiografică se invalidează, îşi declară 
imposibilitatea în circumstanţele unei 
crize a realului care se pierde în ficţiunea 
ultimă, globală, bună conducătoare de 
absurd: „se face o vreme când nici nu mai 
ştii / ce este adevărat”. Ori: „şi nici nu era 
adevărat nimic / acolo, peste gesturile 
tale, şi nici nu mai / crezi acum decât că a 
fost o vreme oarbă, şi frig”. Ori: „există 
dorinţa de a fi alături de ceva, cineva, asta 
ar putea să răscumpere, să dea 
semnificaţie? Dar astea-s poveşti, / într-
adevăr – şi adevărul este acel lucru de 
afară, / pe care poveştile spun că l-ar 
oglindi” (poveşti în cerc). Dispariţiei 
realului îi răspunde dispariţia unei instanţe 

raţionale articulate, a unui spirit 
funcţional. Claustrat în incertitudine, 
apăsat de negativitate, mistuit de tăcere, 
M. Ivănescu se recomandă drept o jertfă a 
Neantului dimpreună cu umbra sa – 
poezia, întrucât „tot ce a fost adevărat” s-
a terminat până acum şi „continuă numai 
vorbele lăuntrice şi asta nu înseamnă 
nimic”.

Aşa cum s-a remarcat, obiectul 
versurilor lui M. Ivănescu îl constitie 
visarea la nimic, adică la realul demis din 
propria-i condiţie. Nimicul vibrează în 
conştiinţa poetului pustiită de gânduri, 
arenă a unei des-fiinţări fără drept de apel 
(potrivit lui Platon, Neantul este alteritatea 
faţă de fiinţă): „dimineaţa m-am întors 
acasă – mă străduiam să fiu fără gânduri. 
(pisica se leagă de casă). Vidare ce se 
prezintă în diverse variante, optativă, 
precum o despovărare de sine a 
intelectului: „o, aş fi vrut să stau pe 
marginea patului, cu capul în mâini. / am 
străbătut camerele. liniştite. aer închis. nu 
mai ştiu / ce am făcut – nu mă gândeam la 
nimic” (ibidem), sau tăios apoftegmatică: 
„ea, alături, îl întreabă deodată: / «la ce te 
gândeşti?” – şi el îi răspunde automat: «la 
nimic»” (la stânga lui), sau dezarmant 
nostalgică: „vară, lumina în care / în 
copilărie mă duceam la şcoală, şi atunci 
fără gânduri. / mult mai târziu mi-am dat 
seama că nici n-am ştiut / când am început 
să mă gândesc” (pisica se leagă de casă). 
În rezumat: disimulându-şi eul, poetul se 
pierde în universul obiectelor, dar acestea 
nu întârzie a se pierde în imaginar, care e 
„gol de orice determinare”. „Personismul” 
ce-a încercat, cu o inaparentă deznădejde, 
a se lega de real cu lanţurile expresiei 
apoetice e până la urmă contrazis de 
impersonalitatea supremă, cea a Nimicului 
pe care l-a purtat ca un germen 
implacabil.

Gheorghe GRIGURCU

 Substanţiala carte a lui Mircea 
Ivănescu, versuri poeme poesii altele 
aceleaşi vechi nouă (Editura Polirom, 
Iaşi, 2003, antologie şi prefaţă de Matei 
Călinescu), dă senzaţia unei cuprinzătoare 
poemoteci, adică a unei memorii/
biblioteci lirice. Se pot accesa, printr-o 
simplă manevră de deschidere a tonului, 
versuri poeme poesii altele aceleaşi vechi 
nouă, remarcându-se aspectul de revărsare 
nestăvilită a unui discurs ce vine din 
trecut şi din prezent, din real şi din ireal, 
din subconştient sau din conştient.
 Tema cea mai cuprinzătoare o 
reprezintă viziunea multiformă a timpului, 
poezia devenind astfel un loc marcat de 
amintiri, de imagini fulgerante, recurente, 
de fantasmele cuvintelor („trebuie alese 
vorbele cu grijă,/ vorbele lasă urme – îţi 
aminteşti/ mai târziu de ele – aşa cum şi 
paşii rămân în zăpadă” – vorbe, vorbe, 
vorbe…), univers fragil şi totuşi persistent, 
cu imaginea rulării aleatorii a 
anotimpurilor, născându-se din monotonia 
unui lirism saturat.
 Timpul apare ca o a doua natură, 
ca o dimensiune reflexivă/afectivă a unei 
existenţe în reluare. Adesea el este 
perceput în ipostaze paralele, dintre care 
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una parantetică: „toamna, desigur, poate 
să fie ca într-o imagine colorată/ dintr-o 
revistă lucioasă” (anul în scădere) sau 
„am mai fost pe aici. a trecut vremea,/ 
[…]/ lumea/ era stridia mea./ oricând aş fi 
deschis-o, ştiam/ că voi găsi chipuri,/ că 
ani întregi au trecut/ ca nişte nimicuri.” 
(despre alegerea vorbelor). Deşi discursul 
are format textualist, al unei ţesături de 
voci, impresia dominantă este cea de 
monodie.
 Temporalitatea reprezintă o 
caracteristică a ludicului, iar prin aspectul 
de text continuu, scriitorul iniţiază un joc 
al eternităţii, al plăcerii de a monogola, de 
a se scălda în undele unui imaginar care 
alternează realul şi iluzoriul: „văzută fără 
ochelari,/ faţa ei era ca o pasăre – mă 
gândesc că am scris de demult/ că 
legăturile mele cu timpul sunt ca o fugă/ a 
unui nebun care vrea să se prindă/ pe el 
însuşi – şi e întotdeauna câte o cotitură./ 
pe urmă îmi pun ochelarii şi totul reintră 
în normal.” (miopie).
 Poetul înmulţeşte imaginile 
nedefinite, incerte, apelând la inventare 
onirice, abisale, reconstituind din 
memorie, foiletând ficţionalul, fără a se 
mai aventura în afara unui canon formal 

şi de fond pe care l-a impus şi căruia i-a 
rămas fidel, marcă a singularităţii sale. El 
ţinteşte o imagine autentică, o realitate 
pură, care îi este inaccesibilă şi de aceea 
se mulţumeşte cu succedaneele memoriei, 
cu urme, umbre, păreri. Demersul 
ritualizat al poetului este îndreptat spre o 
recuperare ironică, numită ea (mamă, 
iubită, poezie – toate supuse tăcerii), care 
ar putea să fie doar o extindere a pripriei 
imagini/identităţi: „pentru ea putem 
reîncepe închipuirile noastre. – luăm/ în 
primul rând o masă – rotundă – şi stăm/ 
în jurul ei, câţiva – şi ne răsfrângem 
morocănoşi/ în tăblia ei aburită, şi pioşi/ 
murmurăm invocaţii. Întâi e răsfrângerea 
ei/ nesigură, înconjurate de ale noastre 
(şi/ nici nu-i destăinuim că o pândim să 
nu fugă,/ căci s-ar speria). cu mişcarea ei 
centrifugă/ posomorâtul nostru – în 
strâmb – gând o respinge/ spre margine. 
Imaginea ei, ca o minge,/ se rostogoleşte 
încet – şi nu i se mai vede nici zâmbetul./ 
pe urmă ne ridicăm ochii. cu încetul/ 
aşezăm pe faţa ei nemişcată, alături, câte 
o expresie,/ pe urmă rotim pe gesturile ei 
câte o impresie/ despre ce am vrea noi să 
o vedem făcând,/ şi o rugăm să se facă 
mai palidă, şi pe rând/ să-şi lase surâsurile 

deoparte./ jocul de aici poate începe, 
putem merge apoi mai departe.” 
(preludiu). Este evidentă, în acest poem, 
insolita alchimie a imaginii-panaceu sau 
jocul reflectărilor mutuale. Poetul 
exersează starea dulce/amară, într-un fel 
nostalgică, a căutării formei, a neîmplinirii 
eterne (chiar alternanţa poeziei între 
forma ixă şi versul liber poate fi un 
argument). Astigmatistele, somnolenţa, 
reveria, hăţişurile timpului/anotimpului îl 
împiedică să ajungă vreodată la imaginea 
clară a realităţii crude, fapt pe care nici nu 
şi-l doreşte. Toate aceste sintome sunt, de 
fapt, subterfugiile poetului folosite pentru 
a-şi cultiva orizontul de singurătate şi 
fantasmele lui, când lumea este absorbită 
într-o iarnă/glacialitate a interiorităţii 
memoriei/spiritului: „simţeam cum mi se 
aşează// un cerc de mare singurătate în 
suflet. de aici - / ştiam – aveau să-mi 
înceapă, cu urmele prin zăpadă,/ 
drumurile mele spre înţelegere, spre 
tăgadă./ căci iarna e vremea îngheţată în 
negare, când nici// o cristală a vorbelor nu 
mai sclipeşte în afară./ răsfrângerile toate 
sunt îngheţate. eu ştiu/ cum îşi începe 
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iarna dansul ei străveziu//  - un dans în răsturnata apă, şi 
amară,/ a vremii pe care n-o mai credeam adevărată./ de 
asta eu râd când ninge – dansul ei iar mi se arată.” (dans 
în iarnă). Poetul face cu perseverenţă experienţa 
certitudinii/incertitudinii timpului. Pentru a cunoaşte faţa 
ei (ea este în poezia lui Mircea Ivănescu altfelul, misterul 
tăcerii), eul încearcă să se dispenseze de simţuri, să 
intuiască lumea prin încredere/credinţă (ca în poemul 
vicleim). Ea, adică alteritatea (celălalt, dincolo), 
reprezintă virginitatea, puritatea, prezenţa simţită, sunetul 
paşilor într-o altă cameră, imaginea fragmentară a mâinii, 
urmele paşilor în zăpadă. Avem de a face, dincolo de 
aparenţe, cu o lirică încordată, a tatonărilor, a înfrigurării, 
a măştilor studiate, a decelării de imagini; nu a 
imaginilor, ci a contururilor, a părerilor, a simbolurilor. 
Mai mult, poetul converteşte drama într-un rol, într-un 
hieratism teatral, într-o autoironie ingenioasă: „nu 
trebuie să povesteşti în poezie – am citit/ un sfat către 
un tânăr poet – deci să nu povestesc/ cum, foarte 
devreme, ea se scula dimineaţa, şi aşezându-se pe pat/ 
aştepta să i se liniştească respiraţia, cu faţa în mâini - 
/ să nu spun nimic despre chipul ei atâta de obosit/ 
încât i se încovoiau umerii, în faţa oglinzii, când/ se 
pieptăna încet. să nu-mi amintesc spaimele/ lângă faţa 
ei înstrăinată, întoarsă de la mine./ să nu umblu cu 
versuri, ca şi cu oglinda în mâini/ în care se răsfrâng 
acele dimineţi cu lumina cenuşie/ dinainte de zori. 
poezia nu trebuie să fie reprezentare,/ serie de imagini 
– aşa scrie. poezia/ trebuie să fie vorbire interioară. 
adică/ tot eu să vorbesc despre faţa ei înecându-se, 
căutându-şi/ respiraţia? însă atunci ar fi numai felul în 
care eu vorbesc/ despre faţa ei, despre mişcările 
încetinite prin straturi/ de remuşcări tulburi, de 
gânduri doar ale mele,/ ale imaginii ei – ar fi numai 
un chip, o imagine - / şi ea – adevărata ei fiinţă 
atunci?” (poezia e altceva?).
 Nedezmierdându-şi vocaţia, autorul este un 
traducător, adică un constructor, poeta artifex. El ştie să 
creeze ambienturi extravagante, fineţuri baroce, 
clarobscururi corespunzând stărilor de spirit ale unui 
contemplativ, imagini parcă produse de un stroboscop, 
luminate fulgerant, memoria oglindirilor, colecţionarea 
unui timp lent, al desfătării narative, şi a altuia secvenţial, 
fulgerător, al revelaţiei. Poetul se întoarce în timp ca şi 
cum s-ar întoarce în spaţiu. El are o mare pricepere a 
fragmentării mişcării, ritualizând-o, pe sine însuşi 
percepându-se obiectual, din exterior, printre ceilalţi 
actanţi ai timpului, ai aventurii absurde a sensurilor. Pe 
fond, resuscitarea imaginilor de memorie, senzaţiilor, 
stărilor, persistenţa unui magnetism pentru un trecut/
arhetip repetat, provocator de nostalgie, ţin de intimismul 
sofisticat proustian, precum şi de periplul iniţiatic 
joyceian. Nu lipseşte viziunea textualistă, autorul afişând 
o artificialitate voită, dând senzaţia că urmează un 
scenariu, că rescrie, considerându-şi existenţa „singura 
carte în care am trăit şi eu (şi n-am să pot/ să scriu 
niciodată eu însumi o carte)” (şi încă o dată).
 Timpul agonic, himeric al lui Mircea Ivănescu 
nu produce destine, ci numai gesturi mici, reale/
imaginare, senzaţii, frigul, încălzirea mâinilor, 
întoarcerile târzii sau în zori, cârciuma, odăile goale, 
valurile/voalurile vechimii, lumina înşelătoare sau 
proiectată pe fragmente de imagini, prezenţa afectivă a 
pisicii, cea care îl aşteaptă să se întoarcă, dar şi a ei 
(mama, iubita, poezia, scrisa), care nu mai are chip, din 
care nu a mai rămas decât prezenţa. Prin aspectul narativ 
al poemelor, prin invocarea vocilor, poetul se debarasează 
sistematic de marca subiectivităţii: „eu ştiusem de altfel/ 
că povestirea lui era doar o transcriere” (palide stele).
 Dar seria Mopeteiana îl are în centrul/miezul ei 
chiar pe autor. Mopete este o realitate totalmente livrescă, 
este, prin reflectare în abisalitatea absurdă/infailibilă, 
creaţia propriei sale creaţii: „mopete scrie un poem 
despre mopete/ […]/ mopete din poemul pe care-l scrie 
el însuşi/ îşi face închipuiri despre dânsul şi/ crede că 
este independent – însă bufniţe - /semne ale raţiunii – îl 
pândesc pe propria lui frunte,/ pentru că ele ştiu că el 
este doar o creaţie/ care depinde de orice măruntă 
aberaţie/ a lui mopete” (mopete şi ipostazele). Poetul 
extrage din propriul mopete filoanele realiste/
suprarealiste, al căror registru se întinde de la suavitate 
la grotesc, de la elementar la eterogen. Prin Mopeteiana, 
autorul îşi defulează partea dilematică, lirică, 
psihanalitică, însoţind-o de o adevărată confrerie de 
rezonatori, dr. cabalu, v înnopteanu, i negoescu, precum 
şi de o faună hibridă, fabuloasă, pisicâinele, broscoporcul, 
crocomurul, rinocalul. Se fac demonstraţii de ludic 
savant, de ironie, de filozofie disimulată în discurs 
familiar, perpetuându-se speculaţiile legate de urme, 
umbră, timp, trecere, devenite parcă mai dramatice în 
condiţiile absurdului. Poetul este tentat uneori să oculteze 
textul, să joace o partitură ermetică şi să accentueze 

aspectul teatral, recurgând la simboluri, reducând realul 
la o reprezentare heraldică, folosindu-se de un stil voit 
retoric (enjambement, topică inversată, emfază). Sonetele 
mopeteene sunt imagini ale unei interiorităţi de adâncime, 
reflectări ale solitudinii din care eroul tot încearcă să 
evadeze în intemperiile de afară, în frig, ploaie, ninsoare, 
vreme crepusculară: „mopete a plecat de acasă la 
începutul după-amiezii./ afară ningea, şi era o lumină 
murdară/ (mopete nu vroia să ridice ochii spre fulgii cu 
rară/ coborâre pe ochelarii lui, aburindu-i). impresii// 
nelămurite se amestecau în timpul lăuntric/ al lui mopete 
cu amintiri despre după-amiezele de demult./ când pleca 
el să se plimbe pe străzile înzăpezite cu frig/ murdar la 
marginea oraşului” (mopete după-amiaza de iarnă la 
început). Actantul unei existenţe nedorite, debusolat, 
victima trăirii şi a morţii în direct, mopete experimentează 
pe sine trecerea funereală. Într-adevăr, permanenta de 
ambulare a protagoniştilor, ieşirile în zloata străzii, 
întălnirile în interioare, consumate în mutism sau în 

ruminaţii, ţin de un scenariu iniţiatic de trecere, privit 
însă cu detaşare ironică. 
 În serii întregi, poetul perpetuează o lirică a 
torporii, a privitului pe fereastră la schimbările climatice, 
a evocării fiinţei dragi, a semnelor preluate din alte cărţi 
şi înfiate, creând o poezie de atmosferă, de observaţie 
(vizuală) trecută prin cultură, de metamorfoze metaforice, 
de fin continuum, de meditaţie elegiacă: „aşadar, acuma 
s-a încheiat în zăpadă rotirea/ anului, ca un cerc pe 
trunchiul copacului - / când îl vor tăia se va spune – iată 
de aici/ până aici a fost în timpul în care noi am trăit/ 
lucrul acela, de care ţi-am povestit eu odata./ şi încă 
altele. şi aşa mai departe” (winter tale). Sunt lăsate din 
ce în ce mai mult la vedere instrumentele, notaţiile 
scenografice, mişcările mute, ca de balet, climatul de 
acvariu luminat din interior, strategiile poetice. Dar 
scriitorul este şi un ingenios al destructurălii, demitizând, 
fracturând, repetând, folosind tehnica autoreferenţialităţii, 
a puterii în abis, creând discursivităţi labirintice.
 În poemele lungi, scriitorul conduce cu abilitate 
caravane de imagini, pornind mai multe reţele 
convergente, focalizând, reluând, vorbind în dodii, 
clarificând, accentuând caracterul teatral al scrisului: 
„stăm/ într-un volum foarte înalt de timp, şi ne spunem/ 
că va trece şi asta – şi facem atunci câte o scenă/ cu mulţi 
actori, învârtindu-se lent prin încăperea/ înconjurată de o 
vreme de iarnă ploioasă./ şi înţelesul, în vremea aceasta, 
e doar/ că trecem de la o stare de spirit/ la alta/ (şi facem 
o punere în scenă - /şi chiar credem un timp că înţelesurile 
se fac mai reale,/ dacă le grupăm, şi le dăm umbre – ca 
siluetelor/ iluminate de foc. şi de fapt numai noi,/ noi 
singuri am fost aici – trecând/ de la o vreme spre alta…)” 
(lupta dintre îngeri şi nori sau despre trăsnet). Se poate 
recunoaşte în versurile citate imaginea eminesciană a 
lumii ca teatru sau cea platoniană a lumii ideilor.
 Poezia lui Mircea Ivănescu se conturează tot 
mai mult ca una filosofică, având în centrul atenţiei 
imperceptibilitatea existenţei care este formată din timp, 
efortul asiduu al poetului fiind să poată trăi real. Sunt 
folosite recurent câteva simboluri, iarna (care are funcţie 
crepusculară, eshatologică, apar chiar fulgi funebri), faţa 
(vagă,fără identitate), mâna, glezna fină, camera de zi, 
veghea la fereastră, diferitele stadii ale luminii, 
solitudinea, amintirile (motiv dominant), ploaia, zăpada 
(murdară). Poetul este expert în a crea scene/atmosfere 
ca din cărţi, misterioase, bântuite de gesturi reale/ 
reconstituite, bătute de vânturi, de ploi. Viziunea despre 
moarte este, se subînţelege, convenţională, anorganică, 
septentrională, deşi senectutea, care nu are faţă, nici 
prezenţă, se află întotdeauna în camera de alături sau la 
mansardă: „îngropaţi în zăpadă,/ şi, pe nesimţite, - căci 
nu mai există un mai târziu,/ lumina moartă-n odăi se 
face zăpadă,/ şi urcă, să ne acopere cu albul ei mortuar,/ 
cu nemişcarea ei moale, cu livida ei febră,/ pe care doar 
din vorbe o ştim – vorbele care nu mai înseamnă/ nimic 
acum” (dar dacă nici moartea nu mai există?). Moartea 
este prezentă, indirect, în întreaga poezie a lui Mircea 

Ivănescu, sub formă de semne, urme, absenţe, nostalgii 
vagi, lipsa afectivităţii, amintiri, păreri, aversele şi 
ninsorile permanente de afară, înfrigurarea: „era/ iarnă 
pe faţa ei – o ninsoare moartă şi grea/ care-i năpădea 
chipul. eu nici n-o ascultam. nu la asta/ mă gândeam eu 
atunci. ştiam că ea este prinsă în casta/ aducere aminte a 
unei simple imagini. e moartă,/ şi eu nu fac decât să mi-o 
amintesc din ninsorile care o poartă/ încolo şi încoace” 
(vis de iarnă).
 Mircea Ivănescu vrea să prindă în voalurile/
valurile vorbele sale caracterul iluzoriu al realului/
timpului, folosind de regulă două perspective, cea a 
interiorului, cameră de zi sau cameră tainică, populat de 
umbre, de apariţii, de urmele istoriei/istoriilor sale, şi cea 
exterioară, stihială, îngheţată, dezolantă, străbătută de 
rari călători grăbiţi. Iar poetul este un dublu spectator, cu 
ochiul lipit de fereastra dintre aceste două lumi, la fel de 
fantasmagoreice, privind cu aparentă detaşare când 

înăuntru, când în afară. În aceste două dimensiuni 
se consumă toată filosofia sa poetică. Textele 
sunt enigmatice, colecţii de imagini, notând 
senzaţii, percepţii, reminiscenţe, viziuni, gesturi, 
punere în scenă, simboluri livreşti, toate 
subsumate unui rafinat joc intelectual, obsesiv, 
având ironia de rigoare, creând o reţea de 
coordonări (copulative) aflată într-un paradoxal 
efort de-a ajunge undeva şi de aceea reîncepând 
la nesfârşit. Sunt folosite tehnici diverse, 
cinematografice, plastice, muzicale. Rareori 
sparge tiparul pe care l-a consacrat, dând la 
iveală o erotică specială, târzie, cu o senzualitate 
mascată, tandră şi nostalgică, lăsând să se 
întrevadă, pe lângă ţinuta blazată, convenţional 
livrească, un licăr viu, direct, cordial, care 
accentuează însă o invizibilă elegie a 
solititudinii. 

 Abundenta creaţie a lui Mircea Ivănescu, 
imagine a polimorfiei timpului, lirică a adăpostului, a 
viziunilor din bârlog, a singuraticului erudit, pune în 
evidenţă, în primul rând, aspectul de cărţi în cărţi, de 
demonstraţie, de virtuozitate şi rafinament, de poezie şi 
poetică deopotrivă, de lirism incluzionat de propria sa 
paradigmă.

    Paul ARETZU
 

(„Geographie des lettres francaises”,1942) şi A.Farre 
(„Geographie litteraire”,1946), sociologul Robert 
Escarpit aprecia în Sociologie de la litterature (1973) 
că, departe de a fi neglijabil, aportul provinciilor 
culturale la marea literatură franceză e unul de esenţă, 
diversificat si integrator.
   Este pilduitor şi foarte interesant să identificăm 
contribuţia pe care şi-a adus-o OLTENIA, deci si 
Gorjul, de-a lungul timpului, la îmbogăţirea literaturii 
române şi, evident, în cadrul acesteia, acel genius loci 
inconfundabil şi definitoriu pentru o identitate 
geospirituală.
Altfel zis, ar fi vorba de o „matrice”a oltenismului ca 
eon generativ şi concept cultural, în acolada căruia 
sunt de identificat elementele mentalităţii regionale şi 
diferenţierea specifică, deopotrivă cu „pragmatismul” 
şi „metafizica” (spiritul „speculant” şi „speculativ”) 
Olteniei, de care vorbea un Perte Pandrea, - în 
general, figurile arhetipale ale unui fond ancestral, 
identificabile în opera unor scriitori de marcă, de la 
Macedonski şi Sadoveanu la un Arghezi si Marin 
Sorescu, ba chiar, graţie descentralizării şi 
policentrismului cultural, în unele municipii oltene de 
tradiţie (Craiova, Rm-Vâlcea, Tg-Jiu, Drobeta-Tn.
Severin, Slatina), unde se simte, azi mai mult decât 
oricând, o resurecţie a spiritului creator de impunere 
a valorilor.

                                                                                
Dan Adrian CHIHAIA

Continuare din pag. 1

DESCENTRALIZARE...
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MIRCEA IVĂNESCU – UN IRONIST POSTMODERN
La o lectură fugară, Mircea 

Ivănescu – bunăoară cel din 
Poesii – pare un solitarius 
poznaş, un ironist fără mister, 
fără spaime, departe de alţii şi 
chiar departe de sine. Pelerinul, 
călătorul lucid prin câteva 
literaturi, anglistul – tălmăcitor 
al greu-traductibilului roman 
Ulise de Joyce – flegmatic şi 
aparent imperturbabil, e însă un 
agreabi l  propună tor  de 

contrasensuri, un actor, un inventiv surâzător şi un 
agreabil propunător de contrasensuri, un actor, - un 
inventiv surâzător şi un ambiguinzant ingenios. Altfel 
decât la diverşi nonconformişti anteriori, accentele sale 
ludice comportă un substrat de gravitate; farsa, 
buffomata, pathosul şi celelalte coexistă, practic, cu 
lirismul introspectiv; - modalităţi de atitudine existenţială, 
forme de convivenţă, acestea toate ţin de o alchimie 
categoric personală. Instalându-se dezinvolt în paradox 
şi parodic, preluând ecouri din filosofia universală şi 
nutrindu-se ostentativ cu iluzii (în măsură să-l 
singularizeze), contemplatorul din Poesii remodelează şi 
resemantizează; refractar locului comun şi maestru al 
nonsensului, modernul Mircea Ivănescu e un aliaj de 
nastratinesc, de scepticism dar şi de comic în genul 
shakespeareanului Yorick. Titlurile volumelor lui, toate 
de nuanţă retro, nu au nimic comun cu tradiţionalismul; 
sistemic, lucidul de-romantizează şi de-clasicizează 
practicând atipicul, auto-recomandându-se în volume 
care se numesc: Versuri (1968); Alte versuri (1972); 
Poeme (1970); Alte poeme (1973); Poesii (1970); Alte 
poesii (1976); Poesii nouă (1983); Poeme nouă (1983); 
Versuri vechi şi nouă (1988).

I

Neo-avangardist sau mai de grabă postmodern, senin 
ori burlesc, deschis tuturor formulelor, monologurile lui 
devin sonete (nonconformiste) şi elegii, pagini de 
Solitudine şi pseudo-peisagistică – de unde Toamna la 
periferie, S-a sfârşit toamna, Copilărie iarna şi Urme pe 
zăpadă, dar şi câte un Peisaj lăuntric. Abundă solilocvii 
şi fosforescenţe livreşti: O Absenţă (cu motto din 
Hemingway) pune în chestiune relaţiile dintre real şi 
vacuitate: - „Ce e afară – strada, cerul de scoică, vântul / 
cu spulberări mici de picături – e ireal, / nu mai are nici o 
legătură cu tine, cu ea.” Titrarea unor poeme se face 
direct în engleză: How like A Winter my Absence been; 
On the Edge; Winter Light: Outward Bound. Elaborat în 
engleză, poemul The Lady in the Lake devine în 
transpunere paralelă română Doamna din lac. Notabile 
sunt poemele-eseu Despre irealitatea amintirii şi cel 
Despre irealitatea literaturii, texte vehiculând idei de 
poetică asumată. Strategie în spiritul dezbaterilor curente: 
- nici o întoarcere în timp nu garantează percepţia exactă 
a trecutului, fiind vădit că amintirea modifică totul; 
aşadar Marşul funebru de Chopin e mereu altul – în 
funcţie de momentul receptării. Nici literatura, la rându-
i, nu-i fixează realul, rămânând la un anumit iluzionism:

Browning a scris multe poeme despre pictorii din 
Renaştere în Italia, şi despre portretele unor femei tinere-
înalte, subţiri cu părul strâns nobiliar, sau revărsat lent, 
încadrându-le obrazul în lumini aurii – (şi adăuga 
legende despre fapte întunecate, începând cu adulteruri 
obişnuite şi încheiate cu sugrumarea ibovnicei sau 
înjunghierea pe-ascuns a amantului vinovat), Asta e 
poezie.

Eul receptor transformă necontenit. O cabană de 
buşteni, abandonată, lacul însuşi (din Doamna din lac) 
sunt oare „mai adevărate decât singurătatea noastră 
ceţoasă?” Intervine o magie ficţională polimorfă, 
unduitoare; straturi de uitare se depun peste emoţia 
proaspătă, iniţială; determinările de la cauză la efect 
funcţionează altfel; înregistrările în lumină vie devin 
succedanee de interiorităţi, de unde abise şi singurătăţi 
halucinante. Urmează că relativizarea, inerentă, exclude 
de plano întoarcerea la momentul zero.

Neîncrezător în propriul Eu, experimentatorul din 
Poesii se revarsă într-un personaj substituent, mopete – 
acesta e alter ego, o mască, o persona. Douăsprezece 
sonete dinadins prozaice (plasate în deschiderea 
Poesiilor) sub genericul mopetiana, prefigurând strategia 
autorului, tentat parcă să se obiectiveze, dându-se drept 
altul. Un v înnopteanu (cunoscut lui mopete) discutând 
cu „bruna rowena”, e o altă mască. Un aer cvasi-
romanesc leagă cele douăsprezece sonete, secvenţe 
narative copios-parodice evocând gelozii şi suspiciuni. 
Enunţul se menţine la nivelul unor clişee. Extravagantul 
mopete – prezent în mai multe pagini din Poeme – scrie 
un „incongruent” poem „despre mopete”, himericul care 
bea „apă amestecată cu săruri minerale” (dintr-o cutie de 
conserve). În grădina unui oraş de sub munte, el poate fi 
văzut cum „îşi plimbă un câine de aer”. Plictisul 
provincial copleşeşte; impresionează însă „bufetul 
termită (…) de departe cel mai mare bufet”. În unele 
seri, mopete se simte „alunecând, destrămat de timp”; 
„tânăra nefa pentru mopete e-o frunză! / în verdele ei ar 
fi avut timp să se ascunză, / dacă ar fi vrut”. Ciudatul v 
înnopteanu apare lângă „animale heraldice” – nişte 
monştri în descendenţă cantemiriană (din Istoria 
ieroglifică): un „pisicâine”, „broscoporcul”, „vorbitoarele 
pisifone”. Se ajunge, alteori, la un fel de pseudo-ideizare 
a discursului, demers persiflând (în despre înţelepciune) 
limbajul filozofic în notă gongorică:

„lui v înnopteanu nu-i place filozoful j. paul sartre, 
zice că e prea multă doxologie în el, prea multe gerunzii 

cu liniuţă, v înnopteanu preferă să asculte cum 
pisicâinele lui face mâr. / trădează marele meu pisicâine 
benone – spune v înnopteanu – o mai mută înţelegere 
atunci când face el mâr, despre abstrusa alegere a 
projectului înainte decât hegelianul sartrone), / adică 
despre ficţiuni imposibile în cadrul acestei lumi.”

Altădată, mimarea unei filozofii cuminţi implică în 
subtext repulsia de banal. În replică, îl tentează o „tăcere 
lemnoasă”, „burguri marine viride”, o „bufniţă blondă”, 
un „tempo rubato”. Năstruşnicul mopete „n-a citit 
«frumoasa din Perth»”, însă „citeşte atent despre 
fragmenta heterocosmica”. Imaginarul dezlănţuit bate 
curent spre labirintic; la un pol singurătate, ploi, timp 
somnolent, o fată „cu părul pe frunte”, o cameră 
oprimând şi limitând elanurile, - la alt pol năluciri 
spaţiale generatoare de absurd. „Lichtenberg, înainte de 
a se naşte fusese mort”. Remanenţe culturale se înşiră 
slobod – Ruskin, Fechner, Kandinski, cavaleri ai 
timpului; în Convalescenţă, secvenţe în franceză ritmează 
cu altele, în română. În felul oniricului Dimov din Turnul 
Babel ori din O dimineaţă în curte, piese cu arborescenţe 
neaşteptate, Mircea Ivănescu (cel din O vizită, dimineaţa) 
fabulează încălzit, despicând sensurile, punctând (în vreo 
trei sute de versuri) zvâcniri ale unei interiorităţi agitate: 
„Aş spune că realitatea se îndeplineşte după închipuirile 
mele – însă astea sunt vorbe”; „Timpul oprit / Vorbele 
mereu imobile, aceleaşi. / Fiinţele nemişcate în camera 
asta pustie”; şi iată „jocul cu aparenţele pe care le aşez 
între mine şi cei de afară”. Poeme ample, gen Winter 
Talc sau La aniversare, pline de modulaţii reflexive, de 
răsuciri existenţiale şi nelinişti, dar fără nimic încrâncenat 

lasă ludicul în umbră.

II

În Alte poeme nouă, prioritatea revine jurnalului, 
acesta câmp de exerciţii plurale, montaj de agregări, 
expoziţie de vers şi proză, de cotidianitate şi livresc. 
Totuşi, frecvent, aerul de jurnal este iluzoriu, câtă vreme 
inscripţii precum Braşov ori Sighişoara, fără nici un 
indiciu localizator, pot fi translate în orice alt areal. 
Planarea în amintire şi închipuire, inclusiv aluziile 
erudite reprezintă, finalmente, modalităţi de evaziune 
dirijată. Parcurgând un roman poliţist, Mircea Ivănescu 
agreează decanonizarea, imprevizibilul, diversitatea: „e 
minunată / putinţa de a te închipui într-un oraş / tocmai 
privind cum autobuzul dispare viclean / după colţ” 
(Privindu-i fotografia). Monologul interior, extrem de 
diversificat, trece de la „vita nuova” dantescă, la „legea 
morală – în noi” (Kant) ori la proustianul „timp pierdut”. 
Alte referinţe orientează spre „Olandezul zburător şi 
Mephisto, spre Brueghel şi fraţii Karamazov, ori spre 
amiralul Nelson, spre Eliot, Thomas Mann, Virginia 
Wolf, Ezra Pound. Câte o „povestire” se desparte de 
mitologia consacrată; pe douăzeci şi trei de pagini (de 
„amintiri învălmăşite”) se succed 15 imagini pentru 
prietenul meu alexandru leluţiu. Câteva poeme sunt 
destinate graficianului Tudor Jebeleanu.

Că poetul, deloc dispreţuitor de anecdotă, e un narator 
proteic, tentat de poante şi witz-uri, că asemenea lui 
Leonid Dimov se complace în imediatul mărunt – acestea 
sar în ochi adesea. În repertoriul naratorului intră o 
poveste de dimineaţă, o poveste de vânătoare, altele 
despre motanul Welster ori despre maximilian de winter. 
Provocatoare sunt titluri de genul: unde e viaţa mea? 
unde e viaţa mea? mda; cum se numea gâscanul lui Nills 
Hölgerson; cum defineşte Kant muzica; cum se 
construieşte un personaj, existenţa precede esenţa cu 
adevărat?; ori amănunt din nou despre thomas mann. 
Reflexivitatea şi verva îşi dispută disponibilităţile: 
„gândul stă în noi ca peştele / în iazul unuia care nu ştie 
să mă pescuiască / - şi transcriu asta”. Bucle explicative 
se înscriu în cunoscuta regie a jocului; e însă un joc grav. 
Reflectantul rămâne în cadrele sistemului său. Senzitivul 
apropiat de pământ, marcat de frig, de ploi, de umezeală 
şi zăpadă, înregistrează (macedonskian) miracolul 
germinaţiei – când „liliacul înfloreşte”.

Neîngrădit, imaginatul inventează; dubiile nu-l ţin în 
loc. Pornit „în căutarea – pe îndelete – a timpului de tot 
pierdut”, masca lui e una de bronz: rece, neutră. Într-o 
noapte, i s-a arătat „chipul liniştii”, adică „o nesfârşire a 
tăcerii, a împăcării”. Figuri feminine cu nume neobişnuite 
nu sugerează pasionalitate; pretexte marginale de 
monolog, ele sunt nişte abstracţiuni. Femeia obiectum 
rămâne în enigmă, incorporală, distantă, rece. Privitorul 
surâzând, crede, bunăoară, că văduva quickly e ca şi 
plusvaloarea. Altă reprezentantă a sexului se menţine în 
mister: încercarea de a ajunge la ea e un roman poliţist.

III

De bună seamă, poetul e un mim, gestica sa fiind a 
unui observator elegiac, cu nostalgia unei armonii tonice, 
la antipodul aparenţelor. Parodiind vorbirea clişeizată, 
precară, solitarul din Fericirea este atunci când…, 
deplânge în fond accepţiunea entropică a termenului 
respectiv. O interogaţie  Este moartea un lucru serios? 
prilejuieşte o reconsiderare a temei. Inventând câte un 
dublet al Eului mâhnit, căutătorul de adevăruri îşi traduce 
nevoia de dialog cu imaginea din oglindă. În replică la 
prozodia sofisticată – asonanţele, versurile voit desuete, 
frazele începând fără majuscule, rupte intempestiv – 
cheamă indirect la rigoare. Postmodernul perspicace 
apelând la instrumente avangardiste vede în acestea un 
mod de denunţare a poncifelor, pronunţându-se pentru 
raţiune. A-l apropia de Nichita Stănescu, de Leonid 
Dimov şi Marin Sorescu, de Cezar Ivănescu, de Emil 
Brumaru şi alţii înseamnă a-l plasa într-o constelaţie 
reprezentativă.

Acad. CONSTANTIN CIOPRAGA
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Distins cu premiul de 
„argheziologie” la festivalul 
Naţional de literatură 
„Tudor Arghezi” (19-22 mai 
2007, Tg.-Jiu) pentru volumul 
„L-am cunoscut pe Tudor 
Arghezi” (vol. II, Fundaţia 
Naţională „Nişte ţărani”, 
Bucureşti, 2007, 386 p.), 
s c r i i t o r u l  N I C O L A E 
DRAGOŞ continuă, de fapt, 
un program de interviuri 
evocatoare, din care în 1981 a 

apărut primul volum la Editura Eminescu.
De astă dată, sunt convocaţi spre a evoca figura 

genialului scriitor nu mai puţin de 59 de personalităţi 
(scriitori, artişti, jurnalişti, editori, prieteni, cunoscuţi…), 
dintre care amintim pe Mitzura Arghezi, Al. Balaci, I. D. 
Bălan, Constantin Benea, Gh. Bulgăre, Barbu Brezianu, 
Virgil Carianopol, Rosa del Conte, Andrei Ciurunga, 
Eliezer Frenkel, Niculae Gheran, Al. Jebeleanu, 
Constantin Iordache, Emil Manu, Dumitru Micu, Emilia 
Şt. Milicescu, Petre Paşcu, Al. Raicu, Aurel Rău, Octav 
Sargeţiu, Dan Smântânescu, Gh. Tomozei, Pavel Ţugui, 
Iulius Ţundrea, Pan M. Vizirescu, Teodor Vârgolici, C.
D.Zeletin, Ştefana Velisar Teodoreanu ş.a.

După cum se vede, mulţi din cei prezenţi în paginile 
cărţii (intervievaţi ori cu evocări proprii) nu mai sunt 

NICOLAE DRAGOŞ:
„L-am cunoscut pe TUDOR ARGHEZI”, II

printre noi, însă cu atât mai mult valoarea documentară a 
lucrării este şi mai însemnată. Documente cu totul inedite 
sunt publicate, provenind din diferite etape ale vieţii 
marelui scriitor. Lăsăm deoparte „aproximativele” 
aduceri-aminte, datorate anilor, ca şi evocări care dau 
impresia de „deja vù”. Aducem in atentie doar un singur 
exemplu. 

În evocarea sa, dl Dan Smântânescu, în cadrul 
evocării „Întâlniri cu Poetul” (pp.259-271), - consemnată 
la „Bucureşti, decembrie, 1981”, - afirmă că „printr-o 
întâmplare fericită” a intrat în posesia unui manuscris 
„original, pe care, pentru deosebita sa valoare literară, 
cum şi prin necunoaşterea lui, îl reproduc aici. Este, de 
fapt, un splendid elogiu adus Gorjului şi gorjenilor.” Ar 
fi vorba de articolul-reportaj scris de Arghezi, in 
decembrie 1943, pe cand se afla in lagarul de detinuti 
politici de la Tg.-Jiu, „IMPRESII DE LA SFINŢIREA 
UNEI BISERICI - Un record: zidită, zugrăvită, 
împodobită şi sfinţită, în 12 luni. – Rezultatul: un 
giuvaer.” („Gorjanul”, anul XX, nr. 45, din 9 decembrie 
1943, p. 5, şi nu din „19 decembrie 1943”, cum apare în 
precizarea d-lui Smântânescu!).

Ne grăbim a preciza că manuscrisul reprodus nu 
cuprinde decât aproape jumătate din articolul reprodus în 
„Gorjanul”, iar în textul reprodus, încă de la titlul 
comunicat de memorialist («Bisericuţa din lagărul de la 
Târgu-Jiu: un giuvaer»!), abundă omisiuni de cuvinte, 
propoziţii şi chiar rânduri întregi, lipsa punctuaţiei şi a 

unor paragrafe (lipsesc 6 paragrafe faţă de articolul 
tipărit, privitoare la ceremonia primirii înaltului ierarh 
oltean Nifon Criveanu, slujba propriu-zisă, menţionarea 
cuvântărilor ţinute, descrierea odoarelor şi a celor trei 
candelabre, agapa frăţească ce a avut loc în sala de 
primire a lagărului etc.).

Prin urmare, textul reprodus nu este integral şi inedit, 
aceasta constituind, pentru noi, acum, o tema de cercetare 
- Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei.

Am putea spune că această carte veghează destinul 
literar al conjudeţeanului nostru, scriitorul Nicolae 
Dragoş, care a dedicat din propria-i viaţă peste trei 
decenii în ideea de a ne lăsa, peste timp, mărturii privind 
omul şi scriitorul Tudor Arghezi.

Aceste evocări au darul de a ni-l restitui pe autorul 
„Cuvintelor potrivite” şi al inimitabilelor sale „tablete” 
ca pe unul dintre „monştri sacri” ai literelor române, 
dezvăluind totodată, însă, faţeta umană, plină de 
solicitudine şi farmec a celui ce rămăsese cu imaginea 
lui Eminescu în minte încă de la vârsta de 9 ani. 

Scriitor de impresionantă forţă artistică, lăsându-ne o 
moştenire literară bogată şi variată, chiar impresionantă, 
cu care îşi vor bate capul generaţii întregi, pentru a-i 
descifra tâlcurile şi profunzimile, Tudor Arghezi trăieşte 
în paginile acestei cărţi ca poet, gazetar, prozator şi 
dramaturg, dar mai ales ca gospodar şi bun partener, tată 
şi soţ, prieten şi om al cetăţii, cu strălucirea geniului său 
uman şi artistic. 

ARGO

Cu pri le jul  Fest ivalului 
Internaţional „Lucian Blaga” (6-9 
mai 2007, Sebeş-Lancrăm-Alba 
Iulia), l-am cunoscut pe distinsul 
clasicist, prof. univ. dr. TRAIAN 
DIACONESCU (n. 14 iulie 1939, în 
loc. Bălceşti-Boghea, Vâlcea), 
actualmente unul din foarte puţinii 
conducători de doctorate în această 
specializare, în cadrul Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi. De aproape trei 
decenii, dl Traian Diaconescu este 

preşedintele Societăţii de Studii Clasice şi Romanice – 
Filiala Iaşi, având de-a lungul profesiei mai multe 
specializări (Italia, Germania, Austria, Grecia, 
Spania…).

Şeful catedrei de limbi clasice şi romanice (1990-
2000) a desfăşurat o muncă impresionantă în domeniul 
filologiei clasice, fiind unul din prestigioşii colaboratori 
ai tratatului de „Istoria literaturii latine” (IV, 1986), al 
ediţiei complete din Horatiu, Opera omnia (I,II, 1980) 
şi al atâtor opere de mare ţinută ştiinţifică, apreciate cu 
prestigioase distincţii şi premii internaţionale: Premiul 
„Francesco Petrarca” – Avignon (1979), Premiul 
Academiei Române (1984) etc. Să menţionăm şi calitatea 
de editor şi prefaţator la scrieri din Mihai Eminescu, T. 
Simenschy, Homer, Platon, Epictet şi Apuleius (Cf. 
Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, 
A-L, Paralela 45, pp. 483-484).

În anii din urmă Traian Diaconescu s-a dedicat 
traducerilor în limba latină a marilor balade populare 
româneşti (Magna Carmina Anonyma), realizând 
totodată şi antologii din poezia lui Eminescu (2005), 
Macedonski (2006), Bacovia (2005), Blaga (2006), 
Tudor Arghezi (2006), fiecare culegere (format 11/20 
cm) fiind prefaţată cu câte un medalion al scriitorului 
respectiv semnat de academicianul Constantin Ciopraga. 
E vorba de ediţii bilingve româno – latine, apărute în 
colecţia „Carmina” a prestigoasei edituri „Ars Longa” 
din Iaşi (coordonatori: Brânduşa Bărdaşi şi conf. univ. 
dr. Cristian Tămaş, specialist în studii orientale), o 
editură, înfiinţată în 1995 şi  atotprezentă la toate 
târgurile de carte de la Frankfurt, ca şi la cele din ţară.

Ca mai vechi buchisitor de texte clasice, - nu numai 

TRAIAN DIACONESCU
prin specializare dar şi ca o pasiune liniştitoare, 

terapeutică, - constat că dl prof. 
TRAIAN DIACONESCU,  latin din 
stirpea bătrânului Pliniu şi aureolat de 
un apolinism socratic, denotă un 
excelent simţ al limbajului poetic, 
transpunând în limba lui Ovidiu texte 
poetice româneşti, cu un profesionalism 

artistic de marcă. 
Indiferent că aceste 
t e x t e  a p a r ţ i n 
r o m a n t i s m u l u i , 
simbolismului sau 

modernismului, deci unor moduri 
estetice cât mai 
diferite, dl Traian 
D i a c o n e s c u 
găseşte resursele 
l ingvis t ice  ş i 
stilistice expresive 
spre a rămâne fidel originalului şi de a 
nu trăda autenticitatea şi specificitatea 
poeţilor transpuşi într-o latinească nu 
livrescă, cât sunătoare ca nişte 
bronzuri veritabile.

Încăodată, marilor efigii ale liricii 
româneşti le este pusă în evidenţă 
dimensiunea solară, marele freamăt al ideilor şi 
umanismul latinităţii.

*

Deşi aflaţi la un Festival „Blaga”, am discutat, în 
liniştea Bisericii Evanghelice din Sebeş, la umbra 
castanilor ce-şi desfăşurau imense candelabre florale în 
preajma  monumentelor multiseculare, nu numai despre 
„fiul albastrului lancrăm”, căci de la Cercul Literar de la 
Sibiu am ajuns la Domniţa Gherghinescu-Vania, iar de 
aici către cel ce o numise „domniţa cu turnuri la cetate” 
nu era decât un pas. 

Aşadar, TUDOR ARGHEZI…
 -„Deşi auzisem de faima sa şi cunoşteam câte 

ceva din operă, l-am cunoscut pe Tudor Arghezi, în carne 
şi oase, cu prilejul colindului de sărbători, din 1962, 

când, student fiind la Filologia de la Universitatea din 
Bucureşti, ne-am hotărât mai mulţi colegi să mergem cu 
colindul la Maestrul Arghezi. Din grupul, numeros de 
altfel, făceau parte: Iordan, Ivaşcu, Eugen Barbu, Rosetti, 
J. Byck, Vianu, Graur…Odată ajunşi la domiciliul lui 
Arghezi, am început, cum e obiceiul. Poetul a venit la 
uşă cu Chiva, ne-a deschis şi ne-a invitat să intrăm în 
salon. A recunoscut imediat muzica din oltenia. Ne-a 
ascultat cu mare atenţie şi, deşi suferind vizibil, a stat în 
picioare, spunându-ne: «Colindul se ascultă la verticală 
de bunii gospodari». A încercat, apoi, să ne ofere bani 
«că aşa e tradiţia», dar nu am primit, scuzându-ne că 
pentru noi e o mare cinste să-l colindăm pe Maestrul 
Arghezi. «Vă mulţumesc, dragi tineri, că m-aţi colindat 
atât de frumos! Dumneavoastră aveţi un rol terapeutic 
asupra mea.» Ţin minte că s-au schimbat câteva cuvinte 
prind viaţa literară,  făcându-se şi o fotografie. I-am lăsat 
şi textul Pluguşorului în versuri populare. Unul din noi a 
vrut să-şi noteze într-un carnet câte ceva din convorbirea 
cu Maestru, dar acesta l-a văzut şi i s-a adresat cu 
cuvintele: «Tinere, ascultă cu condeiul şi scrie cu 
urechea”! Îl deranja publicitatea, în spaţiul familial 
(Când o poză de atunci a apărut mai târziu în 
„Contemporanul”, care a repetat-o, am aflat că Arghezi 
s-a supărat cumplit…).

Curios să ne cunoască pe fiecare în parte din ce 
regiuni ale ţării provenim, Maestrul ne punea diferite 
întrebări, răspunând apoi cu gesturi şi cuvinte laconice 
ca şi cum ar şti despre ce este vorba. Eu purtam un 
costum popular moldovenesc. Chiva s-a apropiat de mine 
şi m-a îăntrebat: «Ce voce interesantă! Ziceai că eşti din 
Oltenia, dar costumul e din Bucovina mea şi eu sunt 
soţia celui mai cunoscut oltean».

Ne-am despărţit cu mare emoţie de întâlnirea cu 
Maestrul, bucuroşi că îi adusesem un moment de plăcere 
în anii grei ai bătrâneţii, iar replicile de mai sus mi-au 
rămas întipărite în memorie, ca un mesaj cu adevărat 
arghezian al omului care a fost şi al operei sale 
inimitabile.”

Z.C.
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AIDA HANCER – SUCEAVA,
 premiul pentru debut în volum

fonic (veşnicia)
cu timpul o să înveţi să curgi dintr-un vas în altul
o să te faci copil o să deschizi uşa cu dinţii
singur o să cauţi în tine spaţii goale şi-o să le umpli
cu pământ pentru flori
trupurile noastre sunt ca să puneţi pe ele prosoape curate
să fie unse cu sare şi lăsate pe stradă în liniştea 
neterminată
dintre oameni
picioarele noastre calcă alte picioare
un foc în jos curge din noi un foc cu rădăcini
cu timpul scările vor fi rulante din corpuri de copii
în genunchi o să urci în genunchi pe conductele de apă 
caldă
dintre noi
în genunchi pe copiii tăi
o să ai partea ta din tine după cum partea noastră
va fi caldă şi dispusă să uite
cu timpul o să calci într-o urmă de mână
punctele noastre cardinale un zvon al degetelor
fericirea noastră de sub broderii câini de-ai mâncării
cu timpul o să-ţi fie greu să te naşti
măcar de-ai putea să treci prin ou prin pământ prin 
femeie
prin alocurile copiilor

dar uşile din tine n-or să se schimbe
ele izolează fonic veşnicia

eu.
curge sângele meu prin lucrurile pe care le ating
curge dintr-o găleată de argint
în caseta poemului comun
şi oamenii mi-au tăiat degetele de la mâini şi-am scris
cu lipsa lor pe lipsa lor
şi în continuare stau cu mâinile în caseta aceea
şi voi credeţi că ea-i o continuare a trupului meu
din nou se deschide capacul
şi eu vreau să simt cu sângele muşcătura umană
si ca un dulap mâinile se trâng
şi intră în mine ca la început . un fel de aripi nedecupate
calul are sânge calul are viteză nu şi mâini
calul iese din ochi şi intră în lucrurile din faţa noastră

curge sânge înăuntru şi iarna e bine ca fiecare om să se
încălzească în el.transpiră în noi sufletele
iar noi murim de frig

şi mâinile pot să renunţe la aer
şi picioarele intră în cutia de argint şi singură
întorc pe dos cascadele trupului meu
lucrurile pe care le ating au în ele degetele mâinile caii
de după gratii

mă voi termina după ce voi fi atins totul

gemeni II

femeia putea fi luată din femeie.şi din nou
încă o lume în miniatură nesigură pe cele două picioare
umplute cu vid
într-un lut oarecare ea ar fi fost golul care contează golul
în care torni apă şi sufli 
golul care oricând ar putea lua forma păcatelor tale
femeia putea fi luată dintr-o pasăre
s-o fi scos din oasele goale de cântec s-o fi aşezat
la genunchiul unui pian dezacordat acolo ar fi putut-o 
durea
nevinovăţia pe ea femeia luată exact din cer
tot ea când n-ar mai fi încăput în inimă ai fi smuls-o de-
acolo
ai fi putut s-o plimbi prin toate parcurile pe care tu le 
ştiai

şi ea nu
şi apoi cu toată părerea de rău
să îţi deschizi trupul şi s-o pui înapoi împietrită
şi veşnică
printre coastele tale
femeia putea fi luată din bărbat din greşeală
un somn oarecare un vis oarecare şi un prim om care şi-a 
simţit stânga inimii
sau dreapta mai uşoară cu un bulgăre de pământ
femeia nu poate fi decât somnul bărbatului cu părul 
aproape lung
şi mâinile sub cap.ea nu poate fi decât absenţa lui
ceva ce creşte un timp în inimă
se extinde apoi pe toată pielea
şi se vindecă
femeia e curajul care ne-ar face pe toţi să dormim şi s-
aşteptăm

femeia putea fi totuşi luată din femeie
şi atunci în somnul lor luturile de lux şi-ar fi întors 
spatele
amândouă acum
într-o singură scară de coaste

gemeni (final)

să fim ironici unul cu celălalt şi asta e-o formă de-a 
maltrata
dexteritatea evei. imposibil de inventat ea s-a smuls 
dintr-un corp care
nu era încă al ei.din glicemie a devenit nevoie
din globulă o frică circulară. din eva nimănui a devenit
femeia pentru care au refuzat caii să gonescă primindu-şi 
numele
împăcată cu sine eva a vrut un tunet apoi un fulger. 
zgomotul
a impresionat-o încă de când era în el iar el în nimic
încă de când li se învârtea în urechi lumea
şi-a fost un el grăbit să-şi spună vorbele de pământ
un el întors cu faţa în jos şi născut aşa cu femeia în el
ei doi erau androginul în androgin. pleonastic au convenit 
să se camufleze. trăgându-şi astfel piele peste primul 
trup
eva a luat tot ce era verde şi-a închis în ea
şi animale care aleargă repede şi-a diluat
în sânge
adam s-a lăsat deschis şi apoi închis primul adam 
convalescent
dar vina nimănui e de fapt un gol care a rămas în carne 
şi-n ziua I

anul câinelui

azi o să mă chinui să scriu să-ţi aduc în braţe
copii mici care n-au părinţi care nu vor avea niciodată 
copii mici
aşa cum am fost noi
nu cred c-am să pot scrie
o să plouă cu hârtie şi tot n-o să vină primăvara
evident
o să am cearcăne aşa cum ţi-ai dorit mereu şi-un zâmbet 
la breloc
o să ne închidă între patru uşi şi-un vizor vinovat
şi-o să acceptăm ideea că amândoi suntem săraci
în anul câinelui

azi o să chinui o pasăre
care-o să-şi înfigă aripile adânc în tot versul de carne
o pasăre care-o să cânte
o să cânte şi-o să doară
o să trag de zbor în jos şi o folie subţire de cer
o să se aştearnă pe umerii noştri

azi n-am să pot scrie niciodată n-am să mai pot scrie

fiindcă sunt copii
cărora seva caldă de sub picioarele noastre
le cumpără fericirea

o să te chinui şi tu cu inima strânsă
între clanţele unei garsoniere

un fel de alb pe fugă

cred că atunci când eram noi mici
mama propunea să fie schimbate mobilele în bucătărie
dar cum să faci asta
e ca şi cum i-ai scoate la licitaţie pe adam şi pe eva
şi atunci dădeam cu var
peste
şi acolo unde lucea mobila mai tare dădeam cu unghia
până căpăta puţină înfăţişare de fotografie
veche.şi astea toate le făceam în genunchi
la jumătatea copilăriei
casa era largă şi nu ne vedeam unii pe alţii
decât de departe.n-aveam un unghi potrivit să observ
că mama nu mai dădea singură cu var.că varul nu mai
acoperea numai pereţii
şi-atunci mi-am adus aminte de apă
că ea spală că se bea
că suntem apă şi dacă înghiţim lumină
albă dau alţii cu noi după ce schimbă mobila
şi noi eram mici nu ne-am dat seama
că intram încet într-un corp de var un corp care ne
punea des mâinile la ochi.şi între timp
era nevoie de altă mobilă.între timp
mama căuta şi ferestrele să le spele
noi căutam uşa
şi alţii ne căutau pe noi la cealaltă secţie
la bolnavi de lumină

primăvara se moare sintetic
de mamă şi de tată care îşi schimbă domiciliul
din mers

ecosistem (intercostalitate)

nu am dreptate niciodată n-am avut
mi-am inventat carnea sub pietre

scrisul meu creşte din locul gol dintre Dumnezeu şi om
schimb de glicemie

scrisul meu  creşte din plămâni cu sânge
desenat cu creta
o viaţă tristă cu labele întinse de-a lungul străzii

nu ştiu nimic despre mine
ceilalţi trebuie să cunoască ei înşişi ritualul 
înmormântării

secţiunea prin degetul meu înseamnă
sânge groază sânge viaţă

scuzele noastre se regenerează
în mame care nasc de la începutul lumii copii

suntem mulţi
şi asta ne face egali
suntem organizaţi 
şi asta înseamnă o moarte precisă

dreptatea stă între ţigani
încăpăţânarea şi mirosul ei
ridică deasupra noastră
orice formă de cer

şi scrisul e provizoriu şi se poartă
întotdeauna pe pielea goală
ca un refren
al leproşilor
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Întâlnire în cerul din apropiere

1. Am obosit într-o singură inimă
părăsesc oraşul cu îmbrăţişările interzise.

2. Povestea noastră de dragoste a început la marginea 
unei câmpii verzi
ce nu cunoscuse începutul celorlalţi,
verdele ne legase la ochi
pentru a nu ne recunoaşte înainte de vreme. 

3. Am obosit să ne meargă pământul pe tălpi
abandonăm trupurile pe marginea străzii
şi continuăm îmbrăţişarea, 
scurtăm distanţele rostogolindu-ne prin inimă,
din clipă în următoarea clipă
intrăm dezbrăcaţi de amintirile celorlalţi.

4. Ne dezbrăcăm de cuvintele de după botez
te întâlnesc ... în mine
te hrănesc cu propria respiraţie,
… caută-mă în tine
intră înăuntru
mă găseşti acolo,
iubeşte-te pentru a mă simţi iubit, 
… delimităm cu săruturi aripi
ale tale? ale mele? 
nu ştiu, sunt doar două,
folosim aceeaşi pereche de aripi în alergarea spre 
celălalt,
te îmbrăţişez înăuntru, 
prin ochii tăi asist la o naştere,
nu ştiu unde sfârşeşti
nu ştiu unde încep …
locuiesc în tine…
locuieşti în mine…
te recunosc şi dincolo de mine
te adaugi la mine şi pot privi mai de sus ...,
folosim acelaşi gând pentru a ne adresa celorlalţi,
aceeaşi inimă simte pentru amândoi 
întinzi mâna peste umărul meu şi atingi cerul
peste umărul tău întind mâna 
şi ating aceeaşi parte de cer,
noi suntem estul de unde răsare soarele,
îl aduc şi la nivelul ochilor tăi
îmi încălzeşte faţa …

5. Lumina păstrează intactă călătoria prin celălalt
ca pe o fotografie din albumul de familie…
facem dragoste dezbrăcaţi de trupuri
sufletele îşi ating degetele fără a tulbura liniştea apelor
ne reamintim că nu suntem despărţiţi 
aflam că suntem unul,
inventăm un cer nou.

O singură naştere nu  este de 
ajuns

1. L-am întâlnit pe Nicodim
conducea ideile la păscut prin pădurile liniştii
nu a mai întrebat nimic.

Tace cu tăcerile celuilalt
foloseşte semnul celui de-al treilea pe buze
este tatăl propriei naşteri
din pântecul fiecărei zile face o mamă.

IONUŢ RADU - Argeş
Premiul I la Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi“

 (Târgu Cărbuneşti, 2007)

Mulţumeşte pentru fiecare lacrimă ce curge pe obrazul 
său
celui din al cărui ochi s-a prelins,
îi desparte doar o respiraţie prea puţin îmbrăţişată.

2. ,, El este fratele meu
mamă te rog naşte-l !“
…şi un nou personaj a mişcat plămânii poemului
a fost botezat … cu peşti
doar el priveşte cerul cu ochii deschişi în interior,
coboară primul în sufletul cuvântului
citeşte şi celelalte silabe …
nenăscutul din mine îi răspunde desenând pe nisip.

Fiecare alergăm prin propriile suflete
seara ne vom întâlni în jurul aceluiaşi foc de tabără.

3. Alerg în urma mamei...
,,mamă te rog mai naşte-mă o dată,
o singură naştere  nu-mi este de ajuns…
vreau să ştiu
ce port pe umeri în afară de trup,
vreau să văd mai mult din ceea ce eşti…
mamă mai naşte-mă !
vreau sa mă apropii de lumina
care se învecinează cu îngerul tău cel mai apropiat,
ochii mei vor să te atingă cu mâna…“

……………………………………………………

4. Prima naştere mi-au născut-o ceilalţi
drepturile de autor ale următoarelor îmi aparţin.
La prima naştere 
am primit un trup şi un înger 
- să mă conducă până în dimineaţa următoarei naşteri…                                                                                            
                        

… îmbrac trupul naşterii
ca pe costumul de nuntă
şi plec în căutarea numelui ce-l port în zi de duminică
mereu am fost în întârziere în a şti cine sunt,
dar nu într-atât
să cred că sunt acelaşi de ieri.

Devin coproprietar cu Dumnezeu la mine însumi
locuim împreună în trupul fluierului, 
pământul nu-l mai foloseşte în loc de cârjă la care să 
cânte,
se reîntorc în sufletul meu
oameni şi fapte
ca într-o geneză,
le dau voie să privească lumea de sus,
simt cu inimile celorlalte vieţi.

Pelerinaj în trupul naşterii

1. Devin autor când trupul naşterii locuieşte în 
apropiere.

2. Am primit cu acte de proprietate în regulă unul dintre 
visele universului:
pot naşte pentru că voi, 
mamele, 
femeile dinaintea mea 
aţi ştiut să nu muriţi.
Înaintea dimineţii acesteia  
aţi dat viaţă unui uter care să nu ştie să moară,
apoi v-aţi trezit pentru a deschide pe dinăuntru uşa 

dimineţii voastre.
Mi-aduc aminte cum zămisleaţi trupuri pentru cei care 
voiau şi puteau spune:
                          ,,- sărut mâna tată soare
                           sărut mâna mamă lună …. “

(Despre orele lor neluminate nu-mi mai aduc aminte 
nimic.)

3. Am păstrat intact ceea ce au înviat prin naştere. 

În fiecare pântec se multiplică planeta, 
eterice mâini de copil fără trup
o rostogolesc ca în amintirile lui despre cerc.

Prezentul meu îl împart cu un uter
care nu mai este al lor, 
mie îmi va aparţine când şi ultimul ochi 
va atinge realitatea cu mâna.

(Lucrurile nenăscute îşi strigă mult mai tare mama
înainte de a le împrumuta o parte din trup).
Încalc obiceiurile istoriei
şi privesc în afara ei
reuşesc să văd, să aud, să simt: 
numele cu care mă strigă lucrurile înainte de a le naşte.

Trecându-mă pe mine prin trupul naşterii
întorc şi celelalte lucruri cu faţa spre suflet,
locuiesc orice naştere până când devine vizibilă,
o cobor la nivelul trecătorilor grăbiţi spre nicăieri.
(Pământul încetineşte viteza cuvintelor gândite în uterul 
aplecat deasupra lui 
până când devin vizibile).

Văd urmele lăsate de trupul naşterii pe nisipul 
ce nu a participat la jocul de-a v-aţi ascunselea al 
clepsidrei:
turiştii străini prin propriul suflet
pot aproxima marginile clipei de faţă.

Doar ce este trecut prin trupul naşterii nu va muri.

****

S-a trezit înaintea primei sale ore
naşterea care trebuia să-l ţină în braţe a deschis ochii în 
urma sa
veşnicia aceasta de până la dimineaţă i se va adăuga la 
viaţă,
îşi caută începutul
încearcă să-şi amintească cum arăta în visul lui 
Dumnezeu despre el …
încă nu ştie că înainte de a întâlni pe cel ce a născut 
prima naştere
va trebui să recunoască ora exactă..

În apropierea nunţii

(Se cade a vă mărturisi că acest poem l-am întâlnit cu 
puţin înainte de răsăritul soarelui, cântecele şi dansurile 
de la Nunta din Cana s-au prelungit către dimineaţă.)

… mirii au încetat să fie doi
au golit aerul, gândurile şi cuvintele dintre ei, 
păstrează îmbrăţişarea intactă
şi când mâinile lor nu desenează atingeri,
ei, primii doi
încă nu ştiu,
îmbrăţişarea lor este o fereastră,
… este un punct vamal
între mine şi celălalt,
între o lume şi continuarea ei.
 

Motto:
„Iar Nicodim a zis către El : Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?

Noul Testament: Ioan 3, 4 ;
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Alerg spre cel ce voi fi,
se desparte cerul ce este
de cerul ce sunt,
pot fi oricine
chiar şi eu însumi.

Mă deschid ca (pe) o uşă,
în urmă
rămân eu necunoscut mie,
îl fac posibil pe celălalt,
eu ştiu ca el tace în mine
el ştie că eu tac în el,
merg spre celălalt centru 
fără să traversez extremităţile dintre noi,  
în el nu mor 
doar îmi continui naşterea de cealaltă parte a pielii.

Nu ştiu care din noi va fi locuit de celălalt,
oare mă voi întâlni … 
… mă voi mai recunoaşte de cealaltă parte a naşterii ?

****

Dacă aş fi fost mag
aş fi urmărit deplasarea stelei pe un cer întors cu faţa 
spre centru
aş fi sesizat valurile produse de trecerea prea aproape de 
eu 
a cometei.
Ochiul meu încă nu a atins realitatea cu mâna
în pelerinajele sale a întâlnit doar amintirile păstrate în 
exterior.
Trecerea cometei prin apropierea numelui meu 
sau al altuia
este egală cu o schimbare la faţă.

Despre zăpada din amintirile 
lupilor albi

Dumnezeu şi-a luat zăpada pe umeri
şi a plecat să schieze
urmăreşte amprentele lăsate pe zăpadă de respiraţia 
lupilor albi.

S-au întors lupii albi 
nu mai dorm cu capul lipit de ultima mea idee,
construiesc oameni de zăpadă din amintirile mele despre 
ninsoare,
îmi aduc numele lângă sufletul lor 
să nu-mi fie frig.
Aleargă nelocuind spaţiul 
doar sentimentele li se văd aruncate ca o minge de 
baschet 
de la unul spre celălalt, 
lumina se mişcă mai repede în jurul lor.
Domesticesc albul în sentimente
... amintirile despre moarte nu mai au loc în sufletul lor
(uită continuu să moară)
propria lor naştere o nasc
până când lumina de la etajul cel mai înalt
desenează forme luminoase şi în afara pielii.
Paznicii marilor porţii nu sunt treziţi de amintirile lor
când trec din anotimp în culoarea ce l-a generat,
pot părăsi anotimpul fără ca trupul să rămână ofrandă
la marginea de jos a nici unui copac.
Amintirile lor sunt îmbibate de albul ce este şi va să fie.

Desenează paşi 
pe zăpada din amintirile personajelor
când naşterea se apropie.

 Administraţia Prezidenţială şi Muzeul 

Naţional Cotroceni au avut frumoasa iniţiativă  să 

organizeze o amplă expoziţie dedicată comemorării a 

50 de ani de la moartea sculptorului Constantin 

Brâncuşi, intitulată « Brâncuşi în ţara sa de obârşie » 

şi găzduită în spaţiul generos al Cuhniei.

 Deschisă între 28 martie şi 30 aprilie 2007, de 

marţi până duminică, între orele 9.30 şi 17.30, 

expoziţia a dat prilejul unui numeros public să admire 

exponate strânse la un loc pentru prima oară, din 

Bucureşti, Craiova şi Târgu-Jiu : obiecte de artizanat, 

sculpturi, documente, fotografii, elemente interactive 

multimedia, legate de viaţa şi activitatea marelui 

artist.

Vernisajul a avut loc miercuri 28 martie, la orele 

18.30, în prezenţa seniorului brâncuşiologiei 

româneşti, domnul Barbu Brezianu – care împlinise 

cu 10 zile în urmă venerabila vârstă de  98 de ani. 

Domnia sa l-a omagiat în frumoase cuvinte pe « regele 

sculpturii universale », « onorat într-un loc cuvenit, în 

spaţiile regale ale Cotrocenilor ».

Doamna Adina Renţea, director general al 

Muzeului Naţional Cotroceni, a mulţumit celor în 

colaborare cu care s-a realizat evenimentul : Muzeul 

Militar Naţional « Regele Ferdinand I », Muzeul de 

Artă Craiova, Muzeul Judeţean 

« Alexandru Ştefulescu » Târgu 

Jiu, Colegiul Tehnic de Arte şi 

Meserii « Constantin Brâncuşi » 

Craiova, Universitatea Naţională 

de Arte Bucureşti, Colecţia Sorana 

Georgescu-Gorjan, Mitropolia 

Olteniei, Institutul de Tehnică de 

Calcul, Arhivele Naţionale 

Direcţiile Judeţene Gorj şi Dolj, 

Institutul de Cercetări Socio-

Umane « C.C. Nicolaescu 

Plopşor » Craiova, Biblioteca 

Universităţii din Craiova, Centrul 

de Cultură şi Artă « Constantin 

Brâncuşi » Târgu Jiu.

Au mai luat cuvântul domnul 

Florin Rogneanu, directorul 

Muzeului de Arta din Craiova şi 

domnul Vasile Parizescu, preşedintele Societăţii 

Colecţionarilor de Artă din România.

La vernisaj au fost de faţă consilierul prezidenţial 

Bogdan Tătaru-Cazaban, criticul de artă Octavian 

Barbossa, specialiştii în Brâncuşi Matei Stârcea-

Crăciun şi Vasile Vasiescu, pictorii Horia Paştina, 

Mariana Popa şi Niculae Hilohi, reprezentanţii 

Radiodifuziunii Naţionale - Paul Dudea, Viorica Ghiţă 

Teodorescu, Roxana Păsculescu -, actriţa Doina 

Ghiţescu, editorul publicaţiei AnticArt Magazin, 

Dorin Mihalache şi mulţi alţii. 

Au fost prezenţi şi directorul general al Institutului 

de Tehnică de Calcul, domnul inginer Grigore 

Popescu ;  domnul inginer Gheorghe Ştefan Samoilă, 

producător multimedia aL CD-ROM-ului 

« Brâncuşi »-2005 ; directorul Muzeului Universităţii 

« Politehnica » Bucureşti, domnul inginer Vasile 

Diaconescu ; precum şi  domnul inginer Sever 

Georgescu de la INCERC. 

M-a bucurat prezenţa Nadiei Marcu-Pandrea, fiica 

renumitului Petre Pandrea. Pentru prima oară a putut 

participa la o manifestare închinată lui Brâncuşi şi 

Ruxandra Duşcova, sora mea, care locuieşte la Veliko 

Târnovo, în Bulgaria.

Cei prezenţi au putut admira pe coridorul de acces 

la cuhnie 20 de imagini-document, realizate în 1937 

de tatăl nostru, regretatul inginer Ştefan Georgescu-

Gorjan, autorul concepţiei tehnice a Coloanei infinite. 

Principalele etape ale realizării Coloanei se succedau 

ca într-un film : începând cu priveliştea terenului gol, 

unde urma să se ridice monumentul şi terminând cu 

aspectul Coloanei gata construite, având alături echipa 

BRÂNCUŞI  LA  COTROCENI
de montaj şi primele vizitatoare. Clişeele originale din 

colecţia Gorjan au fost scanate, prelucrate şi printate 

măiestrit, de către specialiştii muzeului, conduşi de 

domnul Mihai Ipate, oferind imagini impresionante.

În frumoasele săli din spaţiile medievale ale 

muzeului, curatorul expoziţiei, muzeograful Sebastian 

Duicu, a grupat la început  documente impresionante 

– fotografii de familie, fotocopii după cereri sau acte 

ale artistului din Arhiva Naţională, catalogul cu foaia 

matricolă a studentului Brâncuşi de la Şcoala de Belle 

Arte din Bucureşti. 

Primele creaţii de artizanat ale elevului Brâncuşi, 

realizate în lemn  la Şcoala de Arte şi Meserii din 

Craiova – rame, o casetă, un scaun – au fost expuse 

alături de lucrări recente ale elevilor Colegiului Tehnic 

de Arte şi Meserii şi de aparatura folosită acolo. Este 

pentru prima oară că aceste lucrări de început ale 

artistului se pot vedea în Bucureşti altfel decât în 

fotografii. 

Dintre sculpturile artistului au fost expuse : copia 

în bronz din 1964  (după originalul din gips din 1898) 

a bustului împăratului roman Vitellius, de la Muzeul 

de Artă din Craiova ; Bustul generalului doctor Carol 

Davila, turnat în bronz în 1912 după gipsul original 

creat de artist în 1903, bronz împrumutat de la Muzeul 

Militar Naţional « Regele 

Ferdinand », unde bucureştenii se 

duc de regulă să vadă arme… ; 

frumoasa copie în bronz realizată 

în 1950 de Octavian Moşescu, 

după Domnişoara Pogany (datată 

1913) din colecţia Storck, lucrare 

împrumutată de Muzeul de Artă 

din Craiova.

Muzeul Judeţean « Alexandru 

Ştefulescu » din Târgu-Jiu a trimis 

spre expunere două frumoase 

busturi reprezentându-l pe 

Brâncuşi, realizate de Miliţa 

Petraşcu şi de Năstăsescu.

În vitrine speciale se mai puteau 

vedea : un aparat fotografic care a 

aparţinut cândva sculptorului, pe 

care i l-a dăruit elevei sale, Irina 

Codreanu, iar aceasta l-a donat Muzeului de Artă din 

Craiova ; un chivot donat bisericii din Hobiţa în 1922 

de către Brâncuşi (expus mulţumită Mitropoliei 

Olteniei) ; frumosul catalog al expoziţiei « Brâncuşi » 

din 1926 de la Galeria Brummer din New York, 

purtând  dedicaţia sculptorului datată 7 ianuarie 1935 

către  inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan ; şase 

fotografii de epocă realizate în octombrie-noiembrie 

1937 de lucrătorii care au ridicat Coloana, trimise 

inginerului Gorjan pentru arhiva sa ; primele scrieri 

despre  artist semnate  de către V.G. Paleolog.

În expoziţie erau prezente  frumoase  întreguri 

filatelice şi mostre de medalistică închinate 

sculptorului şi operei sale , precum şi  o selecţie de 

cărţi şi reviste pe teme brâncuşiene . Numeroase 

fotografii ale operelor artistului din arhiva ROMPRES 

ornau pereţii din cărămidă aparentă ai sălilor Cuhniei.

În ultima sală a expoziţiei, Institutul de Tehnică de 

Calcul Bucureşti a asigurat prezentarea multimedia a 

unor materiale legate de viaţa şi opera sculptorului.

Expoziţia a adus în atenţia publicului din capitală 

lucrări de tinereţe ale sculptorului, unele aflate în 

provincie şi deci mai puţin accesibile, precum şi 

numeroase documente şi informaţii legate de 

activitatea artistului « în ţara sa de obârşie». 

La o jumătate de secol de la trecerea sa la cele 

veşnice, Brâncuşi este tot mai prezent în conştiinţa 

românilor, iar această manifestare expoziţională a fost 

extrem de bine venită şi se cuvine salutată cu 

gratitudine.

SORANA GEORGESCU-GORJAN
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Radomir Andrić

UMBRE VESPERALE
UMBRE VESPERALE

S-a întâmplat
Am venit în România
de-această dată - Sârb întreg
acum la-ntoarcere
am devenit nu prea ştiu cum
dar s-a-ntâmplat: jumate Român
duc jumătatea-ceasta
în Serbia
iar cea sârbească
las iată
aici
pe buzele
poeţilor români
ca să ne vedem
şi când vom fi închis ochii
într-o bună zi

Sacră adăpătoare
Sub laşi e încă un oraş
iar sub acesta zidit din oasele
fiilor săi cei mai credincioşi
încă unul ştiut doar poeţilor
care aici îşi refac tinereţile
şi găsesc focul care să ardă tot
ce-i de ne-nţeles în vorbele lor
rostite sonor în sistare
pentru laptele cosmic din nesecatul
sân al Mumei Mari
De-a lungul unei scări în spirală cobor
în noaptea dintre douăzeci şi şapte
şi douăzeci şi opt martie
spre această sacră adăpătoare sigur
că voi găsi aici şi pentru setea mea 
nemăsurată
măcar un strop de dragoste maternă
măcar un răspuns adevărat
de ce în somn tot mai adânc mă duc
sedus de vraja veşnicei enigme

27/28. 3. 1998.

În cercul prietenilor cinci

Nichita Stănescu odihneşte-n mine 
şi iar în rugăciuni sub aripa Albului 
oraş rănit în cercul celor prieteni 
cinci în fraţi încredinţaţi nepieritorului 
nisip cu braţ preaplin de har invocă 
umbre trecute şi noi să guste cuvinte 
din veac înfrăţite cum pâinea şi vinul 
pe masa de sub mărul de aur

Ploieşti, 31.3. 2000.

Revenire-n aievea penitenţă
Lui Ioan Flora
Nu am dispărut şi-am fi putut
pe nesfârşite căi
să ne ducem în ceaţă
să ne amestecăm cu negura
ce dospeşte în coridoare
lungi cu pustiite
graiuri fără de stâmpăr
lăudând sălbăticia slăvind
nu ştiam cât de mult suntem

chiar vii până când Ziditorul
cu lancea sa încinsă nu ne-a străpuns
în rana deschisă încă şi ne-a întors
aievei penitente să-ndurăm
chin pentru tot în ce-a noastre căi
măsluind atrase vicleanul

Caransebeş, 31. 3. 1998.

Potirele din piept
                                 
Întru salvarea Casei Poetului

1.
De la Casa natală a Poetului şerpuieşte 
un drum
nu prea lung bătătorit de picioare fără 
număr
până la cimitirul satului năpădit de 
nuiele
sălbatice şi prolifice cu monumente
şi troiţe albastre şi galbenmohorâte
frăţeşte aplecate unul spre celălalt
de parcă ar şopti vorbe-n doi peri şi 
amare
rudelor ce vin de-a-ncălare pe cai de 
văzduh
sus e biserica pornită-n zbor şi-
ncremenită
fugar deasupra râpei în clocot ca-n 
stâmpăr
cuvios aproape nesfârşit goale cupele
din piept să ne umple cu prisos şi să ne 
treacă
peste sortitul glod şi nevăzuta linie 
haină
stejarul creşte-n jur părinte celor ce încă
nu sunt în stare meniţi liricei strune-
ncordate
singuri neajutaţi lacrima de pe chipul lor 
să şteargă
şi timpul scurs prin ea pân-acuma în 
izvorul
primordial până ce deznădăjduit ţâşni

2.
Stau mut în neostoitul iconostas cu 
sfinţii
Petru şi Pavel cu Mântuitorul creştetul 
lui
încerc să-l încarc măcar scurt timp cu-a 
pribegiei
sârbească povară şi piatra cu care macin 
tot
ce prematur s-a-ngreunat în tasul soartei 
vibrând
tac şi Dacii împietriţi şi încă cine ştie
cine vorbesc şi şuşotesc despre soare 
care
nu trădează iarba copleşitoare nici 
guguştiucul
din Maramureş pe ramul întins deasupra
din vis distins uguit să reverse

3.
Doamne
care  eşti decât noi toţi mai larg şi mai 
înalt tăcerea mea chinuită şi ruga lor 
pentru salvarea casei Poetului cu 
bunăvoinţa ta întregeşte şi ascultă

Deseşti 22.11.1997.

Şaua de oţel
Port în spinare o şa 
dar nu permit altcuiva 
să mă încalece 
să mâne în galop 
calul din mine

Port o şa din oţel 
rece şi destul de incomodă 
şi parcă tocmai aceasta şade 
mai bine spinării mele 
de mâna Domnului sădită 
şi ce mi-ar folosi să jeluiesc 
cât nu găsesc măcar un dram
recunoştinţă că pot 
însumi să mă călăresc 
într-o goană în sus şi-n jos 
neâncetat

6. 9. 1997.

La pieptul Arhanghelului 
Mihail

Pentru George Pârja

Pe fratele Nichita Stănescu îl aşezăm 
în capul mesei şi-i spunem: Ridică scutul 
tău 
din frunzele-adunate în cea dintâi frază 
autumnală de ne-nţeles pentru acei ce 
niciodată 
n-au apucat pe aprig ger cântării să dea 
glas

Unde ne ducem noi zăpezi îngroapă case 
gătite pentru oaspeţi ce veşnic soarele 
în vis invocă şi se alătură polifoniei 
ridică scutul şi apără de lovituri 
copiii prematur îmbătrâniţi în ger 
cumplit 
în sfântul locaş al născării în clipa 
când ne naştem din nimica din 
făgăduitul 
dar niciodată însorit versantul presimţirii 
mai fericitei lumi cu temelii zidite 
pe-a rozelor petale desfăcute 
pe buzele celui ce nu mai este

Ridică scutul cel cu Baia Mare 
pe Mihail ridică-n braţe cel cu aripi 
cel ce acolo şi-acolo şi-acolo stă 
în primul sărut în cea dintâi fatală 
îmbucătură în sâmburul primului fruct 
dezghiocat din ochiul cel nepieritor 
străfulgerând leagănul şi mormântul 
celui ce nu mai e dar făr-al cărui 
văz nici înşine în astă 
disperată încercare 
limpede izbăviţi nu ne putem vedea

21. 11. 1997.

De ziua lui Anghel
Încă o dată-ncep acolo unde
n-am fost de mult în inima ciutei ciuruită 
de plumbi
din mâna celui ce-o zidi în faţa lui
vreau în hohot să râd însă plâng însă 
lacrimi
n-am oricum nu din cele ce-n lirica

poezie zguduie pe însinguraţii
deprinşi cu suferinţa celor
ce par mai presus de pământ şi mare
drepturi asupra lor întâi cerând năpasta
şi bunul călăuz în mâna căruia nicicând
nu s-a aflat compasul demn de toată 
nădejdea
Încă o dată-ncep la Baia Mare
cufundată-n enigmatice dacice
pâcie pe drumul către un izvor mai 
cuvântător
decât oamenii ce cred că au adevărată
baştină alta şi mai bună ca aceasta
în inima ciutei ciuruită de plumbii mortali
din mâna celui din urmă vânător
născut în clipa venirii mele-n limba
ce caută urma cuvintelor nerostite încă
eşti aici îmi spune rana roditoare-a
durerii prin sărut luminos să deschizi
calea fratelui ce singur şi orb
fără risipă de iubire
nu se-ndură la drum spre Neştiut

2l 11. 1997.

Adânc în vasul sub semn 
de taină

La Iaşi pe douăzeci şi opt martie 
doi stihuitori sârbi şi câţiva încă 
moldavi aduc dovezi cine ştie 
a câta oară că nu cad zăpezi 
s-acopere ogrăzi ci-alături 
de cei ursiţi rimei în vis urmă 
să poată lăsa şi albul vers altfel 
cum o să ne unim dacă aceasta nu 
facem cu noi înşine mai întâi cu 
izvoarele şi vărsările noastre
în suspin cel mai mare avut ce-l avem 
cu sufleteşti ponoare şi-ndelungă 
mâhnire ce-a înfrunzit în teamă

Cel cu zâmbet pe chip nu-nţelege pe cel 
plâns şi ce imagine de durere 
saturată lumină dă în capul lui 
vânt pustiitor şi pe unul şi pe celălalt 
copleşeşte cu miresme din uitate 
păduri crescute pe-al tatălui mormânt 
fără însemne şi fără bocitoare 
şi nu va şti fără-nfricat strigăt 
obârşia să-şi desluşească şi uliul 
dacă din piscul său natal zadarnic 
ne-ncepută pradă speră din abisal 
pieptul creatorului despicat spre sud 
şi înspre nord pentru păsări dezmoştenite 
spune-mi frate unde duce acest drum 
cernit dacă tot ce-i mai dornic e undeva 
în adâncul vasului sub tainic însemn 
şi prefăcut în cugetul nostru înceţoşat 
dezolat se zbate-n presupusa libertate 
spune-mi frate Grigore Vieru dacă noi 
ajunşi odată acolo vor mai putea 
ochii aceştia blânzi ai ei să se întoarcă

Traducere Ioan Radin

 Selecţie realizată pe baza volumelor 
lui Radomir Andrić:
• Beli izvor (Izvorul alb), Beograd, 2001.
• Jezni žednik (Febril Setilă), Mladenovac, 
2001.
• Poleteăe ptice lastavice (Şi rândunelele 
s-au dus), Priština, 2005.
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CERCUL DIN URMĂ

Citesc în palme:

veacul nu se mai curmă.

Oamenii se despart,

lâncezesc lucrurile.

în urbe deja se vorbeşte

cine pierde, cine câştigă.

Arhimede, du-te din Siracusa!

Măcar o dată fii chiar înţelept.

Se scurge nisipul, soldatul c-n drum.

Cu spada va scurma

cercul tău din urmă.

Bogza Geo 
                                pentru Bogza

Este o mare antică garafa. Amforă de 

ecrazită.

Vânător în livadă, îmbătat de miresme. 

Cc-ngrcunatc sunt!

Din merele de aur a muşcat să-i 

descifreze ele taina inimii sale negre:

Doamne, dăruicşte-l pe vierme, dar nu 

uita de germen!

Belgrad, 20. X. 1987.

PÂNĂ ÎN STRĂFUNDURI

În grădina de vară, de la amiază încolo 

Zboară farfurii, răsună fraze 

Până ce clientela de ceară 

Începe a se topi în amurg.

Stănescu este pe-aproape

Ocupat cu treburi inevitabile.

Stă într-un bistrou mutând dintr-o mână

În alta bilele verzi ale existenţelor

Despre toate ce se întâmplă Numai 

sunetul şopteşte: - E clipa, Doamne, Să 

vorbim până-n străfunduri.

BUCUREŞTEANĂ

Grigore, nici nu te-am cunoscut.

în lumea asta mică nici nu tc-am 

întâlnit.

Dar într-o după-amiază

Ţi-am ţinut în mâini

Masca mortuară

în timp ce prietenii rosteau:

Grigore Hagiu, Grigore Hagiu!

Decembrie 1985

ÎN BABILON

Am făcut tot ce era de făcut. 

Am avut grijă doza să nu fie prea mare. 

SÂRBA IGNIATOVICI
Am pus un pic de miere metalelor, 

Condimente acidului, alimentelor gustul 

cărnii.

Legile constructorilor pretind

Să fie învelite toate lucrurile într-un 

Calpac străveziu, arcul de protecţie să 

fie sferic 

Până-n cer, iar turlele să spintece ploile 

şi întunericul.

În zadar toate acestea pentru că

Se schimbă mereu condiţiile din afară.

Plantele putrezesc, peştii se asfixiază

Şi miasma morţii ne pândeşte pragul 

casei.

Am trimis soli până la marginile lumii. 

Chiar acolo unde se urzesc toate cele.

S-au întors unul câte unul vrăjiţi 

Vorbind fiecare în altă limbă.

Acum în Babilon nu se mai înţelege 

Nici măcar frate cu frate.

1975-1987

PATRONUL KEOPS

Sunt însărcinat cu amenajarea 

labirinturilor. 

Patronul meu Keops zâmbeşte chiar şi 

în vis. 

Îl apăr de viespile agresive ale luminii 

Şi de mâini gingaşe care vor să-1 

alinte.

Iubesc întunericul necuprins al 

coridoarelor 

Mai mult decât orice zi a voastră 

murdară şi

verzuie. 

În mine altă boală nu-i decât eu însumi 

Ca urechelniţa, eu pentru mine sunt 

pridvor

SOFIA

Devotată cărţii, cuvântului ales. 

Pentru ce oare? 

Oarbă. Cu adevărat oarbă. 

Nicidecum şchioapă.

Cu limbă măgărească 

Triază pagini, devora caligrafii. 

Îi ziceau chiar şi preaînţeleapta 
Sofia.

ITHACA, FĂRĂ 
COMENTARII

Autobuzul urcă dealul ridicând 

Nori de praf. Şoferul vesel 

Înăuntru feţe de ceară transpirate –

Drumu-i lung, lumea-i mare.

Lada se deschide şi se-nchidc 

Precum scrisorile călătorii 

Ajung la destinaţie. Alţii urcă.

Pe neaşteptate fratele volanului 

Ce seamănă leit cu Eol 

Strigă: Ultima! Coborârea!

Iar soarta călătorilor se ştie. 

Au ajuns, cam târziu, 

În Ithaca.

POTPURIU PĂGÂN

Două maşini, o sură

Cantina la margine de drum

Călător-hoinar, opreşte-te

în jertfelnic clocotesc carnea şi ceapa.

Ţipă acordeonul scâncind

Din zori şi până-n noapte

Ardeiul îşi răsuceşte floarea.

Opreşte-te, călătorule!

Din bere trăsneşte visul.

POST-SCRIPTUM

                                      lui Nichita

...Faraonii sunt doamne bătrâne şi 

triste.

Câte kilograme mumia

Tot atâtea cântăreşte fardul.

Piperul, balsamul şi chitanţele

De la piaţă se calculează separat.

Popoarele antice şi popoarele tinere

Fiecare pentru sine, nicidecum 

împreună.

Doar nătângii ăştia de azi, apoi ticăloşii

Şi şperţarii ce mai merg braţ la braţ.

Iată civilizaţia căreia-i închinăm 

osanale!

Dar să ştii: la urma urmei, în sfânta

Inconştienţă poate că nici nu avem 

altceva de ales.

(Traducere Ioan Radin)
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PREDRAG BOGDANOVIĆ Ci
BIBLIOTECA RĂTĂCITOARE

Palimpsestul

Peste faţa mea

călugării au desenat-o pe a ta.

Ridurile s-au şters

ceaţa a prins rădăcini în mine.

Întâmplările tale sunt gravate cu 

măiestrie 

în formele mele.

Râsul brusc şi fără explicaţie 

îţi reaminteşte că încă exist.

Înălţarea la cer

Am pornit de la capăt

precum prizonierii cărora călăii, 

împuşcându-i

le spun în glumă că pot pleca liber

şi care se pornesc cu toţii

păşind la nesfârşit.

Hai să-i ajungem din urmă!

doarece am dărâmat ograda care ne 

înrobise;

am smuls stâlpii spânzurătorii de care 

atârnam.

Hai să păşim pe urmele lor!

deoarece am râs de spectatorii veniţi pe 

lume

numai spre a vedea cum se moare.

Dar nu le-o putem lua înainte! deoarece 

ne-am îndreptat spre naştere riscând ca 

în anii tineri să devenim candizi din 

nou.

Hai! nu mai privi cerul.

Hai! nu mai privi stelele

deoarece şi ele sunt înfrânate

de cărările cereşti

precum râurile de propriile lor albii.

Distribuitorul de cărţi

El aprindea înainte de plecare şi până 

dimineaţa arome orientale şi lumânări 

în biserică, după sosire.

Un oarecare pictor garanta că toate 

cărţile

vor fi înmânate la timp

pioşii sădeau pomi aleşi

de-a lungul cărărilor pe care trecea.

Ştia prea bine

unde trăiesc oameni cumsecade

cunoştea râpele lui Orion şi ale Stelei 

polare

locurile unde se adapă sălbăticiunile.

Acum nu mai există

cititori şi nici cine să le scrie, cărţile

nesosite la destinaţie sunt studiate pe la 

academii

iar el, distribuitorul, nu-i şi pace.

Circul

La circ, unde lucrez de curând, 

numerele din program nu se prezintă 

decât o singură dată.

Aplaudăm frenetic cu toţii 

câtă vreme cadavrul urcă 

atingând bolta şatrei.

Mai apoi

publicul continuă să aplaude

câtă vreme noi îl cărăm pe mâini.

Invocarea morţii

Din clipa în care pentru voi 

va fi extrem de important 

dacă o întâmplare a avut loc miercuri sau 

vineri

Când veţi susţine

din răsputeri

că atunci şi numai atunci

s-a petrecut cutare sau cutare

Să ştiţi că v-aţi şi instalat 

definitiv în trecut 

consfinţindu-i astfel dreptul 

asupra întregului

Din clipa aceea

viitorul e bine determinat

umbră dureros ruptă din lumină

fără acel nebănuit zbor al păsării pe cer

Nebun gâtlejul galiotului

Rămână totul 

neschimbat, identic.

Şi marea - închisoare, 

neant aspirându-mi 

tot aerul din plămâni.

Rămână totul identic, 

numai să scap odată 

de acest cântec de sclav!

Ci această ştirbită panahidă

vânturându-mi-se prin vis,

ea e însăşi scufundarea corabiei cereşti.

Supliciu-1 înţeleg şi-1 accept, 

gâtlejul numai să nu mi-1 las robit, 

să-1 scap de nebunie.

Corbul nostru
Un copac uscat şi cu mine aveam un corb 

pe creangă.

Aveam grijă de el amândoi, cum şi el de 

noi, în egală măsură.

Era un început fără muguri, ultimul rod 

al copacului.

într-o toamnă însă, pământul

ne culese corbul, o dată cu frunzele.

              Pustiul

Ascunsele margini ale pustiului 

le păzesc pustnicii.

în pustiu întotdeauna 

arcu-1 întinde un singur om.

Ori-ncotro ar ţinti,

săgeata lui doboară câte un pustnic.

Atunci pustnicii ucid indiferent pe cine, 

mutând astfel marginile pustiului.

Dedal îşi uită copilăria, 
tinereţea

Două morţi pe o scenă

două greutăţi care trag într-o parte 

balauja

fixată pe degetul sorţii.

Doi ochi saşii

un ochi al morţii

doi obraji, un obraz al minciunii.

Zboară amândoi

sau doar unul, Dedal,

închide cartea tinereţii, uită dragostea.

Dacă exişti, Icar,

ascultă şi-nţelege:

aceasta este conflictul dintre cer şi 

pământ.

Zboară fără aripi 

uită realitatea 

n-o crede.

Ultima victorie a lui 
Patrocle

E pentru ultima oară când Patrocle 

pleacă de la prietenul lui.

Sătul de promisiuni,

de justificări, de lamentaţii.

Aripile cortului ascund

pentru încă o zi felonia lui Ahile.

încă o dată Patrocle pleacă 

să înlocuiască un laş în luptă.

Dispreţuieşte un prieten

îl pierde - se pierde şi pe sine.

Mâine Ahile va muri 

moartea lui Patrocle.

*

Prin ploaie, eschimosul cu peşte a 

cucerit cerul

Un trup tăcut eschimosul ascunde la 

timp 

sub ale sale mâini, 

două cascade într-un ochi orb.

Sub pleoape de reptilă, în

mări noi

el ascultă o scoică uriaşă.

Râul se încurcă în al său 

păr, încă un strop 

şi e orb.

Pe oricine îmbrăţişează

el amorţeşte, - tăcând vinovat

că-şi ciopleşte de multă vreme propria 

statuie.

Îşi închipuie libertatea ca nişte 

aripi de fluture, la viteză mare 

lumina e opacă, pietroasă.

Un trup tăcut eschimosul 

ascunde la timp sub ale sale mâini 

două cascade într-un ochi orb.

Prin ploaie el c-un peşte 

cucerise cerul, în noile mări 

ascultă o scoică uriaşă.

Jertfa lui Avraam

M-am urcat pe un deal de deasupra 

oraşului aşa cum scrie în scripturi.

Poteca bine bătătorită, pe care au apucat 

ceilalţi, o ştiu prea bine, legat la ochi.

Gâfâi sub povara unicului meu fiu, 

Isaac, cu mâinile legate îl aduc înaintea 

ta, azi.

Sângele sacrificial înviorează 

pietricelele rotunde

de sub tălpile mele, a fost oare un cuţit 

în faţa cascadei

gâtlejului.

Sunt în lumea ta şi în imaginaţia ta 

poate că şi îndoiala ta e disperată.

Cerul vorbeşte: Du-ţi fiul pe dealul 

Moria! Pământul întreabă: Ai de gând 

să-ţi dai fiul?

Cum ne vom privi în ochi, Doamne, 

unul pe celălalt, la sfârşit.

Şi ce uşor găsim o scuză pentru ceea ce 

le facem altora.

Fete în alb

Fete în rochii albe 

îmi vin la mormânt.

Cu picioarele goale, ele calcă uşor 

prin praf

Toate şi-au pus un soare 

în diademă.

Mâinile lor goale ţin 

ulcioare pe umeri.

Mă scot din pântecul pământului 

şi mă spală cu vin negru.

In mormânt trebuie să fii mort

dar inima mea mă-ndeamnă spre cântec.

Traduceri de IOAN FLORA, ADAM 
PUSLOJIC şi RĂZVAN VONCU  
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Constantin Brâncuşi - câteva date biografice

 1. Sculptorul Constantin Brâncuşi 
s-a născut la 19 februarie 1876, în comuna 
Peştişani, judeţul Gorj. În Registrul Stării 
Civile al acestei comune  la nr. 17 din 
anul 1876, luna februarie, ziua 21, ora 
nouă dimineaţa, este scris 

„Actul de naştere a lui Constandin de 
sex bărbătesc, născut alaltăieri la casa 
părinţilor săi din comuna Peştişani, fiul 
lui Nicolae Brâncuşi în etate de 45 de ani, 
de profesiune agricolă şi al doamnei 
Maria Brâncuşi în etate de 24 de ani de 
profesiune agricolă. Copilul a fost 
înfăţişat şi declarat de tatăl său. Martori 
au fost Grigore D-scu Brâncuşi de 31 de 
ani de profesiune agricolă şi de Dinu 
Brâncuşi de 65 de ani de profesiune 
agricolă. Martorii erau vecinii 
declaratului, toti domiciliaţi ca şi 
părintele copilului în comuna Peştişani. 
Declarantul şi martorii neştiind carte s-
au  subscris de Biroul Stării Civile” 
(Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană 
Dolj. Colecţia Stare Civilă. Anexa 1).

 
Petre Pandrea, în cartea sa  Brâncuşi. 

Amintiri şi exegeze spune că „numele este 
constroversat  dintru început: unii îl scriu 
Brâncuşi, alţi Brâncuş. Numele se poate 
corecta după actul de naştere care este 
baza veridică a existenţei numelui cel 
adevărat al unei persoane şi nu se schimbă 
decât pe baza unui act legislativ. Ca atare 
Brâncuşi în actul de naştere este 
Constandin Brâncuşi cu i la sfârşitul 
cuvântului. Este adevărat ce menţionează 
Pandrea că sculptorul pe unele fotografii 
ale sale semna C. Brâncuşi, dar şi noi am 
găsit că semna şi Brâncuş, fără i. De 
exemplu în lista de elevi ai Şcolii de Belle 
Arte din Bucureşti care au primit burse 
pe trim.  aprilie 1901, figura cu suma de 
50 lei şi elevul Brâncuşi, semnând de 
primire elevul Brâncuş C., deci fără i la 
sfârşit (Arhivele Naţionale Bucureşti, 
Ministerul Instrucţiunii Publice, dosar 
nr.1005/1901, f.174).

 În actul de naştere nu este 
consemnat satul în care locuiau părinţii 
copilului, decât comuna Peştişani. De 
această comună, în anul 1876 erau 
anexate mai multe sate: Peştişani, 
Boroşteni, Gureni, Boaşca, Frânceşti, 
Sauca şi Hobiţa. Se ştie însă că locuinţa 
părinţilor sculptorului era în Hobiţa, unde 
el a văzut lumina zilei la 9 dimineaţa şi 
unde şi-a petrecut copilăria până la vârsta 
de 11 ani. De altfel, înaintaşii sculptorului 

au locuit în acest sat încă de mai multă 
vreme. Tatăl sculptorului,  Nicolae zis şi 
Radu, aşa cum rezultă din mitricile 
bisericeşti, s-a născut la 15 iulie 1833 în 
Hobiţa ca fiu al lui Mihai şi Constantina 
Brâncuşi. Nicolae Brâncuşi, tatăl 
sculptorului a fost căsătorit cu Maria 
Diaconescu la 27 ianuarie 1872 dar a 
murit la 1877, lăsând 7 copii din cele 
două căsătorii.

 Sculptorul a rămas orfan la vârsta 
de 1 an şi câteva luni, ducând o viaţă grea, 
fiind nevoit ca adolescent să muncească 
din greu, mai ales ca cioban la munte 
până la 11 ani pentru a-şi ajuta mama şi 
sora mai mică, Frusina, ce erau 
neajutorate. Tot cu scopul de a le ajuta, la 
10 ani pleacă în lume spre a face bani. 
Mai întâi a fost ucenic la o boiangerie în 
Târgu-Jiu, apoi ucenic de hangiu la 
Slatina şi Craiova.

 În 1894 urmează Şcoala de Arte 
şi Meserii din Craiova, absolvind cursurile 
acesteia în 1898. În această şcoală a 
beneficiat de studii teoretice legate de 
meserii şi meşteşuguri, inclusiv sculptură 
în lemn, executând diferite obiecte: lădiţe, 
rame de tablouri, un bufet etc.

 Ulterior s-a înscris la Şcoala 
Naţională de Arte Frumoase din Bucureşti 
urmând cursurile în perioada 1899-1902. 
Fără îndoială, această şcoală a contribuit 
la formarea sa artistică. Aici s-a remarcat 
prin lucrările executate şi distincţiile 
primite. De exemplu, din procesul verbal 
din 22 decembrie 1899, Consiliul şcolar 
Belle Arte, judecând lucrările în semestrul 
I al anului şcolar 1899-1900, a hotărât a 
se da medalia la secţiunea de sculptură cu 
menţiune onor d-lui Brâncuşi C. şi 
Dimitriu Gh. (Arhivele Naţionale, 
Ministerul Instrucţiunii Publice 
210/1900).

 De asemenea, prin procesul 
verbal din 30 mai 1900 membrii 
Consiliului Şcolar de Belle Arte, sub 
preşedinţia directorului şcolii, G. D. 
Mirea, întruniţi pentru a judeca lucrările 
de finele anului şcolar, au hotărât a se da 
medalii si menţiuni mai multor concurenţi 
printre care figurează şi Brâncuşi. Astfel, 
la concursul de anatomie, menţiunea onor, 
C. Brâncuşi şi încă alţi 6 candidaţi. La 
secţiunea de sculptură, concursul de antic 
bust : medalia de bronz III d-lor N. Tolea 
si C. Brâncuşi.

 La concursul de Artă a figurii : 
menţiune lui C. Brâncuşi şi D. 
Ştefănescu.

 La concursul de natură, 
menţiunea onor -  lui C. Brâncuşi 
(Arhivele Naţionale Bucureşti, 

Ministerul Instrucţiunii Publice, 
2018/1900).

 Amintirea despre Brâncuşi a 
rămas şi la seriile următoare ale Şcolii de 
Belle Arte Bucureşti. Astfel seria anului 
1900 a făcut un memoriu la Ministerul 
Învăţământului informând 
că le lipsesc ,,planşe şi 
ecors iuni  ar t is t ico-
anatomice”, după care să 
li se explice formele 
corpului omenesc, ceea ce 
face ca respectivul curs de 
anatomie artistică să fie 
imposibil de înţeles. În 
contiunare se arată că ,,un 
coleg al nostru, de curând 
absolvent al secţiei de 
sculptură, dl. C. Brâncuşi, 
a făcut un studiu anatomic 
servindu-i ca model 
statuia «Antinom», un 
studiu care merită toată atenţia deoarece 
este făcut sub conducerea domnului 
profesor dr. D. Georta, servindu-se de 
studii îndelungate, după cadavrele ce i s-
au procurat de la disecţii Facultaţii de 
Medicină şi care elorgiu dacă l-am avea 
în timpul anului, înaintea noastră la 
explicaţiile d-lui profesor, ne-ar înlesni 
foarte mult înţelegerea formelor artistice 
ale omului din punct de vedere anatomic 
(Arhivele Naţionale Bucureşti, 
Ministerul Cultelor si Instrucţiunii 
Publice, 1051/1902, f.33).

 În toamna anului 1902, tânărul 
artist a plecat din România spre Paris, 
ajungând acolo în vara anului 1904, spre 
a-şi continua studiile. Despre această 
călătorie a scris competent dl Vasile Baran 
în articolul „Gorjenii tirolesti”, publicat 
în numărul 1 al „Crinului satelor”.

 Operele marelui sculptor 
Brâncuşi îşi au izvorul în arta populară a 
satului Hobiţa păstrată prin tradiţie de la 
înaintaşi.

 

2. În ce priveşte familia Brâncuşi, 
după cum spunea V. G. Paleologu în 
cartea sa  „Tinereţea lui Brâncuşi”, 
sculptorul „se ţinea drept român get-
beget, de tulpină din Brădiceni şi de 
ştiinţă de la bătrânii veniţi de dincolo de 
munţi, cu poreclă de ungureni şi că ei ar 
fi oameni de ţară nu venetici” (mai pe larg 
aceste idei sunt tratate încă de la începutul 
articolului menţionat).

 Să lămurim după documente 
adevărul despre strămoşii sculptorului 
Brâncuşi. Ideea îmi venise încă din 1979 

când am cercetat 
d o c u m e n t e l e 
ungurenilor veniţi de 
peste munţi şi aşezaţi 
în slobozii în judeţul 
Gorj, studii publicate 
în revista „Litua” nr. 
3/1978 şi „Mitropolia 
Olteniei” nr. 2/1979. 
Cu această ocazie, 
am documenta t 
următorul fapt: în 
Catastihul cu nr. 74 
al Isprăvnicatului 
străinilor din Valahia 
Mică ,  de banii 
străinilor pe lunile 
mai şi iunie 1831,  la 

rubrica „Risipiţii judeţului”, figurează 
Bănică Brâncuşi sau Brâncaţi ot 
Drăgoeşti cu 1 taler şi 80 de bani.

 Profesorul Suciu de la Arhivele 
Naţionale, cu care m-am consultat, l-a 
transcris Bănică Brîncaş. În ultimul timp, 

reluând cercetarea cazului, m-am sfătuit 
cu prof. Ciucă, tot de la Arhivele 
Naţionale, care spune că nu e vorba de 
Brâncuşi ci de Brâncuţ. Publicăm un 
xerox după înscrisul din catastih şi 
specialiştii să-şi spună cuvântul 

       
3 - Constantin Vlăduţu ot Drăgoeşti

     
1,6 - Bănică Brăncaţ   idem

     
3 - Dumitru Guran  idem

 De menţionat că satul Drăgoeşti 
se află în prelungirea satului Brădiceni, 
ambele fiind situate peste apa Bistriţei 
vis-à-vis de satul Hobiţa.

 Tot în această grupă de risipiţii 
judeţului se află nume de familii venite 
din Transilvania şi aşezaţi în satul Hobiţa, 
astfel:

  
2 - Barbu  sin Matei Poenaru ot 

Hobiţa
2,60 - Dumitru sin Matei Bobaru  ot 

tam
 De asemenea, în satele apropiate 

apar alte familii de ungureni, ca de 
exemplu:

 Rusalim sin Pătraru ot Boroşteni
Iosif sin Ianoş ot tam
Gh. Borcan ot tam
Apostol sin Rusalim ot tam
Ion sin Mihai Frătuţă ot Peştişani
Ilie sin Apostol ot tam
Ghiţă sin Pavel ot tam
Gh. Sin Dumitru Sişu ot tam
David Ungureanu ot Frăniceşti
 (Arhivele Naţionale Bucureşti  

Administrative vechi, dosar nr. 34 
d/1831).

 De asemenea, în satele apropiate 
de Hobiţa au fost constituite slobozii 
formate numai din românii veniţi de peste 
munte, numiţi pe nedrept ungureni, ca de 
exemplu sloboziile Teleşti, Valea Mare, 
Bâlta (Arhivele Naţionale Bucureşti, 
Administrative vechi, dosar nr. 344 
d/1831).

 Din cele de mai sus rezultă că 
strămoşii satului Hobiţa au reţinut că la ei 
în sat s-au aşezat români veniţi din 
Transilvania ca urmare a persecuţiilor 
stăpânirii austriece. Fără îndoială că 
aceştia au influenţat şi au dezvoltat în sat 
cultivarea mai bună a pământului şi 
creşterea animalelor, în special a oilor. 
Aşa că are dreptate Petre Pandrea când 
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spune că „între 5-7 ani, Brâncuşi şi-a făcut stagiul de 
ciobănel la stână pe lângă un baci în munte, vara. 
Muncea efectiv şi îşi aducea aportul în mica gospodărie 
de moşnean, mic gospodar şi cultivator de pământ pe un 
sol cam sărac, de munte, cu ierburi perene şi bogăţii 
forestiere”.

 Totuşi are dreptate sculptorul Brâncuşi că 
locuitorii sunt „oameni de ţară şi nu venetici”. În acest 
sens are dreptate pentru că analizând catagrafiile şi 
statisticile vom observa că familia Brâncuşi este 
statornicită în Hobiţa cu mult mai înainte. Astfel din 
conscripţia districtului Jiului Superior din anul 1727 era 
prodium (propietatea) mănăstirii Tismana şi făcea parte 
din plasa ispravnicului Nilco Sainogil, cuprinzând 34 de 
familii şi 7 văduve şi neputincioşi. Toate aceste familii 
erau fără pământ (prodium), posedând 5 vii, 12 cai, 41 
boi, 47 vaci şi 100 de oi. Pârcălabul satului se numea 
Fota.

 Subliniem existenţa familiilor Mihai Rossol, 
Danciul Brancusa (Brâncuşi), Iohan Benges, Dragomir 
zet Brenzonu (Brânzaru), Lupul Brenzan, Mihai 
Obicsiano (Hobiţanul). De altfel, în această situaţie 
figurează şase familii cu numele Obicsianul, adică 
Hobiţianul dacă transcriem bine din textul scris latineşte, 
citind pe o cu u şi pe csi = şi. La fel sunt două familii de 
Brenzanu adică Brânzan. Mai figurează şi alte familii cu 
numele de Krivez, Benga, Burizza, Dogarul, Bărbulescul, 
Bîrcu, Bobernate, Zuzuila, Mehedinţeanul, Serbol 
(Arhivele Naţionale Bucureşti, Microfilme Austria R/
U2, p.449).

 Satul Drăgoeşti unde am arătat că în timpul 
sloboziilor (1831) nu se aşezaseră ungureni, în 
conscripţia din 1727 figurează tot în plasa ispravnicului 
Milco Sainojol (Sainoiu), fiind proprietate megieşească, 
cu 16 oameni contribuabili, 13 fără pământ, o văduvă şi 
un neputincios.

 Dintre familii menţionăm pe : Barbul Parcalabius 
(Barbu Pârcălab), Radoslav Csiolofuch (adică Radu slav 
Ciolofan), Vassilia Morarul (Vasile Morarul), Negoiza 
Giurgiul, Petru Stella, Stoica Bireu. Menţionăm că din 
suma totală a oamenilor din satul Drăgoeşti 13 oameni 
poartă numele de familie Csiolofach adică Ciolofan, 
nume ce se păstrează şi azi în Drăgoeşti şi Brădiceni. În 
satul Drăgoeşti erau 16 vii, 17 cai, 24 boi, 33 vaci şi 96 
oi. (Arhivele Naţionale Bucureşti, Microfilme Austria 
R 102 p. 459).

 În satele apropiate de Hobiţa în conscripţia din 
1827 sunt multe familii cu numele pe care le foloseşte 
Brâncuşi că ar avea trunchiul plecat din Brădiceni. 
Astfel, în Peştişani figurează Athanasius Blenda 
(Blendea) şi între cei doi aleşi este Bada Blenda (Badea 
Blendea). Mai sunt şi alte familii, cei precum: Kodoranu, 
Popescul, Roşca, Secotă, Bircu Văcarul (Arhivele 
Naţionale Bucureşti Microfilme Austria R 102, p. 
448).

 De asemenea, în Brădiceni se aflau familii: 
Dragotă, Coman Gogu, Cimpoca şi altele (Arhivele 
Naţionale Bucureşti, Microfilm Austria R 102, p. 
451).

  În Catagrafia birnicilor din judeţul Gorj din 
anul 1808 găsim satul Hobiţa în plaiul Vâlcanului cu 22 
de familii desfăşurate în categorii: 5 familii de frunte, 6 
mijlocaşe şi 11 de coadă.

Astfel: 
  

Plaiul Vâlcanului – sat Hobiţa
   
5 de frunte

Pătru Brâncuş    
 

Dumitru Pocşan
Dincă Brâncuş    

 
Stoicu Brâncuş
Mihai Brâncuş

6 de mijloc
Ioniţă Copilu    

  
Stanciu Ungureanu
Ion Marcu Sârbu    

 
Stoicu Tivig
Niţu Popescu
Dinu Popescu

11 de coadă
Pătru Niţă   

   
 

Coadă  Brăncuş 
holteiu

Ion Brâncuş  
   
 

Giurcă holteiu
Drăghici holteiu 

   
 

Dinu holteiu
Cosdi  Ciuboteu 

(Ciuboc)  
  

Toma Ciubotă
Pătru Ungureanu 

   
 

Cosdi holteiu al 
Sandei

4  văd u v e  ş i 
nevolnici

Maria săraca  
    

Sima săraca
Ilinca văduva      

Dumitra văduva 
(Arhivele Naţionale Bucureşti, Administrative 

vechi 2352/1808 p. 21 v.).
 În satul Drăgoeşti, plasa Tismanei de Sus sunt 

33 familii din care 8 de frunte, 6 de mijloc şi 19 de coadă 
şi 5 văduve şi nevoinici. În familiile de mijloc găsim pe 
Ioniţă Brâncuş (Arhivele Naţionale Bucureşti, 
Administrative vechi 2352/1808, p. 39 
v.).

 În Frânceşti ca familii de frunte 
este Constantin Diaconescu şi de coadă 
Dumitrescu Blendea.

 La Gurani printre cei de coadă se 
află Ion Blendea.

 Odată cu reforma agrară a lui 
Cuza din 1864 satul Hobiţa scapă de a mai 
fi proprietate a mănăstirii Tismana, 
devenind proprietate a statului. Din terenul 
mănăstirii au fost împroprietăriţi ţăranii 
satelor componente ale comunelor 
Peştişani, din care făcea parte şi satul 
Hobiţa, Galbeni, Săuca şi Boroşteni. La 
totalul comunei au fost împropietăriţi 8 
locuitori cu 4 boi, 7 locuitori cu 2 boi si 57 
de palmele. Nu sunt trecuţi pe sate de 
locuitori împropietăriţi. În totalul  acestora 
figurează la categoria cu 2 boi şi Pătru 

Brâncuş care a primit 7 pogoane şi 19 stânjeni cu o 
despăgubire de 100 lei (Arhivele Naţionale Bucureşti, 
Reforma agrară 1864, nr. 626, materiale nominale 
Gorj, p. 103).

 La Hobiţa comisia a hotărât lista categoriei 
foştilor clăcaşi şi a constatat că pe moşie existau 2 
fruntaşi, 28 mijlocaşi şi 2 codaşi şi 1 preot, în total 33 
locuitori. Din păcate nu este dat numele lor.

 În lucrările reformei se află lista cu documente 
şi planul parcelelor din trupul Hobiţa din 1899 care a 
servit comisiei pentru vânzarea loturilor la 27 aprilie 
1904. Există schiţa privind delimitarea de la 1864 a 
satului Hobiţa a moştenitorilor Blendoi, locul şcolii, 
dealul Hobiţa, pădurea Hobiţa, delimitarea însurăţeilor 
de la 1879 şi altele (Arhivele Naţionale Bucureşti, 
Reforma agrară 1864, nr. 611, documentele moşiei 
Hobiţa).

 După reforma agrară satul Hobiţa capătă o nouă 
structură socială.

 În acest sens se cuvine să spunem câteva cuvinte 
despre acest sat a cărei istorie se cuvine să se ostenească 
generaţiile noastre.

 Primul document care atestă este din 22 iulie 
1560 reprezentând cartea lui Dobromir, 
banul Craiovei, prin care a întărit lui popa 
Joica din Tismana stăpânire peste moşiile 
din Drăgoeşti şi din Hobiţa, partea Vâlcului, 
fiul lui Dan, toată, pentru că a cumpărat-o 
drept treizeci de galbeni şi una livadă de 
lângă vaduri pentru că a cumpărat-o de la 
Micunea din Brădiceni drept 9 aurele adecă 
galbeni. Ei au vândut aceste mai sus zise 
mosii de a lor bună voie pentru aceea am 
dat şi eu foică aceste mai sus scrise moşii ca 
să fie moşii, la 22 iulie 1569 sau 7077 ( din 
uricul slavonesc, adeverit de document a 
fost găsit în dosarul reformei agrare din 
1864 la Arhivele Naţionale Bucureşti nr. 
626, p. 44).

Hobiţa din districtul Gorj, proprietate a 
Mănăstirii Tismana (pg. 44), 11 bucăţi de 
documente cuprinse pe scurt din acest dosar 
ce se referă tot la acte de vânzare. 
Documentul de mai sus şi altele nu se 
găsesc transcrise în D.H.I. sau D.R.H.. De 
asemenea nu se găseşte actul de vânzare din 
5 februarie 1571 menţionat în Dicţionarul 
Geografic al Judeţului Gorj, 2002, p. 116, 
Hobiţa.

 
Localitatea Hobiţa este însă mai veche 

decât cea atestată la 1569. Acest lucru îl 
aflăm şi din cuvintele de origine dacă păstrate în vorbirea 
localnicilor.

 În memoriile istorice şi geografice asupra 
Valahiei publicate de Bauer la 1778 în districtul Gorj 
găsim însemnarea „Hobiza, sat cu o biserică şi vii”. 
Asemenea precizare şi despre Drăgoeşti, iar satul 
Brădiceni e trecut târg cu 2 biserici şi vii. Peştişani este 
însemnat sat cu 2 biserici şi vii.

 Urmărind evoluţia familiilor vom vedea că în 
catagrafia de suma slujitorilor bisericeşti din plasa 
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Târgu Jiu, judeţul Gorj, din anul 1834, găsim satul 
Hobiţa cu două biserici totalizând 60 de familii.

 O biserică în satul Hobiţa, proprietar sfânta 
mănăstire Tismana, cu hramul «Intrarea în Biserică», 
unde slujea preotul Nicolae Şcheau şi diaconul Dumitru 
Seimeanul din 30 iunie 1816.

 O altă biserică tot cu hramul «Intrarea în 
Biserică», unde slujea preotul Dumitru Dumitru de la 6 
septembrie 1830 şi diaconul Matei Ioan de la 5 februarie 
1808.

 În satul Drăgoeşti proprietate megieşeană, cu 65 
de familii, cu biserica Sfântul Nicolae unde slujeau 
preoţii Dumitru Ion din 2 octombrie 1793 şi Constantin 
Udrişte din 11 octombrie 1812 (Arhivele Naţionale 
Bucureşti, mss 392).

 În lista satelor şi mahalalelor din cuprinsul plăşii 
Târgu Jiu din judeţul Gorj, întocmită de Episcopia 
Râmnicului Noul-Severin pentru anul 1838, se află satul 
Hobiţa cu 77 familii, cu biserica cu hramul «Intrarea în 
Biserică» şi mahalaua Hobiţa, tot cu o biserică cu hramul 
«Intrarea în Biserică» (Sfânta Episcopie Râmnic şi 
Argeş, fond R.N. 5 dosar nr. 75/1838).

 De asemenea în catagrafia pentru toate feţele 
bisericeşti în slujbă în anul 1854 din plasa Ocolul a 
oraşului Târgu Jiu şi plaiul Vâlcanului se află, la plaiul 
Vâlcan, satul Hobiţa proprietate moşnenească şi parte a 
sfintei mănăstiri Tismana cu 37 familii, biserica cu 
hramul «Intrarea în Biserică» având ca preot pe Nicolae 
Costantin Şcheau hirotonisit la 25 aprilie 1834, cântăreţ 
Grigore preotu Ion şi paracliser Nicolae Ion Pera.

 De asemenea, în Hobiţa - mahalaua din Vale cu 
28 familii era o biserică tot cu hramul «Intrarea în 
Biserică» la care slujea preotul G.G. Ion, cântăreţul 
Lazăr Ion Blendea şi paracliser Nicolae Preotul G.G. 
(Sfânta Episcopie a Râmnicului şi Argeşului, fond 
Episcopia R.N.S. inventarul nr. 51/1854-1855, dosar 
nr.54).

 Am făcut această descriere, mai ales la satul 
Hobiţa, spre a se vedea că în acest sat nu era proprietar 
numai mănăstirea Tismana, cum rezultă din conscripţia 
din 1827, ci există şi proprietate moşnenească. În acest 
caz, pe drept cuvânt, sculptorul Brâncuşi „se ţinea drept 
român get-beget, neaoş de viţă şi din neam de seamă”, 
fiind din Hobiţa din familia prohibită a „Bjuicanilor” 
hobiţeni (P. Pandrea, Brâncuşi. Amintiri, p.18).

 De exemplu, din statistica pentru bisericile de 
mir din districtul Gorj în anul 1865, găsim, în plaiul 
Vâlcan, comuna Peştişani cu mahalalele Nicolcioiu, 
Hobiţa, Hobiţa Birnici, Săuca şi Boroşteni. Ambele 
mahalale au câte o biserică cu acelaşi hram, «Intrarea în 
Biserică». La Hobiţa slujea preotul Gheorghe Ion, mort 
în 1869 şi cântăreţ Nicolae Popescu.

 La Hobiţa Birnici slujea ca preot Nicolae 
Constantin Scheau şi cântăreţ Constantin Ruşeţ.

  La mahalaua Săuca era cântăreţ Ion popa 
Brânzan, mort la 1a 17 noiembrie 1871 (Sfânta 
Episcopie a Râmnicului şi Argeşului, fond Episcopia 
R.N.S. inventar sub nr. 62/1865).

 În tabloul statistic De starea clerului bisericilor 
din judeţul Gorj în anul 1872, comuna Peştişani avea în 
componenţă cătunul Peştişani, mahalaua Nicolcioi, 
cătunul Hobiţa, mahalaua Birnici, cătunul Săuca şi 
Boroşteni.

 Cătunul Hobiţa, cu 32 de familii, cu biserică de 
lemn sfinţit în 1816, cu hramul «Intrarea în Biserică», 
servea preotul Ion Diaconescu de la mahalaua Nicolcioi.

 Mahalaua Hobiţa Birnici avea 34 familii, o 
biserică de lemn cu hramul «Intrarea în Biserică» 
înfiinţată în 1814, avea ca avere pogoanele legiuite, 
servea ca preot Nicolae C. Schiau care a demisionat în 
favoarea preotului Ion Diaconescu de la mahalaua 
Nicolcioi, cântăreţ era Constandin Ruşeţ şi paracliser Ion 
popa Vasile Brânzan (Sfânta Episcopie a Râmnicului şi 
Argeşului, fond Episcopie R.N.S. inventar sub 
nr.31/1872).

 Ne oprim aici cu unele date biografice despre 
Constantin Brâncuşi, la care s-au adăugat câteva 
însemnări privind mediul în care a crescut, ca pe baza lor 
şi a altora ce se vor descoperi să se scrie o amplă 
monografie a satului Hobiţa, în care s-a născut 
universalul sculptor de origine gorjeană.

Bucureşti, 27 mai 2007
 Dr. GHEORGHE GÂRDU

CĂLĂTORIE ÎN LACRIMĂ

Speriate sunete! Cei fără păcate
se duc în cer. Cei cu păcate se duc 
la un fel de jandarmerie universală,
indiferent de religii. Oricum, şi cei 
de sus 
şi ceilalţi sunt trandafiri casaţi 
pentru 
o altă inflorire. Unii pentru bine, 
ceilalţi 
tot pentru rău pulsând doar ghimpi. 
Aşa e om,
aşa e ţară!

ALT NUMĂR

A fost călătorie în lacrimă.
Nesfârşită fi-va.
Ceasul nostru e potrivit după steaua grâului
a dor de zeu, chiar dacă fulguie
clipa.
A fost – nu pot să inventez ce a fost,
dar ne cântăresc legendele 
măcar pe sub aripa acelei păsări 
principale din vrăjmăşia imperiului 
interzis de moarte.
Nu am văzut decât călătoria 
pe umărul facerii. Înaltă în 
sacrificii şi, cine le-a memorat fals,
de pieire va osteni la gala anotimpului,
mult prin miezul păcii.
Eu pot sa citesc în albia viitorului.
Necunoscatorii vor sfârşi la cureaua 
interzisă în labirint.
A fost o călătorie doar cât 
un prag de virtute peste lacrimă.
Atât, şi iată că iar începe somnul legendar
despre adevăr.

PĂPUŞARUL

S-a învechit păpuşarul! Frânghii
âi trag zări de căpăstru. Cu suflet de zmeu 
domol îşi aruncă norocul din podul 
zadarnic al palmei.
Colind cu păpuşarul vremuri de ghips,
pe bulevarde cu şolduri de şchiopi.
Şi fluier cu păpuşarul în limba spovedaniei 
un imn al petecului cusut pe un nor barbar 
de către Dumnezeu. Cât triumf este într-acest
învechit păpuşar fără turle,
templu al zdrenţelor înmuiate în scorburi de stil.
Pe lac nu vorbeşte cu nuferi, cu miros de gunoi,
furişat din botgroase războaie, decât cu nimeni 
din stâlpii sculptaţi în aburi de suflet 
cu suflet.
M-a înveselit păpuşarul, vânt de doină cu îngeri,
când, trist ca o stea nomadă,
şi-a îngenuncheat acul şi frâul, şi zările 
pe un cuget din gloria artei.

PRIN PITAGORA

Întâi s-ar fi născut litera 
în materie – apoi spiritul, pentru a 
o căuta între suprafaţă şi adâncime.
Bobul din tribunale creştea mai mult
decât spiritul care, după ce s-a născut
a deschis Hadesul şi s-a
întors prin tulpina spre care trebuia să
facă armonie. Aceştia sunt totuşi 
zeii, oricâtă enigmă ploitica ar fi 
între lumi. Acesta, în final, e simţul masurii 
materiei în viaţă, firesc din el însuşi,

NICOLAE VÂNĂTORU
nimic nepărând a fantastic.
Dar orice origine deviază-n cochilia
minţii. Însuşi spiritul se abate în 
fermentaţii şi, prin Pitagora,
lumea îşi naşte răul din propia-i
înţelepciune. Atunci s-au născut şerpi 
şi
gângănii reale. Omul le admiră şi 
învaţă 
purtarea de junglă.

BOIEREBISTAS CĂTRE SOLUL
ROMAN

Pe muchia neliniştii
în aventuri veselia vă zboară.
Pătrunşi spre vaduri, popas râsul 

vost 
face, ca niste zaruri aruncate între ziduri,
unde întunericul îmi crapă lumina peste 
casa stâncilor.
Vă fulguie valul zăvranice prăvălite 
şi scrânciobi rămâneţi în lugubra vâltoare.
Doar Scrilla vă apără ţărmul de murmur,
în timp ce Caribda presimte zăduful,
lăsându-vă gheara-n ferestrele mării să intre.
Înlacrimaţi în umbra speranţelor 
purtate pe-a oului coajă,
între ghimpii de ură zac umbrele voastre,
când pe muchia liniştii veselia vă zboară
roată a nemilei ce lumină despoaie
din tăciunii soarelui nostru.
O, aur, bezne sângerii,
vreţi ca poporul fiorilor mei 
să piară în ocna fericirilor voastre?
În sfâşierea goarnei vestesc 
pieptul pământului.

CEZARUL INFINITULUI

Trece veşnicia în oameni,
printre locuinţe năzdrăvane 
şi se întreabă:
Cine să fie cel care şi-a oglindit
dălţile în cer, aici, 
în ordinea vântului şi care cu mâini 
din adâncuri galactice seamănă?
Cine din porţi şi tăceri a strâns 
într-un ochi cât sărutul durata de 
veci către veci a cuminţilor oameni,
aici, unde piatra înoată ca steaua
în legendele zborului?
Cine vorbeşte tulburător despre trup 
şi timp din hainele acestea de nou-născut,
ca nişte bucăţi de singurătate gândind
către arbori? Aici, unde un fel de păsări-creaţie 
din culcuşul zestrei ne amintesc 
de necontenitul răsărit al trebuinţelor liniştii.
Se răspunde:
Ceasornicul fără creste al Privighetorului,
MARELE ÎNCEPUT, strălimba maternă
din oul fierbinte al vetrei 
odihnit în ecoul tăcerii.

PE GOL

Plutim în golul dintre foste ape. Soarele 
scurmă pe după solzii neduşi în vâltoare.
Răspântii apar la răscrucea privirii. In chipul 
duşmanului de serviciu veşnicia ne latră.
Strâns e în vifor miezul negurii. Prin 
grâiele lunii se ronţăie. E gol
între foste ape.
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         Instaurarea în ţară a noului regim comunist a adus după 
sine mari şi radicale schimbări în viaţa poetului Lucian 
Blaga. Preocupat înainte de toate de elaborarea propriei 
opere, vântul schimbărilor n-a încetat să sufle ameninţător 
dinspre stepele sovietice, răvăşindu-i creaţia şi viaţa. A 
fost mai întâi ameninţarea războiului, de care s-a ferit pe 
cât posibil refugiindu-se la Căpâlna, în liniştea patriarhală 
a unui sat transilvănean, unde a putut să scrie şi să 
gândească la ceea ce urma să se întâmple. Scrierile 
abordate în această vreme, precum Arca lui Noe sau 
Anton Pann, conţin cu toate un mesaj misterios şi 
ezoteric privitor la destinul creaţiei în preajma marilor 
diluvii, sens adâncit apoi în romanul Luntrea lui Caron, 
la care a lucrat ulterior. Mai toate evenimentele vieţii lui 
se regăsesc, transfigurate sau nu, în acest important 
roman autobiografic, în care, prin destinul lui Leonte 
Pătraşcu, îşi vedea opera filosofică condamnată la pieire. 
Şi totuşi şi aceasta l-a ajutat să răzbată la lumină, 
deoarece, scos din învăţământ în 1948, o dată cu reforma 
învăţământului preconizată de comunişti, Lucian Blaga 
va fi transferat în calitate de “profesor-cercetător” la 
Institutul de Istorie şi Filosofie al Academiei Române, 
Filiala din Cluj-Napoca. În primele luni a continuat să 
redacteze la o lucrare mai veche a sa, în curs de lucru, 
Despre experiment, după ce, în 1948, reuşise să-şi 
încheie cursul pe care l-a ţinut studenţilor în acel an, 
intitulat Aspecte antropologice (apărută postum în 1976). 
Încadrarea poetului într-un institut de cercetare a fost 
totuşi o soluţie fericită, soluţie care s-a aplicat şi cazul 
lui G. Călinescu şi a altor profesori pe care noul regim 
nu-i dorea în contact cu tineretul.
         Activitatea profesorului Blaga la noul Institut a fost 
oarecum radiografiată de cercetători precum Eugen 
Cucerzan sau Pompiliu Teodor, primul publicând şi 
marea majoritate a rapoartelor (în “Tribuna” şi “Echinox” 
1975 şi 1976) pe care Blaga le-a adresat în anii 1949 şi 
1951 forului tutelar de la Bucureşti, în speţă lui Mihail 
Ralea, directorul Institutului din Bucureşti, căruia secţia 
din Cluj îi era subordonată. Au rămas totuşi unele din 
aceste documente nepublicate – din care noi am ales 
florilegiul de faţă – şi care vorbesc de situaţia sa 
profesională în noile condiţii. Aflăm astfel că Blaga a 
fost solicitat la început de Mihail Ralea să redacteze două 
capitole dintr-un viitor manual de istorie a filosofiei 
româneşti. Fie că nu-i convenea să semneze într-o carte 
alături de aşa-zişii filosofi încropiţi şi ridicaţi la această 
calitate de noile împrejurări, aşezaţi temeinic pe pilonii 
marxism-leninismului, fie că nu îi surâdea o atare idee, 
Blaga a căutat de la început tot felul de scuze şi eschive 
ca să nu i se repartizeze o asemenea temă. În urma unei 
adânci deliberări interioare, el găsise o temă de cercetare 
deosebit de convenabilă, deoarece Şcoala Ardeleană 
reprezentase şi în trecut pentru el un subiect de meditaţie, 
una dintre conferinţele pe care le ţinuse în timpul 
războiului având în vedere tocmai asemenea chestiuni. E 
vorba de Gândirea filosofică românească în Transilvania 
în secolul al XVIII-lea, al cărei proces intim de 
documentare şi elaborare poate fi urmărit cu minuţiozitate 
din rapoartele trimise de el la Bucureşti. De fiecare dată 
aflăm de acolo cărţile şi manuscrisele consultate, 
bibliografia parcursă, fişele redactate (uneori numărate 
foarte strict), efortul depus de filosof pentru a se acomoda 
noilor cerinţe metodologice şi ideologice. Referatul pe 
care i-l trimite C. I. Gulian la 13 ianuarie 1950, ne relevă 
modul dogmatic îngust în care i s-a judecat opera, 
jdanovismul atotbiruitor care domina gândirea acestor 
iluştri tovarăşi şi activişti de partid pe teren ideologic. 
Acest raport noi îl dăm publicităţii pentru întâia oară, 
chiar dacă el a fost comentat de Achim Mihu şi alţi 
biografi ai poetului. Observaţiile colectivului de la 
Bucureşti, format în mare parte din ilegalişti evrei, 
printre care s-au mai strecurat şi două nume de filosofi 
autentici, Mircea Florian şi Dan Bădărău, e o capodoperă 
de gândire proletcultistă şi tezistă. Cu toate că autorul 
lucrării s-a străduit să ţină cont cât mai mult de 
observaţiile făcute, era clar că o vreme, scrisul său nu 
avea cum să fie agreat de forurile de partid din acea 
vreme, care vedea în numele său o adevărată sperietoare. 

Lucian Blaga între acomodare şi excludere
Lucrarea a putut vedea lumina tiparului doar în 1966, 
după ce în 1962 G. Ivaşcu putuse da drum la cel dintâi 
volum de poezii.
         În timp ce redacta această lucrare, în anii 1949-1951, 
poetul a trecut prin perioade extrem de grele şi nu de 
puţine ori  s-a gândit că ar putea fi şi el arestat. De aceea, 
încearcă, pe toate căile, să-şi arate – măcar formal – 
interesul pentru noua muncă ideologică croită de partid. 
Într-un referat din 1951, poetul notează cu resemnare 
faptul că a redactat 80 de pagini din Gândirea, dar mai 
adaugă, şocant pentru noi cei de azi: “3. Am luat parte la 
şedinţele de lucru ale Secţiei filosofice; 4. Am luat parte 
la conferinţele de marxism; 5. Am luat parte la lecţiile de 
limba rusă”. În raportul din 31 martie 1951, filosoful 
arată că s-a străduit să ţină seama de obiecţiile aduse, în 
care scop a citit Capitalul de Karl Marx şi Războiul 
ţărănesc al lui Engels, dar s-a documentat şi din 
“lucrările despre problema naţională ale lui I. V. Stalin”, 
că a urmărit cuvântările lui Roller şi ale lui Leonte Răutu 
în vederea unei cât mai bune documentări. Nu ne 
surprinde faptul că filosoful citeşte înainte comunicările 
şi textele propuse de colegii săi spre dezbatere, în aşa fel 

încât  să poată participa la discuţii. Din lista lecturilor 
sale nu lipsesc titluri maghiare şi germane, privitoare la 
istoria confesională din Transilvania, dar şi la problemele 
convieţuirii şi a luptelor naţionale. Prin toate aceste 
rapoarte, de o corectitudine de slujbaş austriac, Blaga 
vrea să liniştească autorităţile şi pe superiorii săi că este 
“pe linie”, folosind cu abilitate şi premeditare un joc al 
aparenţelor, o tehnică a disimulării şi a inducerii în 
eroare, pe care a folosit-o cu dibăcie mai toată 
intelectualitatea noastră care a traversat epoca, aflată 
între acceptare şi excludere.
         Documentele se publică după originalele lor aflate în 
ms. 4773 de la BCU Cluj-Napoca.
MIRCEA POPA

I. Mihail Ralea către Lucian Blaga

Institutul de Istorie şi Filosofie
al Academiei Române
Nr. 282 Bucureşti, 3 mai 1949
                                      Domnului Lucian Blaga
           Institutul de Istorie şi Filosofie, Cluj

         Avem onoarea de a vă înainta alăturat o copie după 
proectul de program pentru Istoria Filosofiei 
Româneşti.
                                                                                        
Director, 
 ss M. Ralea 

II. Lucian Blaga către Mihail Ralea

Institutul de Istorie şi Filosofie
al R.P.R., Cluj
str. Jokai nr. 11               Domnului Director Mihail 
Ralea
                          
Institutul de Istorie şi Filosofie al Academiei R.P.R. 
                                       Bucureşti

Domnule Director,
         Am onoarea a confirma primirea Proectului de 
Program pentru Istoria Filosofiei Româneşti ce aţi 
binevoit a mi-l trimite cu adresa nr. 282 din 3 mai 1949.
         Iau cu plăcere cunoştinţă de faptul că subsemnatul 
am fost însărcinat cu redactarea a două capitole 
programate, ambele privind epoci din istoria gândirii 
româneşti din Ardeal (sec. XVI-XVII, sec. XVIII).
         Pentru a-mi putea organiza planul de muncă, Vă rog 
să binevoiţi a-mi da unele lămuriri în legătură cu 
întreaga operă ce se proectează. Aş dori anume să ştiu 
cam ce dimensiuni va avea această operă şi care este 
aproximativ termenul pentru ducerea la bun sfârşit a 
lucrării, în orice caz aş vrea să ştiu cam ce dimensiuni 
se acordă celor două capitole cu redactarea cărora sunt 
programat şi data pe care o aveţi în vedere pentru 
terminarea lor.
         În aşteptarea răspunsului Domniei Voastre, Vă rog să 
primiţi asigurarea deosebitei mele consideraţii,
          Cluj, la 12 mai 1949                                                

 [Lucian Blaga] 

III. Lucian Blaga către Mihail Ralea

[adevărata scrisoare redactată de poet, care a fost redusă 
apoi la dimensiunea celei de mai sus de către conducerea 
Secţiei (Apostol Pavel) sau a Institutului  (Constantin 
Daicoviciu)]
              
Domnule Director,
         Am onoarea a confirma primirea Proectului de 
Program pentru Istoria Filosofiei Româneşti, ce aţi 
binevoit a mi-l trimite cu adresa no. 282 din 3 mai 1949.
         Iau cu plăcere cunoştinţă de faptul că subsemnatul 
am fost însărcinat cu redactarea a două din capitolele 
programate, ambele privind epoci din istoria gândirii 
româneşti din Ardeal (sec. XVI-XVII, sec. XVIII).
         Pentru a-mi putea organiza planul de muncă, Vă rog 
să binevoiţi a-mi da unele lămuriri în legătură cu 
întreaga operă ce se proectează. Aş dori anume să ştiu 
cam ce dimensiuni va avea această operă şi care este 
aproximativ termenul pentru ducerea la bun sfârşit a 
lucrării, în orice caz aş vrea să ştiu ce dimensiuni se 
acordă celor două capitole, cu redactarea cărora sunt 
programat şi data pe care o aveţi în vedere pentru 
terminarea lor. [Urmează partea suprimată :] 
         Cred că nu se poate să rămână străină de interesul 
Domniei Voastre o informaţie ce ţin să vă o dau. Aici, la 
Cluj, Institutul de Istorie şi Filosofie al R.P.R., având o 
secţie filosofică al cărei director este dl Prof. Pavel 
Apostol şi la care sunt încadrat şi eu ca profesor, a luat 
iniţiativa unei opere vaste despre istoria filosofiei 
româneşti din Ardeal, care va fi redactată de un mare 
colectiv de peste 40 colaboratori.
         Îmi permit a alătura la această adresă proectul acestei 
mari lucrări.
         Capitolele, cu care aţi binevoit a mă însărcina pentru 
Istoria Filosofiei Româneşti, se referă la perioade ce vor 
fi studiate şi în colectivele organizate de Institutul nostru, 
colectivele de aici îşi vor termina lucrările în cursul 
toamnei viitoare până la 31 dec. 1949.
         Dacă data până la care socotiţi că urmează să fie 
terminate lucrările ce intră în Istoria Filosofiei 
Româneşti pe care o proectează Institutul de la Bucureşti 
este simţitor posterioară lunilor de toamnă 1949, atunci 
pentru redactarea capitolelor cu care m-aţi însărcinat 
mi-ar putea fi de un real folos chiar lucrările mai ample 
ale colectivelor noastre. Acesta este motivul ce mă 

DOCUMENTAR
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îndeamnă să Vă rog a preciza atât dimensiunile/
aproximative/ cât şi data până la care urmează să termin 
lucrările cerute.
         Mă întreb de asemenea dacă Istoria Filosofiei 
Româneşti pe care o proectaţi nu ar putea fi amplificată 
cu unele lucrări ce vor fi redactate din partea colectivelor 
de la Cluj .
         În aşteptarea răspunsului Domniei Voastre, vă rog să 
primiţi asigurarea deosebitei mele consideraţiuni,
                                                           ss Lucian 
Blaga
         Cluj, la 10 mai 1949
[Scris de mână:] Adresa Institutului de Istorie şi Filosofie 
al R.P.R. este Cluj, str.M.Jokai 11

IV. Mihail Ralea către Lucian Blaga

[antet]
nr. 500                                                                          Bucureşti, 9 
iunie 1949 
Domnule Blaga,
         Ca răspuns la scrisoarea Dvs. din 12 mai a.c., vă 
aducem la cunoştinţă următoarele:
         Deoarece lucrările colectivului pentru Istoria 
Filosofiei Româneşti se află încă în perioada de adunare 
a materialului şi nu s-a trecut la redactarea capitolelor, 
dimensiunile acestora nu s-au fixat încă. Oricum, Dvs. 
puteţi da capitolelor pe care le trataţi orice întindere, 
deoarece – în cazul când ele vor depăşi limitele prevăzute 
de manual – vor fi publicate aparte, sub formă de 
monografii.
         S-a stabilit ca mărimea aproximativă a Manualului de 
Istoria filosofiei româneşti, numărul de cca 400 pagini.
                                                              Directorul 
Secţiei,
                                                                      M.Ralea

V. Mihail Ralea către Lucian Blaga
[antet]
Nr. 1377                                                             Bucureşti, 13 octombrie 
1949

Dlui Lucian Blaga, Cluj
         Vă rog să binevoiţi a ne trimite urgent un raport care 
să cuprindă expunerea în linii generale a rezultatelor 
activităţii ştiinţifice pe ultimele 6 luni.
         Totodată Vă rugăm a ne comunica ce studii din 
articole vă angajaţi a ne da pentru tipar pe anul 1950, în 
legătură cu subiectele distribuite pentru cercetări.
Directorul Secţiei,
ss M.Ralea

VI. Referatul Colectivului academic de 
la Bucureşti condus de G.I. Gulian 

asupra lucrării lui Lucian Blaga Gândirea  
filosofică din Transilvania în secolul al 

XVIII-lea

Stimate Domnule Profesor,
         În şedinţa din 9 ianuarie a.c. a colectivului de 

Istoria gândirii filosofice din R.P.R. s-au discutat 
fragmentele de studiu asupra Şcolii Ardelene trimise de 
Dvs. Au participat: prof. C.I. Gulian, A.G. Vaida, Mircea 
Florian, Dan Bădărău, M. Petrescu şi I. Sulea Firu.

         Apreciindu-se o serie de elemente pozitive ale 
studiului (activitatea de popularizare a ştiinţei, critica 
caracterului artificial al teoriei filologice a lui Maior, 
caracterul filosofic al interesului lui Maior pentru 
problema limbii, lupta lui Maior împotriva catolicismului 
etc.), colectivul a formulat o serie de observaţii critice 
pe care voi încerca să vi le rezum, urmând ca ele să fie 
primite ca sugestii atât pentru refacerea cât şi pentru 
continuarea studiului Dvoastră:

1. Deşi studiul cuprinde unele date social-politice 
lipseşte explicaţia aprofundată a condiţiilor istorice 
(economice, sociale, politice), precum şi tabloul 
ideologic al epocii, în care apare şi activează Şcoala 
Ardeleană. De aceea Introducerea ar trebui refăcută pe 
baza studierea evoluţiei economice care a dus la lupta 
burgheziei româneşti din Ardeal pentru cucerirea 

drepturile politice.
2. Lipseşte explicaţia marxist-leninistă a 

fenomenelor ideologice. De exemplu la p.8 explicaţia 
idealistă în alineatul 2 [a] caracterului naţionalist al 
gândirii Şcolii Ardelene prin „infuenţă” pur ideologică 
se explică idealist pe baza „complexului psihologic” 
ideea afirmării romanităţii (pag.17); lipseşte explicaţia 
marxist-leninistă a interesului lui Maior pentru problema 
educaţiei (p.22); se dă o explicaţie idealistă prin 
„înrâurirea ideilor luministe” a faptului că Maior 

desparte puterea politică de cea bisericească (pag.27); 
se caută în mod inutil izvoarele ideilor din „Procanonul” 
lui Maior în lucrări din sec. 12 în loc să se arate că 
ideile lui Maior sunt determinate de poziţia sa de clasă 
(pag.29-32).

3. Se face o distincţie justă între situaţia grea a 
ţăranilor români din Ardeal şi restul ţărănimii (secui şi 
saşi) la fel de oprimaţi, ceea ce ar însemna o interpretare 
antimarxistă, şovinistă.

4. Expunerea chestiunilor teologice este prea 
întinsă şi lipseşte atitudinea combativă în aceste 
chestiuni.

5. Reiese din studiu o importanţă prea mare 
acordată personalităţii (de ex. Iosef II).

6. Lipseşte analiza lucrărilor specific filosofice ale 
lui Maior.

7. Lipseşte analiza elementelor pozitive ale teoriei 
filologice a lui Maior şi faptul esenţial că întreaga teorie, 
deşi ştiinţific greşită, a jucat un rol politic progresist în 
condiţiile luptei burgheziei în ascensiune împotriva 
absolutismului şi feudalismului.

8. Nu se ia poziţie în faţa problemei „unirii”.
9. Lipseşte sistematizarea atât structurală, cât şi 

formală: toate elementele atât pozitive, cât şi negative 
ale Şcolii Ardelene trebuie explicate prin prisma unică a 
condiţiilor istorice a poziţiei de clasă pe care a oglindit-
o Şcoala Ardeleană din perspectiva luptei de clasă şi a 
luptei dintre materialism şi idealism.

         În afară de aceste observaţii principale, membrii 
colectivului au făcut şi o serie de observaţii asupra unor 
chestiuni secundare, de ex. la pag. 1 nu e justă expresia 
„absolutism luminat”; pag 1 expresia „istoria să nu 
devină un non-sens”; la pag.2 chestiunea „retractării 
propriei vieţi” de către Iosif al II-lea etc.; la pag.9 
termenul „constructiv” are sens pozitiv, iar nu pejorativ. 

         Vă sugerăm recitirea textelor marxist-leniniste 
asupra problemei naţionale, Istoria literaturii ruse, 
precum şi broşura lui N. David despre Şcoala 
Ardeleană.

         De asemenea credem că este absolut necesar să 
luaţi contact cât mai neîntârziat cu grupul de cercetători 
ai gândirii filosofice şi sociale din Ardeal, grup organizat 
de prof. Paul Apostol.

         În speranţa că sugestiile şi observaţiile 
colectivului nostru vă vor da un ajutor în refacerea şi 
continuarea Dvs., vă salută,

Prof. C.I. Gulian

Bucureşti, 13 ianuarie 1950

VII. Adresa Secţiei din Cluj către 
Editura Ştiinţifică

Academia R.P.R., Filiala Cluj
Secţia de Filosofie-psihologie
Nr. 89/1965

Către Editura Ştiinţifică, Bucureşti
         
La adresa Dv. Nr. 6954/2.XII.1964 vă răspundem 

următoarele:
         În afară de datele cuprinse în adeverinţa pe care 

am înmânat-o, la cerere, familiei, nu suntem în măsură 
să facem alte precizări.

         Lucrarea lui Lucian Blaga intitulată Gândirea 
românească din Transilvania în sec. XVIII-lea a 
figurat în planul de cercetare ştiinţifică a Institutului. În 
planul de muncă nu este (şi aici nu se procedează astfel) 
specificată întinderea în număr de pagini a lucrării.

         Câte pagini a predat L. Blaga din lucrarea 
prevăzută în plan nu putem preciza. Putem preciza un 
singur lucru: în arhiva Secţiei se află 46 de pagini (în 
manuscris).

            Şef de sector,                                                              
Director,

     Prof. D.D. Roşca                                           Acad. 
Prof. C. Daicoviciu

                                                                
       ss V. Cheresteşiu

Documentar realizat de 
Prof. univ. dr. MIRCEA POPA -

Cluj-Napoca

Grigore Vieru: 

Lucian Blaga 
Numele-acest 
 are ceva în el 
 care sună nespus de frumos 
 E ca şi cum 
 boabele copiilor semănându-se de Anul Nou 
 s-ar lovi de trupul unei viori. 
 Numele-acest 
 are ceva nespus de limpede-n el – 
 E ca şi cum 
 te-ai uita la o stea prin altă stea. 

 Numele-acest 
 are în el ceva ameţitor de adânc – 
 E ca şi cum te-ai uita 
 în oglinda unei fântâni 
 prin altă fântână. 

 Numele-acest 
 e ca streaşina casei noastre – 
 pe fiecare litera a lui 
 rândunica îşi poate clădi 
 cuiburi de lut: 
Lucian Blaga



Pag. 22  Portal ~ Măiastra - nr. 2(11)/2007

TUDOR ARGHEZI ŞI CERCUL SCRIITORILOR OLTENI
Deşi nu s-a aflat prntre iniţiatorii revistei „Ramuri” 

(1905), - cea mai importantă publicaţie literară din 
Oltenia, Tudor Arghezi s-a apropiat, totuşi, de cercul 
scriitorilor olteni, mai exact de C. Şaban Făgeţel (care 
debutase, în 1903, la „Amicul tinerimei” din Târgu-Jiu) 
şi Dumitru Tomescu, primul fiind adevăratul ctitor, iar 
cel de-al doilea „un adevărat critic literar care ştia să 
stăpânească ideea, fraza, cuvântul”.1

O caracterizare exactă a celor doi mari oameni de 
cultură ai Olteniei de altădată face poeta ol ancă prin 
adopţie Elena Farago (1878-1954), laureată a Premiului 
Naţional de Poezie în 19372, o ferventă colaboratoare, în 
casa căreia, după stabilirea sa la Craiova în 1907, se 
desfăşurau şedinţele revistei „Ramuri”:

 „D. Tomescu, critic literar şi om cu calităţi 
intelectuale deosebite, a fost, până la o vreme, mintea şi 
sufletul revistei «Ramuri». Avea o cultură vastă, 
asimilată. Era pasionat admirator al lui N. Iorga. Vorbea 
puţin, scria greu, dar tot ce scria purta pecetea 
seriozităţii şi prejudecăţii cumpănite. Când discuţiile din 
cerc nu-l interesau, se izola, lua o carte din bibliotecă şi 
citea de unul singur. Scria cronica şi articolul de fond 
ale revistei.

C. Ş. Făgeţel, opus lui D. Tomescu, era volubil, vioi, 
gălăgios, lipsit de o cultură adâncă, dar cu însuşiri 
sufleteşti deosebite. Entuziasmat, era croit să fie 
animatorul şi organizatorul revistei. Mai agreat 
decât Tomulescu, care era retras, Făgeţel era în 
centrul activităţii desfăşurată la revistă. Sria 
cronica. Era descurcăreţ. Găsea posibilităţi, din te 
miri ce, să scoată revista de care se legase cu trup 
şi suflet. Dacă prin creaţia sa literară aportul nu 
prea a fost mare, în schimb, prin entuziasmul şi 
activitatea lui organizatorică, prin felul cum ştia să 
atragă scriitorii, el a reuşit să scoată o revistă care, 
la un moment dat, a rivalizat cu cele mai bune 
reviste tipărite în ţară şi poate şi peste hotare. 
Spiritul lui practic a făcut ca să ia fiinţă în Craiova 
una dintre cele mai de seamă instituţii de artă 
grafică, editura «Ramuri», care, prin litera tipărită, 
a atras atenţia şi admiraţia multora, nu numai în 
ţară dar şi în străinătate, dovadă că numărul festiv 
al revistei «Ramuri» a obţinut medalia de aur la 
Expoziţia de la Barcelona…”  

„Venind la Craiova (în 1907, n.n.) – îşi aminteşte C. 
Ş. Făgeţel – d-na Farago aducea între noi un nume şi un 
prestigiu literar a căror strălucire avea să se reverse de 
acum înainte asupra tinerei noastre publicaţii… 
Adunările revistei se ţineau acum în casa acestei 
scriitoare unde încetul cu încetul se concentrează 
întreaga noastră viaţă redacţională. Eram atraşi aici nu 
numai de plăcerea de a ne găsi în intimitatea unei poete 
al cărei nume însemna atât de mult în mişcarea noastră 
literară, dar şi de farmecul discuţiilor pe care ştia să le 
provoace şi să le întreţină acel om de vioaie inteligenţă, 
de viguros bun simţ şi de jovială vervă care era soţul 
poetei, Francisc Farago. Acolo ne întâlneam deci în 
fiecare zi pentru citirea şi alegerea manuscriselor şi, 
poate mai ales, pentru plăcerea de a discuta evenimentele 
literare, într-o atmosferă în care totul era făcut să ne 
stimuleze şi să ne fortifice spiritul. Şi ce bogat material 
cu lungi şi animate discuţii se desprindeau pentru noi 
din zbuciumul acelei vremi, în care viaţa literară era 
atât de bogată în evenimente!”3

*
„De la un timp încoace m-am învăţat să confund 

Craiova cu «Ramurile»” va mărturisi deschis poetul, cu 
1  „Bine te-am găsit, Cărbuneşti!”, în „Ramuri”, I, 1 august 

1964.
2  Izabela Sadoveanu, Premiul Naţional de literatură, „Adevărul 

literar şi artistic”, seria III, 21 martie 1937.
3  C. Ş. Făgeţel, Un popas, „Ramuri”, număr festiv, 1929, p. 17. 

Textul este citat de Elena Farago în interviul acordat lui C.
D.Papastate, secţiunea „Cercul revistelor «Ramuri» şi «Năzuinţa»”, 
în volumul Elena Farago - 100, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, 
note şi variante de C. D. Papastate, „Scrisul Românesc”, Craiova, 
1978, p.386.

un sentiment de mare regăsire sufletească, în „Amintiri 
olteneşti”.4 Marele animator din zonă C. Ş. Făgeţel se va 
bucura, peste ani, de un portret memorabil:

„Nedeslipit de oraşul de biruinţă, d-l C. Ş. Făgeţel, 
îmbrăţişat pe timpuri cu delir de Iorga, s-a întărâtat să 
clădească editurii sale, un palat – şi l-a clădit, cu o 
temeritate într-adevăr oltenească. Ciudatul om, mărunţel 
şi fragil, pe care-l poţi vârî într-un geamantan ca o 
pijama, e mai mult suflet decât trup şi numai nervi în loc 
de carne. Militant politic şi literar din epoca luptelor 
duse cu convingere şi sacrificii, el s-a uitat de cele mai 
multe ori pe sine, ca să facă drum altora, care în izbândă 
s-au lepădat cu brutalitate de un tovarăş entuziast şi 
curat, poate că unic într-o acţiune de renovare. Muncit 
de o inteligenţă perpetuu agitată, el a fost acuzat de 
bunătate prefăcută. Am găsit la el o inimă delicată, o 
conştiinţă cinstită şi o primire neuitată în casa lui, 
guvernată de o cocoană teafără şi frumoasă.” Ibidem, 
pp. 51.52.

Să amintim că încă din 1927 Arghezi aprecia apariţia 
„Ramurilor” drept un eveniment în mişcarea cultrală 
naţională, arătându-se interesat de un sistem de distribuire 
a publicaţiilor pe tot cuprinsul ţării şi oferind totodată o 
viabilă soluţie:

„Apariţia la Craiova a unei mari reviste de literatură 

şi idei constituie un eveniment, date fiind mai ales 
garanţiile de durată ale acestei reviste. Însă mai 
importantă decât orice revistă şi decât orice mişcare 
culturală, menită să satisfacă sufletul, este organizarea 
stăruitoare a unui colportaj, întemeierea unui nou 
serviciu de librărie, ramificat de la centru şi supus unei 
reguli precise. Dacă până la sfârşit, Statul va refuza să 
puie în îndemâna cărţilor şi a revistelor mijloacele lui 
administrative, nimic nu împiedică organizarea 
particulară a unui vehicul de circulaţie şi desfacere. 
Zece mii de preoţi şi zece mii de învăţători şi zece mii de 
cetăţeni interesaţi băneşte la răspândirea librăriei până 
în satele cele mai necunoscute – zece mii de comune 
rurale, numai ele – pot fără mare greutate să consume 
dintr-o singură dată o ediţie de zece mii de exemplare 
dintr-o carte şi dintr-o revistă. (…) Începeţi cel puţin, 
domnilor de la Scrisul românesc, cu adunarea treptată a 
scriitorilor într-o organizare profesională, care să ştie, 
înainte de orice, anume ce trebuie să dorească, să ceară, 
să impuie şi să iniţieze.”5

În 1946, în tableta „Literatură de tren”, Arghezi 
consemna că, în urmă cu o jumătate de veac, existau în 
toată ţara puţine edituri; serviciul desfacerii de carte 
nefiind pus la puct, aşa că fiecare îşi plasa cărţile după 
cum considera de cuviinţă: Macedonki însoţindu-şi 
propunerea „cu o carte de vizită trimisă la dociliu”, 
invitându-l pe „eventualul cumpărător (…) să contribuie 
la evoluţia culturii”, iar un creator de literatură populară 

4  OLTENIA, 1943, p. 47.
5  Repeţiri, în „Scrisul românesc”, anul I, nr. 1, noiembrie 

1927. Semnat T. Arghezi. Reprodus în : Tudor Arghezi, Pamfl ete, 
Editura Minerva, Nucureşti, 1979, pp.171-176.

ca Nicu Meţ „îşi vindea broşurile în tren, de preferinţă la 
clasa a treia”:

„Acum vreo 50 de ani erau patru-cinci editori în 
toată ţara. Şarada din Iaşi, Samitca din Craiova, 
Miloşescu la Tg.-Jiu şi Socec-Teclu în Bucureşti. Ultimul 
din serie, Muller, un german, întemeietorul Bibliotecii 
pentru toţi, falimentară, din lipsă de cititori, a fost un 
vizionar păcălit de iluzii…”6 

Din corespondenţa purtată de T. Arghezi cu Const. 
Şaban Făgeţel (17 octombrie 1884, Făgeţel, Olt – 5 
decembrie 1947, Craiova) se păstrează câteva scrisori.

Prima scrisoare (accentuând rolul intelestualilor în 
apărarea şi promovarea activă a umanismului social) 
datează din 26 septembrie 1921, când poetul intervine 
pentru punerea în libertate a unui militant socialist: „Să 
nu te mire scrisoarea mea, cea dintâi pe care ţi-o trimit 
şi totuşi cu o cere de servicii. Când preoţii şi medicii au 
dat definitiv uitării pe cei închişi, este datoria 
intelectualilor să se îngrijească de dânşii: căci dacă nici 
cu atâta nu suntem în stare, zadarnică e toată poezia 
cerurilor şi a pământului, zadarnică toată literatura şi 
toată cartea scrisă şi învăţată până azi.”

Într-o altă scrisoare, din 31 martie 1929, îi comunică 
lui C. Şaban Făgeţel că, deşi se hotărâse să-şi ia un răgaz 

gazetăresc de vreo 4-5 ani, acceptă propunerea 
de a colabora regulat la Ramurile craiovene: 
„Îmi place propunerea dumitale: îmi şi 
foloseşte; îţi mulţumesc.” Astfel, Arghezi 
devine colaborator permanent, publicând în 
„Ramuri”, începând cu numărul 4, articole de 
un real interes, în care floreta pamfletistului 
străluceşte inimitabil şi justiţiar: „Politică şi 
libertate” (nr. 4, 5, 6-7, 8-9 / 1929), 
„Dobitoacele literare” (nr. 10-11) şi „Noua 
lege a presei” (nr. 12 / 1929).

În numărul festiv al „Ramurilor”7 din 
acelaşi an, Arghezi publică poezia Oraş 
medieval, reţinând, din ambianţa cu iz de 
medievalitate, câteva elemente de stampă şi 
album: lumina difuză a vitraliilor şi zidurile 
fumurii, tăcerea ce „se-nchină la o Madonă 
veche” (aluzie probabil la Biserica Madona 
Dudu din Bănie):

ORAŞ MEDIEVAL

Abia se scoală vântul. În fund – un ultim cer.
Văzduhul se închide cu lacăt şi zăvoare,
Se pregăteşte, iute, un soi de întristare
Ce pare hotărâtă în schituri şi-n mister.

Lumina-şi cară-n matcă nămolul alb al ceţii,
Din care se prăvale o turlă după alta,
Nămiezul întârzie în ora dimineţii,
Şi ca s-ajungi la soare, îl scoţi din zid cu dalta.

Tăcerea se închină la o Madonă veche.
O casă-şi lasă pleoapa, o turlă îşi îndreaptă
Ceasornicul cu clopot aproape de ureche.
Biserica-i pe scară, pe cea din urmă treaptă.

În stoluri cade frunza, sfioasă şi se-ascunde,
Ca nişte pui de păsări, din cer, necunoscute.
Un pas te urmăreşte de câteva secunde.

6  Tudor Arghezi, Tablete de cronicar, ESPLA, 1960, pp. 130-
131.

7  Numărul respectiv, apreciat de Tudor Arghezi drept „cartea 
cea mai frumoasă ce s-a tipărit cu tipar românesc”, a fost distins 
cu medalia de aur la o expoziţie de la Barcelona (1929), cf. Florea 
Firan, Profi luri şi structuri literare, I, Ed. Scrisul Românesc, 
Craiova, 1986, p. 328.

Se anunţă o nouă carte: 
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Nu-i nimeni. Scoate pipa şi-aprinde-ţi-o. Şi du-te.8

În vara anului 1929,  la 1 iunie, poetul participă, 
invitat de cercul de amici de la „Ramuri”, la „Şezătoarea” 
de la Târgu-Jiu, acţiune consemnată pe larg în „Bilete de 
papagal” din data de joi, 6 iunie 1929 (an II, nr. 405).9 

Poetul va reveni la această amintire, care-i lăsase în 
suflet o aromă de aventură gorjenească, în frumoasa 
evocare Amitiri olteneşti, inclusă în volumul festiv 
„OLTENIA”, insistând, în ciuda unor reaşezări de 
memorie, asupra frumuseţilor de basm şeherezadic în 
care se află situat luminosul „Conac al Caloteştilor”:

„Într-o toamnă, automobilele ne-au luat din Craiova 
şi ne-au purtat pe lungi drumuri în arabescuri, nu mai 
ştiu câte ceasuri de călătorie, poate trei, poate cinci, 
poate o după amiază, o seară şi o parte din noapte, la 
reşedinţa d-lui Calotescu-Neicu din Broşteni. Îmi place 
să visez că a fost o mare călătorie şi că marea călătorie 
a ţinut zece nopţi cuprinse într-o singură noapte. E una 
din cele mai frumoase pe care le-am trăit, împlinită de 
privelişte văii Jiilor, întinsă din gospodăria stăpânului 
acestui ţinut pe o vastă şi neîntreruptă pânză de ceaţă 
străvezie. Conacul Caloteştilor e împresurat de un basm, 
parte real şi parte închipuit. Nu-mi aduc aminte, sunt 
mulţi ani de atunci şi au intervenit îl planurile pe care s-
au succedat lucrurile paralele cu mine rotogoale de 
perspectivă şi strămutări de spaţii, circulare, datorite 
unui tratament, câteva luni, de morfină. Paradisurile 
artificiale în proza poetului Baudelaire, constituie o 
reanimare intensă a personalităţii, după experienţă, 
numai când influenţa directă a pernicioasei substanţe a 
trecut. Rămân raporturile răsturnate şi o tendinţă de a 
confunda impresiile şi suvenirea cu limitele haosului îţi 
modifică percepţiile şi le dă o agreabilă nuanţă de eroare 
fabuloasă.

Caloteştii, foşti poate Calotă, ca şi Balotă, stăpânesc 
câmpia piezişe de la conacul din creştetul ei până în Jiul 
din marginea zării şi peste zarea vânătă, plumburie şi 
argintată de chiciura nopţii. Asta în jos, pornind din 
vasta terasă a gospodărescului castel, de unde se auzea 
ca o şovăire de dantelă trecerea lunii peste 
monumentalele tăceri ale tărâmului de şes. În partea 
dinspre munte, începeau condrii, chiar din uşa casei, o 
noapte seculară de fagi şi stejari, în care colindau 
timpurile anului neîntrerupt, poate că de la începuturile 
lumii.

Averea domnească a familiei de-abia se desluşea. 
Trebuia să te duci săptămâni prin pădurile urzite unele 
cu altele şi cu împărăţia de Sus, fără să-i dai de hotare. 
Mi se pare că miracolul pădurii fără drumuri şi numai 
cu poteci se urca pe munte, trecea dincolo de piscuri, se 
resfira peste vechile graniţi ale ţării şi nu ştiu dacă se 
mai oprea undeva. Toate astea, averi caloteşti. […]

La reşedinţa din Broşteni ne-a dus, grămădiţi unii 
peste alţii, camarazii din Craiova, amestecaţi cu colegii 
din Bucureşti, o maşină mare, nouă, parcă fabricată 
pentru noi, roşie de culoarea ardeilor gogoşari. Ne-au 
întâmpinat dinaintea peronului, gazdele, pe care le 
cunoşteam numai din auzite. La o avere de basm trebuia 

8 Să precizăm că în ediţia Pienescu  (CarteaRomânească, 1980, 
vol. II, p. 200), poezia, care face parte din volumul Răzleţite 
(1934-1966), este subdatată „Geneva, 1906”, iar editorul o apro-
ximează ca fi ind scrisă în anul „1959”…

9 Astfel de şezători au fost organizate de Societatea Scriitorilor 
Olteni, condusă de C. Ş. Făgeţel, la Turnu-Severin, Râmnicu-
Vâlcea, Slatina, Caracal, Arghezi regăsindu-se adesea în compania 
unor scriitori ca Ion Minulescu sau Victor Eft imiu, cărora le „de-
dicase” unele articole destul de acide… Spre exemplu, recenzând 
volumul de poeme „De vorbă cu mine însumi” de I. Minulescu, în 
1914, remarcase  „verbalismul său insipid şi de prost-gust”, califi -
cându-l pe poet drept „un perfect farsor literar” („De vorbă cu 
mine însumi” de I. Minulescu, în: Tudor Arghezi, Tablete de cro-
nicar, ESPLA, 1960, pp. 39-47), iar pe V. Eft imiu îl ironizase, în 
1928, cu prilejul reprezentării unei piese la Paris, înfăţişată drept 
„mare succes”, spre deosebire de Bucureşti „unde publicul este 
mai pretenţios şi unde e cunoscut şi preţuit la valoarea-i certă” 
(Domnul Eft imiu la Paris, în „Bilete de papagal”, an I, nr. 48, 28 
martie 1928. Semnat: B.P. Cf. ediţiei: Tudor Arghezi, Pamfl ete, Ed. 
Minerva, 1979, pp. 177-178). Reţineri avusese poetul şi faţă de 
criticul „Ramurilor”, Dumitru Tomescu, dar, se pare, C.Ş. Făgeţel, 
cu marele lui spirit director, spiritus rector al literaturii oltene din 
interbelic, ştia să apropie oamenii şi să relativizeze eventualele 
idiosincrazii scriitoriceşti…

să corespundă nişte oameni înalţi, peste niveluri, ca 
luptătorii medievali din tablourile lui Hodler. Basmul 
avea dreptul la toată istoria trecutului şi la toate 
extravaganţele. Blânzii proprietari erau oameni ca şi noi 
care soboram din maşină, oameni de stat mijlociu, de 
deal, de jumătate deal, ca ţuicarii dintre Drăgăşani şi 
Scăieni, atât de asemănători unii cu alţii, în haina 
umerilor neagră, cu pantaloni albi de dimie, bine legaţi şi 

cam groşi pe la pântec, încât fiecare poate să fie nea 
Dumitru şi vărul Costache, pe care-i strigi dacă şi-au luat 
biletul, într-o gară plină de jumătăţi de surtuce, doldora 
de bancnote, toamna, la galbena desfrunzire a salcâmilor 
dimprejur.

O familie vioaie, numeroasă, binevoitoare, de 
simplicitatea arisotelică a unei firi neştirbită între 
enormele făcături ale lui Dumnezeu, de miasmele 
morale, mocnite, ale Capitalei, unde frânturile de oameni 
de-abia întregesac pe ici colea un bărbat, o femeie, un 
flăcău, o Domnişoară, la câteva mii de provizorate. De o 
mică vecie, de când nu i-am mai văzut, cunoscându-i 
atunci, între două scăpărări de soare, aducerea aminte 
mă iartă că nu le mai pot reconstitui, adunate din pleava 
vremilor şi a vârtejului de vijelii răscolite sucesiv, 
surâsurile, atenţiile şi particularităţile de portret.

O masă, întinsă ca o poiană albă, aştepta pe cei 

întâlniţi la Craiova, cu zeci de jilţuri şi tacâmuri, 
licăritoare, constelate cu câte un disc de porţelan în 
dreptul oaspeţilor, aşteptaţi domneşlte. Turnurile de 
farfurii rânduite pe rafturi făgăduiau înfometaţilor de la 
drum un ospăţ de căpcăuni rafinaţi, care a şi ţinut câteva 
ceasuri, acolo mai voluminoase. Pe proprietarul atâtor 
puteri de stăpânitor îl colegializa cu oaspeţii lui aceeaşi 
stricăciune: literatura, o epidemie de care nu a putut 
nici Oltenia să scape.”10

10  „OLTENIA”, Craiova, Ed. “Ramuri” 1943, pp. 52-54.

Două sunt, se pare, descinderile poetului în Gorjul 
străbunilor săi: în 1929, la Tg.-Jiu, cu prilejul şezătorii 
literare organizată de grupul scriitorilor de la „Ramuri”, 
cu popas la Conacul Caloteştilor din Broşteni, şi în 
toamna lui 1943, mai exact în perioada 2 octombrie – 20 
decembrie, când va ispăşi în Lagărul de deţinuţi politici 
de la Târgu-Jiu pentru pamfletul „Baroane” îndreptat 
împotriva baronului Manfred von Killinger, reprezentatul 
Germaniei hitleriste la Bucureşti. Acest lucru este 
mărturisit de Arghezi în evocarea din care am citat mai 
sus: 

„Nu-mi aduc aminte la câte şezători am participat, 
ale cercului Făgeţel: mi se pare că la două, dacă nu la 
trei, citind lucruri de prisos după câte un conferenţiar. 
Scriitorii din Bucureşti cu oarecare nume interesează în 
provincii ca o menajerie şi uneori se prezintă şi ei, nu e 
vorbă, ca nişte numere de circ, care desamăgesc 
admiraţia de la distanţă. De aceea nici n-am uzat de 
contactul cu auditoriile de district decât excepţional, 
cum e cazul Craiovei, unde m-a atras, afară de prieteniile 
iscate în pofida unui aparent antagonism literar, provocat 
mai mult de polemici nominative decât de realităţi, o 
atmosferă imprecisă, dar de caracter, personificată în 
felul de a trăi şi de a fi semnificativ şi al bietului meu 
părinte, transplantat în Argeş din Gorj. Şi mă mai 
îndemna, ca şi azi, când nu mai pot străbate 200 de 
kilometri fără să-mi descumpănesc neînsemnatul meu 
program de lucru, o răspântie mare, nu ştiu cum numită, 
care dă marelui oraş oltean un accent neaşteptat de 
pur.”11

De asemenea, în 1934, cu prilejul reapariţiei revistei 
„Ramuri”, Tudor Arghezi colaborează cu articolul 
„Călugărul” (nr. 3, pp. 108-112), iar în 1943, în masivul 
şi festivul volum „OLTENIA”, redactat de Editura 
„Ramuri”, publică „Amintiri olteneşti”, făcând un portret 
memorabil mentorului C. Şaban Făgeţel – „Ciudatul om, 
mărunţel şi fragil, pe care-l poţi vârî într-un geamantan 
ca o pijama”, dar cu suflet mare…

O a treia scrisoare către C.Ş. Făgeţel datează din 25 
decembrie 1936, în care poetul din Mărţişor îşi 
mărturiseşte intenţia de a întemeia o tipografie, drept 
care îi cere mai experimentatului editor craiovean 
„modele de text pentru alegerea unei litere mari”:

„Găsindu-mă într-o pauză editorială pe care am 
luptat trei ani ca să o provoc, vreau să fac o editură 
proprie: câte o carte pe lună, de 96 pagini, cu o literă 
corp 12 sau mai bine 16… Textul va fi împiestriţat cu 
desenuri, cele mai multe cam a opta parte din pagină şi 
câteva pe o pagină întreagă… Coperta aş vrea să fie mai 
groasă – un carton cu se obişnuieşte, îmbrăcat, lipit sau 
nu, cu o hârtie tipărită în culori, cu clişeu. Tirajul: 4 000 
exemplare, livrat odată… Trimite-mi, te rog, modele de 
text pentru alegerea unei litere mari, ţinând socoteala de 
cantitatea de care dispun pentru 96 de pagini”. 

Să precizăm că Şaban Făgeţel, acest mare animator al 
vieţii culturale şi spirituale a Olteniei, întemeiase 
Tipografia „Ramuri” (1912), care devine în 1915 
Institutul „Ramuri” – Societate anonimă, al cărei 
director a fost până la moarte. La indicaţia lui Nicolae 
Iorga, acesta solicitase colaborarea maestrului Trybalski, 
care a executat portretele lui Alecsandri, Cantemir, 
Kogălniceanu, Bălcescu şi Eminescu, de pe faţada 
Palatului „Ramuri” din Craiova. Astfel a fost posibilă 
apariţia unor lucrări în care tehnica şi arta s-au împletit 
într-o formulă estetică şi grafică de mare valoare, la 
institutul craiovean tipărindu-şi cărţile mari scriitori ai 
vremii.

Devenit membru al „Uniunii Scriitorilor Olteni”, – al 
cărei principal fondator şi preşedinte fusese, la 12 
decembrie 1936, C. Ş. Făgeţel, - relaţiile lui Arghezi cu 
cercul scriitorilor olteni vor deveni şi mai strânse (să 
reţinem că, în perioada detenţiei în lagărul de la Tg.-Jiu, 
devotatul prieten C. S. Făgeţel sare în ajutorarea familiei 
rămase la Mărţişor, ceea ce îl determină pe poet, în 
scrisoarea din 27 octombrie 1943, trimisă din lagăr, să-i 
mulţumească din suflet: „…şi mai ales îţi mulţumesc din 

11  Ibidem, p. 52.
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suflet pentru ceea ce ai făcut fără să-mi 
spui”).12

În mai multe rânduri, Arghezi 
abordează  problema condi ţ ie i 
scriitoriceşti, militând pentru organizarea 
breslei şi obţinerea de drepturi. În 1928 se 

ivise şi ideea sindicalizării scriitorilor, 
„iar Arghezi a fost partizanul acestei 
propuneri”, declară Rebreanu – preşedinte 
al Societăţii Scriitorilor Români - într-un 
interviu, idee pe care marele prozator o 
înaintează, într-un memoriu, Ministerului 
Cultelor şi Artelor, la 7 iunie 1929. Pornit 
într-un turneu de conferinţe cu titlul 
„Romanul romanelor”, ţinute în diferite 
oraşe din ţară, în perioada 14 martie 17 
aprilie 1931, Liviu Rebreanu, venind de 
la Piteşti, soseşte la Craiova, oraş pe care-
l găseşte „rece” şi „fără nici un stil”, 
notând în Jurnalul său câte ceva despre 
„orgoliul craiovean: olteni sunt numai ei.” 
Ia masa împreună cu Arghezi şi Crainic, 
discutând pe diferite probleme (presă, 
literatură, politică etc.). De la Craiova, va 
veni la Tg.-Jiu,13 „cu trenul cel mai încet 
din lume”, făcând cu acceleratul „aproape 
cinci ore pentru 65 km”, găsind oraşul 
„simpatic” şi „foarte iubitor de spectacol”. 
Remarcă, în ceea ce priveşte presa, 
publicaţia Gorjanul: „Gorjanul ziarul lor. 
Directorul simpatic, bun, scund, grăsan, 
volubil, amabil, 4000 foi tiraj. Se tipăreşte 
la Craiova. Independent de partide, ataşat 
de persoane”. Să menţionăm că Jean 
Bărbulescu a fost şi corespondetul local 
al ziarelor Universul şi Acţiunea, semnând 
articolele şi cu pseudonimul „Delabogaţi”, 
ce aminteşte de satul natal Bogaţi din 
judeţul Dâmboviţa.14

12  Cf. C.D. Papastate, „Amintiri olteneşti”, 
în Ramuri, anul IV, nr. 8/38, 15 august 1967, p. 
21, col. 2.

13  Conferinţa ţinută de Rebreanu la Teatrul-
cinema „Căldăruşe”, în seara zilei de 16 martie 
1931, se va bucura de un real succes. Prin cere-
rea înregistrată sub numărul 1482/1931, scriito-
rul L. Rebreanu solicită scutirea de chiria dato-
rată Teatrului comunal: „Delegaţia (…) având în 
vedere că conferinţa ţinută de sus numitul, 
având un caracter cultural, iar din suma rezul-
tată din vânzartea biletelor de intrare nu s-au 
putut acoperi nici cheltuielile ocazionate (…) 
aprobă cererea D-lui Liviu Rebreanu…”. Arhivele 
Statului Târgu-Jiu, nr 171/1931, f. 40 verso – 41, 
original. Cf. Vasile Andriţoiu, Crestomaţia isto-
riei Gorjului, Editura „Punct”, 1998, p.202.

14  Liviu Rebreanu, Jurnal, I, Text ales şi 
stabilit, studiu introductiv de Puia Florica 
Rebreanu; Addenda, note şi comentarii de 
Niculae Gheran, Editura Minerva, Bucureşti, 
1984, pp. 181-182.

În 1947, odată cu apariţia „Ramurilor” 
într-o nouă formulă grafică şi cu format 
nou, Arghezi îi comunică lui Făgeţel că 
găseşte „greoi” sumarul actualului număr 
şi că „sub lespezi didactice îngheţate şi 
colaborări masive” este înăbuşită „văpaia 
locală, care ar putea da, în absenţa 
unanimă de focare, şi în Capitală şi în 
toate celelalte regiuni ale ţării, un far al 
Banatului Craiovei”. În loc de 100 de 
pagini pe lună, zice Arghezi, sunt 
preferabile 16 pagini săptămânal „bogate 
în scurtimi şi într-un stil polemic, între 
pamflet şi reverie”. (Scrisoarea din 29 
ianuarie 1947).

Apropiat de cercul scriitorilor olteni şi 
de revista „Ramuri” vreme de aproape 
trei decenii, Tudor Arghezi „a crestat – 
aşa cum a mărturisit-o la începutul de 
drum al Ramurilor de azi - «o haşchie 
dintr-o creangă de răboj de pe la Cozia şi 
Tismana», făcându-şi «un băţ de credinţă, 
zis condei», cu care a migălit nestematele 
operei sale.

E confesiunea creatorului care, ajuns 
la vârsta patriarhatului literar, simţea 
nevoia să afirme că întotdeauna a zvâcnit 
în inima sa sângele pământului în care îşi 
odihnesc osemintele strămoşii, pământul 
de vatră al lui Tudor din Vladimir şi 
Brâncuşi.”15 

*
Moartea lui C. Ş. Făgeţel, la 5 

decembrie 1947, după 42 de ani de 
„zbucium fără seamăn”, de trudă 
neîntreruptă pe ogorul culturii oltene, 
îndurerează pe toţi prietenii, inclusiv pe 
gorjeni. În ultimul număr al „Gorjanului” 
din anul 1947 – care este şi ultimul număr 
din istoria apariţiei sale (1924-1947) – 
Jean Bărbulescu îi dedică un necrolog 
emoţionant, din care rezultă personalitatea 
inconfundabilă a marelui om de cultură 
din Bănie:

S-a stins un făclier: 
CONSTANTIN ŞABAN 

FĂGEŢEL

„În ogorul scrisului oltenesc, acum 42 
ani a apărut o făclie intitulată «Ramuri», 
o revistă literară, în coloanele căreia 
atâtea condeie ale naţiei au turnat lumina 
minţei şi căldura sufletului lor, deschizând 
pentru scrisul românesc drumuri de viaţă 
nouă.

Făclierul – tânăr pe atunci – Const. 
Şaban Făgeţel, nu a precupeţit nici o 
jertfă, nici o muncă, pentru ca lumina ca a 
aprins-o în Cetatea Banilor să crească tot 

15  C.D. Papastate, loc. cit., p. 21.

mai mult.
Şi câştigând, alături 

de sufletul său, alte 
suflete tot aşa de 
entusiate, a isbutit să 
pună temelie Institutului 
de arte grafice «Ramuri», 
din a cărui tiparniţă au 
eşit nenumărate comori 
ale literaturei noastre.

Atâtea opere ale 
titanului literilor române, 
profesorul Nicolae Iorga, 
aici au văzut lumina şi au 
pornit apoi să lumineze 
mintea naţiei.

Reviste ca: «Drum 
nou», «Neamul românesc 
pentru popor», «Vatra» 
şi atâtea altele, tot de aici 
au pornit pe drumuri de 
sate şi târguri.

Dar înfăptuirile lui 
Făgeţel au fost totdeauna 
dublate de un sbucium 
fără seamăn, căruia a 
ţinut piept cu dârzenia 
credinţei cu care, în ziua 
de 5 Decembrie 1905, a aprin făclia 
«Ramurilor».

La 5 Decembrie 1947, - după 42 ani – 
Const. Şaban Făgeţel închide ochii pentru 
vecie, dăruind în mâinile Domnului 
ultima fărâmă de suflet, după ce timp de 
peste patru decenii a dăruit zi de zi, 
bulgări din sufletul său naţiei pe care a 
iubit-o cu înfocare.

Ca toţi scriitorii, Făgeţel moare sărac, 
însă urmaşii lui se pot mândri cu comorile 
sufletului său dăruite naţiei şi cari nu vor 

pieri – cum piere lutul neputincios, - căci 
ele sunt vecinice.”16

 (fragment din lucrarea “Tudor 
Arghezi şi spiritul Olteniei”)

Z. CÂRLUGEA

16  Articol nesemnat, în:„Gorjanul”, Anul 
XXIV, nr. 45, 25-31 decembrie 1947, p.2.

George Drăghescu este un utopic, un 
căutător perseverent al unei poezii pure, 
in nuce, şlefuind aşa de mult cuvintele, 
încât din ele nu mai rămâne decât o 
l amură  de  imag in i . 
Esenţializarea la maximum nu 
produce şi dematerializarea, 
poemele lui (desigur, haikuuri) 
tinzând spre o perfecţiune a 
jocului indefinit dintre concret 
şi abstract, dintre plin şi gol. 
Autorul reduce, de fapt, o 
imagine până la forma cea 
mai expresivă a singularităţii 
sale, astfel încât, o singură 
trăsătură de idee să conţină 
întreaga lume. Invizibilitatea, 
pe care se străduieşte George Drăghescu 
să o obţină, este una care are o prezenţă 
paradoxală, umplând, ca un emiţător 
stroboscopic, întunericul cu scânteieri 
fulgerătoare. Tehnica scintilaţiei, a 
iluminării, a instantaneităţii are nu numai 
un conţinut estetic, dar deţine şi o filosofie 
a fiinţei, a oglindirii, a descoperirii de 
sine. Corelările pe care le creează o astfel 
de poezie sunt foarte rafinate, realizându-
se o imagine epurată care corespunde unei 
stări proprii şi care se înscrie într-un efort 
de a înţelege realul, reconstituind calea 
pierdută dintre interior şi exterior. Acest 
mod de a reduce poezia la unitate, la 
elementaritate face ca starea poetică, 
sublimul să se consume înlăuntrul 
iniţiatului ca revelaţie. Este vorba, 
evident, de o tehnică plină de sagacitate, 
de tip oriental, care se bazează în mare 
măsură pe sugestie, pe inducere, pe o 

Un tratament poetic 
homeopatic

acupunctură de idei, pe un tratament 
poetic homeopatic.

George Drăghescu a ajuns, aşa cum se 
întâmplă autorilor de sonete sau de  

epigrame pasionaţi, să gândească 
într-o formă structurată, să vadă 
realitatea în trei versuri, redusă la 
o imagine arhivată, la supralumina 
unui fulger, să fie halucinat de 
propria artă  a conciziei 
atotcuprinzătoare. Iată cum apare 
această lume aflată între poezie şi 
pictură, adică între mişcare şi 
încremenire, între cuvinte şi 
concepte (fiindcă haikuul are 
aceste două ţinte deopotrivă de 

fascinante): „Zestrea furnicii –/ pătucul 
călduţ/ pe-o pietricică.”, „Umbra 
fulgerului:/ haijinul înmoaie pana/ şi scrie 
pe alb.”, „Bodega din colţ –/ aici fumul 
şi-a văzut/ umbra…”, ”Poem început –/ 
umbra pe zăpadă/ a unui copac.”, 
„Întunericul/ se odihneşte/ pe steaua 
căzătoare.”, „Stau la fereastră –/ vântul 
îmi face semn/ cu o creangă să scriu.”, 
„Afară-i beznă –/ la lumina zăpezii/ citesc 
psalmi.”

Fără îndoială, o asemenea viziune 
ultragiază vulgaritatea, violenţa, 
prolixitatea care domină literatura de azi. 
George Drăghescu face serviciul de 
puritate al unei vestale în slujba 
perpetuării poeziei.

     
Paul ARETZU
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FULGERARE DEPARTE

Înălţimii sale rival,
Cântecul
Spintecând ochiul secundei –
Singurul rămas
Într-o eternă
Şi pură fulgerare departe.
Asemenea liniştii osândite
Să-şi lumineze drumul cu şoapte
Suntem noi;
Muţi şi orbi,
Fără puterea de-a trece
De cerul scund al vremelniciei,
Scoatem iluzii la păscut
Prin zăvoiul nopţii.

TRUDITOR SPRE ÎNALT

Lui Radu Eugen Goncearov
Nepătrunsul, ascuns nefiind,
Iată-l trecându-ne prin memorie
În caleşti de iluzii păgâne;
Albite-n miez de pânditoare umbre,
Privirile noastre
Stârnesc adesea nervii ploilor
Sub care de-a pururi livadă-i
Înţelepciunea bătrânelor coline.

Înfăşurat în taine,
Doar umbletul sălbăticiunilor
Ţine loc de acoperiş
Pentru adâncul noduros:

Truditor spre înaltul vuiet altoit
Pe solare viziuni…

FÂNTÂNI ÎN ORIZONT

Puţine gânduri mi se mai încăpăţânau
Să rămână clarvăzătoare şi slobode –
Le auzeam opintindu-se să ia pulsul
Liliecilor atârnaţi de neliniştea oarbă
Din peştera mofturilor tale;
Celelalte putreziseră strivite
Sub avalanşa unor instincte râncede.

Miroseam a nisip decorat de şopârle.

D I N U   E L E O D O R
Şenilele frigului
Veneau să-mi intimideze somnul
Încă victorios în lupta cu mareele 

morţii;
De pe catargul norocului în derivă
Ne cerceta un adânc de obraznică 

lumină…

POST-SCRIPTUM

Ore întregi rătăceşti în strigătul 
oglinzii

Ca printr-o toamnă târzie.

Aş vrea să risc ningându-te…

În aer plutesc bucăţi din amintirile 
tale

Ca dintr-un ultim şi uzat
Bilet de intrare la circ.

LIBERĂ

De-acum trăiesc nemilos
Bucuria
Că eşti liberă
Să alegi
Între galerele bete
Ale nopţii
Şi ocna
Porilor mei.

Eşti liberă…

Liberă
 Ca o cădere
În vid.

ELIDENTA

Ochii tăi sunt fregate
Pline cu îngeri de vis;
Glasul meu, pirat ascuns în sfială.
Vreau să mi te apropii gând cu gând –
Mă tem că ai să te pierzi
Într-o lume de smoală.

Sunt bolnav de sângele tău trist.
Hai să dezertăm cumva
Din această metafizică amară!
Curând o să moară zăpada
Şi muţi
Vom fi livezi scuturate
În silabe de ceară.

DUPĂ FLUTURI

Nimic mai riscant
Decât să faci zilnic naveta
Pe distanţa dintre cuvintele oamenilor
Şi ceea ce gândesc într-adevăr!
Sentinţă dată cu desăvârşita
Nepăsare a pietrelor:
Să traversezi mereu jungla sufletului,
Să escaladezi munţi de invidie,
Să arzi ca lumânarea din mâna unui 

orb
Prin atâtea cimitire de iluzii…

Mai departe, sala de osândă a 
viitorului

În care lumina îmbătrâneşte
Deplângându-ne cu disperare
Că alergăm după fluturi.

NORDUL TĂCERII

Priviţi nordul tăcerii
La care-am ancorat
Şi nu râdeţi;
Atâtea erori
Încă
Ne mai adulmecă…
Suntem nisipul
Pe care lumina
Zace
Ca o imensă scoică
În care aud
Cum se pietrifică
Durerile mării.

ÎNROBITOR DE SINGUR

Mamă vitregă, viaţa s-a ţinut după 
mine

Ca un dinte de şarpe muribund,
Ca flacăra dintr-o candelă
Plină cu esenţe de otrăvuri divine.

Soră vitregă a mamei mele vitrege,
Viaţa aceasta
Îmi consumă inima ca pe o sfeclă 

roşie,
În care melancolia jilavă a toamnei
Adăposteşte iepuri pândiţi
De laţuri împodobite cu diamante de 

brumă.

Mamă vitregă a sorei mele vitrege,
Viaţa mea cea bună
Este parte amăruie a sâmburelui
Din care viermele pierzaniei
Muşcă înrobitor de singur
Şi nu se mai satură…

CÂNTEC DE 
NEÎNCREDERE

Nu mai cred în discreta cuminţenie a 
stelelor.

Şi mai ales în leacurile de deochi
Pe care doica oarbă a norocului
Le toarce
Din genele viclene ale lunii;
Domnilor, mireasa asta bătrână
Pare de-a dreptul fericită
Când teii şi salcâmii se prostesc
Să-i îndulcească lacrimile
Cu promisiuni de dragoste divină.

Nu mai cred în slăvita utilitate a 
stelelor,

În influenţa silnică a lunii
Asupra destinelor…
Cu mult deasupra, pe nisipul de foc

Al văzduhului,
Străvechiul păcat pe crengile căruia-

nflorim
Îşi scutură nepăsător fructele.

CLIPE NEMILOASE

Mă-ntreb adesea: care câine orb,
Prin aburi de trufie rătăcind,
Mai poate să-şi înfigă colţii în 

oprelişti?
Sunt clipe nemiloase când îmi pare
Că îi aud nerăbdarea –
Nervi fermentând într-un suspin
Mai răguşit ca duhul morilor de vânt.
Ca semn că încercarea nu-i
Doar o umilă tragere la sorţi,
Prieten sieşi rămâne
Slobodul instinct…

NICĂIERI AERUL

Înflăcărată puterea Jiului –
Îngăduiţi-mi, deci, să-i închin,
Desfrunzindu-se,
Anotimpul cuvintelor mele!
Nicăieri aerul
Nu este mai însufleţit
De priveliştea albinelor
Ca nişte guri
Din care patria soarbe tinereţe…

• Născut la 5 februarie 1950, în 

loc. Valea Boului (azi Cruşeţu- 
Maiag), Gorj. 

• Liceul militar "Dimitrie 
Cantemir" - Breaza; 

• Institutul Militar de Rachete şi 
Artilerie Antiaeriană - Braşov;

• Facultatea de ziaristică - 

Bucureşti. 

• Ofiţer şi ziarist.

DEBUT: A debutat în 1968 în 

"Cantemiristul” - revista Liceului 

militar “D. Cantemir” - Breaza.

C O L A B O R Ă R I :  “ G a z e t a 

Gorjului”, “Ramuri”, “Vatra”, “Viaţa 

armatei”, “Cuvântul libertăţii”, 

emisiuni radio şi tv.

 Redactor,câţiva ani, al emisiunii 

“Pentru Patrie” în cadrul Studioului 

de radio “Oltenia” din Craiova.

V O L U M E :  “ L I N I I 
ÎNTRERUPTE”, 1993, Editura 

“Vlad @ Vlad” - Craiova; “FÂNTÂNI 
ÎN ORIZONT”, 1995, Editura 

“Reduta” - Craiova.

REFERINŢE CRITICE: Ovidiu 

Ghidirmic, Z. C. Milculescu, Nicolae 

Boghian, Toma Grigorie, Florea Miu.

 „Poetul explorează lumea 
abisurilor lăuntrice, într-un lirism 
introspectiv, autoanalitic, şi într-un 
limbaj dens, concentrat, ferit de 
podoabe inutile, de o sentenţiozitate 
gnomică…” (OVIDIU GHIDIRMIC)
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INTERVIU

Cu scriitorul ION MILOŞ (Suedia)
« POEZIA SE SCRIE CU CUVINTE, DAR SE FACE CU 

SUFLETUL… »

- Domnule Ion Miloş, v-am cunoscut 
în urmă cu vreo şapte ani, la Festivalul 
Internaţional de Poezie “Lucian Blaga”, 
la care participaţi de câţiva ani buni. Cu 
această ocazie, anul acesta, Centrul de 
Creaţie GORJ v-a făcut invitaţia de a veni 
şi la Festivalul Naţional « Tudor 
Arghezi », la Tg.-Jiu. Aţi primit, cu o 
oarecare rezervă datorată unor probleme 
de sănătate, trebuind să plecaţi de la 
Sebeş la Sibiu, la Colocviile « E.M. 
Cioran », bunul Dv. prieten şi singurul 
român pe care l-aţi tradus şi l-aţi propus 
pentru premiul Nobel…

- Iar de la Sibiu, am venit aici, la 
Târgu-Jiu, ca să onorez amintirea lui 
Arghezi. Am mărturisit la festivitatea de 
premiere şi ieri (sâmbătă, 19 mai 2007, n.
n.) tinerilor condeieri din tabăra de creaţie 
de la Tismana că Arghezi a fost unul din 
idolii mei puţini. Prima întâlnire cu el a 
avut loc la Sorbona, unde venise însoţit 
de Doamna şi de fiica lui Mitzura. 
Publicasem  o poezie a lui în limba 
suedeză. I-am dat revista. A sărutat poezia 
tradusă şi a băgat revista în sân. Mai 
târziu, am trades mai multe texte şi am 
constatat că proza sa (Cheile) merge. Iată, 
am oferit proaspătului Muzeu « Tudor 
Arghezi » de la Tg.-Cărbuneşti o copie 
din antologia suedeză de poveşti din toată 
lumea, în care se află şi Cheile lui Tudor 
Arghezi, în traducerea mea.

Premiul pentru « promovarea operei 
argheziene » ce mi s-a acordat la acest 
Festival mă onorează pe mine şi onorează, 
totodată, cultura şi literatura romînă. 
Traducerea lui Arghezi în suedeză rămâne 
până azi un gest cultural fără precedent, 
ca şi în cazul lui Eminescu, Blaga, Cioran 
etc.

- Veniţi pentru prima dată în Gorj ?
- Mă aflu aici, la Târgu-Jiu, pentru a 

doua oară în viaţă, ajungând aseară (17 
mai 2007, n.n.), după opt ore de călătorie 
prin Curieratul “Atlasib”, de la Tmişoara. 
Prima dată am ajuns aici acum vreo 5-6 
ani, venind de la Bucureşti, cu 
traducătorii, participând la un Simpozion 
Naţional organizat de Uniunea Scriitorilor 
din România.

- Aţi putut cunoaşte câteva din 
tradiţiile şi frumuseţile locului?

- Am mers la Crasna, la Tismana şi cu 
dv. La Lainici. Aici în Gorj natura este 
excepţională, îşi dă un sentiment tonic, 
revigorant. Dar te îndeamnă şi la 
meditaţie. Am revizitat aici, la Târgu-Jiu, 
Ansamblul brîncuşian şi mă gândesc la o 
nouă culegere de poezie pe care o voi 
numi Coloana Infinitului (vă propun dv. 
acest manuscris, pentru a-l avea la 
Atelierul Naţional de Poezie din toamnă. 
Sper să-l valorifici cum se cuvine). Cartea 
aceasta nu vine întâmplător, ci după 
celelalte titluri : La Masa tăcerii şi Poarta 
sărutului (antologii de proză şi poezie).

- Aveţi, domnule Miloş, un sentiment 
aparte faţă de Brâncuşi? 

- Antologiile de care v-am vorbit, 
prima - tipărită în 1987 (Editura FC Syd 
Malmo), Kyssens Port – Poarta 
Sărutului şi cealaltă - « Panorama 
poeţilor români din întreaga lume », 
cuprinzând 177 poeţi, La masa tăcerii 
(Vid Tysnadens bord, Sympozion, 
Stockholm, 1998) – vă dau dreptate. L-
am cunoscut pe Brâncuşi, fiind student la 
Sorbona, prin 1955-56, unde studiam 
romanistica, lingvistica generală şi 
literaturile scandinave cu iluştri profesori. 
Îmi amintesc că Brâncuşi era atunci 
bolnav, îmbrăcat în alb, un bătrân 
purtându-şi demnitatea anilor şi degajând 
o fascinaţie de mare artist. Intrebându-mă 

de unde sunt şi spunându-i că vin din 
Banatul sârbesc, s-a mirat : « Cum, 
dumneata eşti din Banatul sârbesc şi 
vorbeşti atât de bine româneşte ! ».

-Iată, ne aflăm, în tinda casei din 
curtea mănăstirii Lainici, azi 20 mai 
2007, în aerul îmbălsămat de parfumul 
salcâmilor înzăpeziţi, de unde vedem 
atîţia oameni care vin să se reculeagă la 
icoana athonită a Sfintei Fecioare, să se 
închine la icoana Mântuitorului… În 
proza Dv. sunt atâtea reflecţii ce implică 
miturile biblice, în special mitul christic. 
Dv. Sunteţi un om credincios ?

- V-am spus şi în biserică destul de 
clar: dacă pe Dumnezeu nu-l ai în inimă, 
degeaba vii aici să-l cauţi, nu-l găseşti. 
Acel Dumnezeu adevărat al iubirii şi 
iertării nu e totuna cu Dumnezeul lui 
David şi Avraam ! Ura, răzbunarea, legea 
talionului l-au răstignit pe Iisus şi acesta e 
mai prezent în lume azi decât oricând. 
Azi, cînd totul e piaţă, nici creştinismul, 
iată, nu scapă de acest păcat incriminat de 
Mântuitor prin alungarea negustorilor din 
Templul Sfânt. Ni se cere să gândim 
pozitiv, adică într-un mod conformist, 
ceea ce nu e decât un imperativ al politicii 
de globalizare. Să nu ne mai mirăm, 
aşadar, de ce Dumnezeul adevărat s-a 
retras în transcendent, cum zice Blaga, 

lăsând lumea în bătaia morţii şi tuturor 
păcatelor, ticăloşiilor…Lumea în care 
trăim nu e decât « paradisul în 
destrămare » aflat sub imperiul răului 
universal. Globalizarea de care vorbim nu 
e decât un fel de imperialism, căruia nu-i 
scapă nici un aspect şi care controlează 
totul… Iar dacă încerci să te opui, să vezi 
altfel lucrurile, eşti marginalizat, ori chiar 
lichidat. Ba sunt atâtea mijloace şi metode 
de a te face să amuţeşti şi să fii definitiv 
îndepărtat.

- In privinţa felului cum ati fost 
receptat în ţară, ce ne puteţi spune?

- În 1982, în « Ramuri », Şerban 
Cioculescu – într-un celebru dialog 

imaginar purtat de Eudoxiu cu Învăţăcelul, 
a publicat o recenzie excepţională la 
volumul « Tauri şi melci », care a starnit 
multe idiosincrazii în lumea literară, căci 
bulversa oarecum scara de valori stabilită 
de oficialitatea critică. Nichita s-a supărat 
rău, iar Sorescu – care era pe atunci 
redactorul şef al « Ramurilor » craiovene 
– nu a fost chiar bucuros, manifestându-
se ca atare. După aceasta, Cioculescu a 
semnat şi o Prefaţă admirabilă la volumul 
Nunţi boreale, a treia carte apărută în 
România. Au urmat, în presa din ţară, 
cronici foarte favorabile semnate  de 
Mircea Tomuş, Marian Barbu, dar şi în 
presa suedeză semnate kurt Blod, ori în 
cea britanică de Jim Bond..

- Consideraţi că poezia Dv. nu e 
receptată cum se cuvine, aici, în 
România?

- Nu ştiu cum şi de ce, dar voi, 
românii, nu realizaţi că eu am adus ceva 
nou în poezie. Voi nu observaţi asta, 
pentru că sunteţi îmbâcsiţi de idei 
preconcepute. Poezia mea nu e flecăreală 
de vorbe frumoase, ci o poezie a 
simplităţii profunde, grave, chiar tragice. 
Poezia se scrie cu cuvinte, dar se face cu 
sufletul. Observaţi asta în poezia mea şi 
veţi avea o clarificare, o idee lămuritoare.

- Deci susţineţi a avea un stil propriu, 

a scrie o poezie aparte...
- Am citit sute şi sute de poeţi şi am 

tradus sute, chiar mii de texte. Există, 
peste tot, o anumită manieră, scriindu-se 
în conformitate cu un curent literar sau cu 
o modă poetică. Aşa se întâmplă în Franţa, 
în literaturile anglo-saxone, mai peste tot. 
Cine scrie cum scriu alţii acela nu mai 
face poezie ci modă. Adevăratul scriitor 
scrie cum nimeni până la el nu a scris. Eu 
mi-am dat seama de această mare 
capcană, m-am ferit de maniere, curente 
şi mode. Cred că, ferindu-mă de aceste 
pericole, mi-am dobândit un stil aparte, 
care probabil e greu de acceptat de gustul 
reducţionist al modei şi manierelor.

- Ce înseamnă, concret, « modă » şi 
« manieră » ?

- Păi uite cum e : poezia a devenit fie 
o compoziţie atât de sofisticată 
împiedicată în propriul ei limbaj, care nu 
mai comunică nimic, fie este concepută 
atât de încărcată şi împodobită încât din 
ea nu mai rămân decât podoabele. Unde e 
sufletul, profunzimea, gravitatea, care 
vin, vă repet, nu din preţiozităţi şi 
sofisticări aşa-zis textualiste, ci din acea 
comunicare directă, din acea simplitate 
care ea însăşi, vorba lui Brâncuşi, este o 
complexitate asumată. Poezia care rămâne 
la nivelul cuvintelor şi care nu ajunge la 
suflet nu spune nimic. Trebuie să scriem 
cu mintea ferindu-ne de cuvinte, nu să 
facem  poezie din cuvinte înzorzonate 
care nu ajung la suflet. Poezia se gândeşte 
mai întâi şi apoi se scrie, gândul îşi alege 
cuvintele în funcţie de ideea sau 
sentimentul pe care vrei să le comunici. 
Dacă nu există profunzime a gândului 
poetic nu există nici poezie, oricât efort ar 
consuma cel obişnuit să scrie după mode, 
maniere, curente. Mimetismul acesta duce 
la o poezie de suprafaţă şi, ca orice modă, 
este supus perisabilităţii…

- Există o artă a traducerii?
- Am spus totdeauna, şi ieri la Târgu-

Cărbuneşti [cu prilejul decernării 
premiilor, în cadrul Festivalului Naţional 
de Literatură “Tudor Arghezi”] şi repet: 
să ţinem cont că traducerea înseamnă 
arătură în care urmează să se arunce 
seminţele fertile, dătătoare de rod ale 
vieţii noastre spirituale. Degeaba traduci 
pe unul sau altul, dacă nu cauţi valorile, 
dacă nu te fixezi pe valori şi nu există o 
concertare mai generală, de tip naţional, a 
acestei acţiuni... Această problemă trebuie 
luată foarte în serios, altfel rămânem un 
popor de zeflemea, de distracţie, de 
glume, având ca spirite emblematice pe 
Păcală şi Tândală ori pe dâmboviţeanul 
Mitică.

- Aţi tradus mulţi poeţi români, dar aţi 
reuşit să vă pliaţi pe stilul fiecăruia?

- Mulţi mă solicită acum să le traduc 
textele. De aici am căpătat multe 
reproşuri, critici, mulţi inamici, multe 
injurii. E o sâcâială de care, de fiecare 
dată când vin în România, doresc să scap. 
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Nu pot trece peste anumite principii 
valorice stabilite, chiar dacă unii îşi 
etalează un număr mare de cărţi. Dacă eu 
nu simt valoarea textelor, nu mă implic. 
Ar însemna compromis şi încălcare a 
demnităţii, fapte pe care nu le-am făcut în 
viaţa mea. Chestia cu “amic mi-e Platon, 
dar mai aproape mi-e adevărul” 
funcţionează în cazul conştiinţei mele, 
fără derogări...

- După părerea Dv., merita literatura 
română până acum un Premiu Nobel?

- Chestiunea Premiului Nobel pentru 
literatura română s-a pus în urmă cu peste 
o jumătate de secol, când un Blaga sau un 
Rebreanu îl meritau cu prisosinţă. Cum 
s-a pus problema şi ce s-a întâmplat, apoi, 
cunoaşteţi...Cu timpul, însă, criteriile 
valorice de acordare a Premiului Nobel 
au fost devansate de anumite considerente: 
politico-diplomatice, etnice chiar 
(verificaţi, vă rog, şi dv şi veţi constata că 
între ultimii 16 premiaţi 12 sunt de o 
anumită etnie, ceea ce este destul de 
grăitor...).

Noi, azi, nu avem scriitori de asemenea 
înălţime, astfel că problema atribuirii 
acestui premiu rămâne în continuare un 
desiderat cultural. Noi nu am avut, 
bunăoară, ca ruşii, un disident de valoare 
care să fi fost îndreptăţit a primi acest 
mare premiu de consacrare universală.

- Dar ştim că Dv înşivă aţi făcut unele 
eforturi şi demersuri în acest sens…

- În ceea ce mă priveşte, am tradus în 
suedeză pe Cioran şi am făcut demersurile 
necesare, obţinând acceptul autorităţilor 
suedeze – Academia şi Institutul suedez. 
Însă mai trebuia convins şi Cioran, mi s-a 
cerut în mod expres aceasta, ca să nu se 
repete cumva ceea ce s-a întâmplat cu 
filosoful Jean-Paul Sartre…Dar de ceea 
ce mă temeam, tocmai peste aceea am 
dat ! Cioran a refuzat categoric acest 
premiu, fără a-mi da lămuriri. Bănuiesc 

eu că, dacă l-ar fi primit, ar fi început 
atacurile asupra lui, scormonindu-se în 
biografia lui pentru a fi acuzat de 
legionarism, fascism şi alte reproşuri – 
vezi, mai recent, cazul lui Eliade, dar să 
nu uităm ceea ce i s-a întâmplat şi lui 
Vintilă Horia în urma decernării Premiului 
Goncourt, în 1961.

Sau i-a fost teamă să primească atâţia 

bani, el care avea o filosofie proprie de 
viaţă, a simplităţii, refuzând orice onoruri 
literare (în acest caz, putea să-i folosească 
la acordarea de burse, sau pentru plata 
unor traducători, a unor servicii aduse 
culturii române, cum a făcut Lungwist în 
cadrul culturii sale)…

Plimbându-mă, odată, prin Jardin de 
Luxembourg, i-am zis lui Cioran că ar fi 
bine să traduc pe Blaga sau Noica. El s-a 
oprit din mers şi mi-a zis : ,,Da, ai 
dreptate, dar acum e prea târziu!” Avea 
dreptate, căci, în ce-l priveşte pe Blaga, 
trebuie găsit un bun cunoscător al 
filosofiei universale şi s-o adapteze. 
Poezia lui Blaga, însă, merge – chiar eu 
am realizat o antologie care s-a bucurat 
de aprecieri deosebite în presa literară 
suedeză...

*
- Cum vi s-a părut limba suedeză ?
- Am învăţat-o relativ repede. Dacă 

sintaxa şi morfologia mi s-au părut 
uşoare, constatam că greutatea limbii 
venea din multitudinea cuvintelor 
compuse. De asemenea, accentul joacă un 
rol important, decizând înţelesul multor 
cuvinte. În altă ordine de idei, suedezii 
sunt mai calmi, au un temperament 
echilibrat, ceea ce a convenit structurii 
mele sufleteşti...

- Ce activitate profesională aţi avut ?
- Am fost profesor la Universitatea din 

Lund, unde am predat româna şi am făcut 
seminarii, apoi la Şcoala Superioară 
Pedagogică ca profesor de metodologia 
predării limbilor slave, şi la Universitatea 
Populară. Sunt pensionat din această 
activitate.

- Dacă ar fi să menţionăm opera Dv. 
(creaţie originală şi traduceri), ce ne-aţi 
putea spune ?

- Am publicat până acum 24 de 
volume de poezii în limba română, 4 în 

limba suedeză, 4 în 
limba sârbă, 1 în limba 
macedoneană, 2 în 
limba engleză, 1 în 
limba persană. În ceea 
ce priveşte traducerile, 
am tradus din limba 
română în limba suedeză 
20 de cărţi, prozatori, 
poe ţ i ,  d ramaturg i 
(Eminescu, Blaga, 
A r g h e z i ,  E u g e n 
Jebeleanu, Geo Bogza, 
Marin Sorescu, Ana 
Blandiana, Mircea 
D i n e s c u ,  A n g h e l 
Dumbrăveanu, George 
Bacovia, Grete Tartler, 
D.R. Popescu, Augustin 
Buzura, Carolina Ilica, 
Gellu Naum), 4 cărţi din 
limba franceză în limba 
suedeză (E.M. Cioran, 
Denis Huisman, Anise 
Koltz), 9 cărţi din limba 
sârbă în limba suedeză 
(alte traduceri din 
limbile vorbite în fosta 
Jugoslavie în limba 

suedeză (croată, slovenă, macedoneană) 
şi din suedeză în aceste limbi.

- Aţi fost răsplătit cu diferite premii 
literare şi distincţii, din 1978 până azi.

-Da, se pot menţiona peste 25 de 
premii literare naţionale şi internaţionale, 
precum şi 8 distincţii, dintre care cea de 
« Cetăţean de onoare al României » din 
2002 mi se pare a fi cea supremă, 

neacordându-mi-se, însă, nici un avantaj 
material, cu toate că este unicul titlu 
atribuit până acum unui român...

- Ce ne puteţi spune despre românii 
care au plecat şi s-au afirmat în alte 
culturi?

- Românii care sunt aici au plecat ca 
să nu mai vină... Cioran, spre exemplu, - 
el a fugit din limba română în altă limbă, 
eu am fugit din altă limbă în limba 
română. Şi nici aşa nu m-am bucurat de 
atenţia cuvenită ! Cum s-a bucurat, 
bunăoară, după ce a venit în Suedia, 
Gabriela Melinescu…

- Şi totuşi faţă de România aveţi 
un sentiment aparte, cu toate că nu e 
ţara natală…

- În ceea ce mă priveşte, însă, eu 
am venit cu o dragoste absolută pentru 
România, căci m-am născut  în 
Banatul sârbesc, de unde am plecat în 
Suedia la 30 de ani. Am făcut servicii 
imense culturii române. Am cheltuit 
aproape toţi banii pe care îi câştigam 
cu traducerile, cu vizitele în ţară 
(drumuri, hoteluri etc.), cu promovarea 
culturii şi literaturii române în lume. 
Nu am avut niciodată nici un avantaj, 
niciunul… Am făcut peste 100 de 
drumuri, fiecare călătorie costându-
mă în jur de 1000 dolari, ceea ce 
înseamnă că am risipit peste 100.000 
dolari. Totdeauna mi-am plătit 
drumurile şi hotelul din buzunarul 
propriu. Culturalii români şi 
politicienii intră în arenă pentru a.şi 
face plinul, eu am intrat ca să-mi fac 
golul ! Nici după ce în 2002 am primit 
distincţia de « Cetăţean de onoare al 
României », prin decret prezidenţial, nu 
am beneficiat de nicio favoare ! Am cerut 
o cameră, un aparetament cu două camere, 
pentru că nu am bani ca să-mi cumpăr 
aici. A fost supusă dezbaterii parlamentare 
această propunere, dar nu s-a ajuns la 
nimic… Statul român niciodată nu mi-a 
dat nimic. Nefiind cetăţean român, nici 
ideea unui intelectual român de a fi numit 
ataşat cultural nu a fost viabilă! Mi-am 
dat seama, acum, că, în România, 
niciodată nu voi fi acceptat, pentru că nu 
sunt născut aici. Trăiesc în Suedia, la 
Malmö, însă Suedia nu e ţara mea. Sunt 
născut în Serbia occidentală, însă, 
părăsindu-mi ţara, nici Serbia nu mai e 
ţara mea. România, care e ţara mea, 
pentru că pentru România şi în interesul 
culturii şi literaturii române am lucrat 
toată viaţa, nu mă acceptă... N-am avut 
niciodată niciun drept natural, nici social, 
nici juridic, nici cultural!

-  V-a dezamăgi t ,  cumva, 
individualismul unor confraţi, în timp ce 
Dv. speraţi la o colaborare cu aceştia?

- Da, toţi care au plecat din România 
nu fac decât să se preocupe de ei, îşi 
urmăresc propriul scop. Spre deosebire de 
alţi traducători, eu am tradus într-o limbă 
care nu-i limba mea maternă. Mulţi străini 
au învăţat limba română. Ion Miloş, însă, 
a învăţat o limbă străină ca să-l traducă în 
aceasta pe Eminescu. Eminescu era, 
astfel, primul scriitor român tradus în 
limba suedeză direct din limba română. A 
fost un succes enorm.

L-am tradus pe Eminescu la 100 de 
ani de la naşterea sa, pe Blaga la 50 de 
ani de la moarte – cu acelaşi succes. În 
1964 nimeni nu auzise în Suedia de 
Eminescu, iar azi Eminescu figurează la 
loc de cinste în marea Enciclopedie 
Suedeză. Este primul poet tradus în limba 

suedeză, act cultural de mare impact, ce 
onorează deopotrivă cultura şi literatura 
română.

Dar, reţineţi, una e să-l traduci pe un 
autor în timpul său şi alta după ce el a 
pătruns în posteritate. Am tradus peste 
200 de poeţi români, fie în antologii, fie 
în cărţi separate.

- Este limba română capabilă să dea 
culturii universale valori perene?

- Da, însă româna este o limbă de mică 
circulaţie, de aceea românii nu sunt 

cunoscuţi în lume. Am rămas uluit când, 
aflând că în Suedia despre Eminescu, 
Blaga şi alţi mari scriitori români, nici 
profesorii universitari nu auziseră... Acest 
fapt m-a mobilizat, punându-mă benevol 
în serviciul culturii române prin sacrificii 
proprii.

Traducerea face trecerea de la statutul 
de scriitor naţional la acela de scriitor 
internaţional. Oricât de mare ar fi el, orice 
scriitor român rămâne numai în literatura 
sa, dacă nu e tradus. De aceea, nu suntem 
recunoscuţi, pentru că nu suntem traduşi. 
Şi, cum scriitorii nu scriu numai pentru 
propria naţie, e imperios necesar ca ei să 
se adreseze şi să fie cunoscuţi lumii 
întregi... Aceasta e o mare problemă, care 
ar trebui să stea în atenţia politicii 
culturale a statului român, prin pârghiile 
financiare şi instituţionale. Până acum s-
au făcut unele acte care, însă, nu satisfac. 
Trebuie organizată mai bine această 
activitate, căci este în interesul culturii şi 
literaturii naţionale, adică în interesul 
statului român de a se bucura de 
recunoaştere şi demnitate în lume.

- Ce trebuie făcut concret pentru o mai 
dreaptă recunoaştere a valorilor 
româneşti în lume? Ce părere v-aţi făcut 
despre schimbările din România? Dv., ca 
un european, cum percepeţi aceste 
prefaceri în viaţa culturală şi politică de 
la noi?

- Venind de atâtea ori în România, am 
observat aceleaşi metehne, pe care orice 
occidental, care stă mai mult aici le vede 
repede şi rămâne descumpănit.

Aici toată lumea culturală şi politică 
se împarte în găşti şi partide... Acum 
împărţirea s-a făcut între ură, vrajbă şi 
spargere. Dezbină şi stăpâneşte! Noi ne-
am dus pe despărţirea culturii în cult şi 
ură, într-o maniheistică condamnabilă de 
toată lumea de bună credinţă. Atâta ură şi 
vrajbă ce-am văzut în unele locuri m-a 
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îngrijorat! Revin în România din noiembrie 2006 şi nu 
găsesc nimic schimbat. În România – nu o să progresăm 
atâta timp cât ne lipseşte sentimentul actului obştesc... 
Această meteahnă vine din străvechimi, dintr-un 
individualism condamnabil. Aici în ţară, societatea e 
împărţită în indivizi săraci şi indivizi bogaţi. Ţara e 
bogată şi indivizii nu sunt prea bogaţi, căci nu există 
sacrificii colective, nici impozite progresive. Suedia este, 
constituţional, regat, fiind mai aşezată, mai stabilă, 
cetăţeanul bucurându-se de siguranţă din partea statului. 
Suedezii sunt un popor mai încet, însă există acolo un 
dialog civilizat (amintiţi-vă că, atunci când politicianul 
Palme, mai rapid la vorbă, îl astupa mai totdeauna pe 
preopinentul său electoral, acesta l-a ajutat să-şi revină, 
ca să facă posibil dialogul, să comunice în mod civilizat 
la tv., pentru a transmite mesaje naţiunii suedeze!).

- Ce altceva aţi avea de reproşat românilor?
- Vouă, românilor, vă lipseşte recunoştinţa. Am troit-o 

personal. La început nu mi-am dat seama, dar mitul 
eponim al Meşterului Manole m-a ajutat să înţeleg. 
Manole şi-a sacrificat şi iubire şi odrasla pentru Creaţie, 
iar Voievodul, în loc să-l onoreze, a pus să i se tragă 
schelele...Asta sună ca în proverbul acela cu “facerea de 
bine...”

- În poezia Dv. Există o etică a cuvântului poetic şi a 
gândirii filosofice.

- Da, fiindcă eu cred că fără etică nu există estetică. 
Etica ridică esenţa fiinţei, îi dă profunzime.

- Să înţelegem că aveţi în vedere pe marii moralişti ai 
umanităţii creatoare?

- Când zic etică, nu mă refer la sensul moralizator, 
îngust, pragmatic. Mă refer la sensul înalt al eticii, la cel 
filosofic. Talentul ţine de o înzestrare naturală (şi se vede 
asta în arte ca muzica, pictura...). Însă la poezie trebuie 
cultură, fiindcă poezia nu rămâne la nivelul cuvântului, îl 
transcede. Poezia trebuie, aşadar, să fie dincolo de 
cuvinte şi metafore sclipitoare, de podoabe, în sfera 
noţiunilor, ideilor, adică în zona gândirii. Talentul fără 
logos înseamnă poezie fără aripi.

- Desigur, dar aceste remarci privesc un anumit tip 
de poezie, acea poezie fără orizont, epidermică, numită 
de Ion Barbu “poezia leneşă”, iar de Blaga “poezia 
hormonală”...

- Este valabil pentru toţi cei ce cred că prin talent pot 
suplini Logosul, gândirea. Acest tip de poet e Rică 
Venturiano... de aceea eu nu scriu cu talentul, ci cu 
logosul. Toţi marii poeţi ai omenirii există, dincolo de 
talent, în lumina marilor idei.

- Dar această opţiune ideatică nu v-ar atrage reproşul 
de a fi “tezist” în conceperea Poeziei?

- Nicidecum. Nu există teză în poezia mea. Nu mă 
reduce pe mine la schematismul gândirii voastre, la 
maniheismul didactic. Repet, ca să nu fiu înţeles greşit: 
Nu există poezie mare fără idei, fără viziuni, fără 
metafizică. Asta ridică poezia în universalitate. Gândirea 
este universală, talentul este un dat particular. Toate 
invenţiile lumii sunt rod al gândirii.

- Profesaţi, aşadar, poezia reflexivă, de idei. Dar 
sentimentul, pe ce treaptă îl puneţi?

- Cu cât gândirea e mai profundă cu atât sentimentul 
e mai tare. Asta se verifică şi în iubire –dar, din păcate, 
acest înalt sentiment omenesc rămâne în poezia unora la 
nivel de sex, epidermic şi hormonal...

- Să reţinem că vă temeţi de “mode”şi “modele”?
- Tot ce e modă e trecător...Poezia optzeciştilor, cum 

îi ziceţi voi, e slabă, e o poezie de curent. Poezia 
adevărată nu o face moda, nici curentul. Poezia mare o 
face poetul. Uitaţi-vă la teoreticienii unor curente, şcoli 
literare etc.. Suprarealismul, spre exemplu. Breton 
rămâne, prin manifestul său, ca teoretician, iar Paul 
Eluard şi Louis Aragon au scris în duhul suprem al 
propriei ardenţe spirituale. A scrie după modă e un 
fenomen de mimetism cultural. Cade moda, cazi şi tu!

- S-a spus că poezia Dv. se face cu puţine cuvinte, dar 
exprimă idei şi sentimente adânci?

- Poezia mea se face cu puţine cuvinte. Tot ce e 
simplu e şi profund. Unii îşi complică versul atât de mult 
încât nu mai înţelegi nimic. Alţii cu atâtea podoabe, încât 
rămân numai podoabele, cum v-am zis! Eu nu scriu cu 
talentul, eu scriu cu logosul. Opera nu se face nici cu 
inteligenţă, nici cu înţelepciune ori caracter, ci cu talent. 
La cântăreţ e vocea, la poeţi – prostia – dovadă că şi 
prostia are talent. Ştiţi că Platon nu-i accepta pe poeţi în 
Republica sa ideală, la fel Boileau îi considera pe poeţi 
genus irritabile [NB:“Genus irritabile vatum certant...”, 
Horaţiu, Epistole, II, 2, 102, n.n. Z.C.]. Iar mai târziu, 
Nietzsche confirma prin expresia: “Nur Nar! Nur 
Dichter!”, altfel zis: “Onlya Fool! Onlya Poet!” [a se 
vedea Ditirambii lui Dyonisos]...

- Cum v-aţi acomodat cu Suedia, cu literatura 

suedeză ?
- Eu cu Suedia m-am acomodat greu. Unui om care 

vine de la Sorbona îi este destul de greu să se acomodeze 
acolo. Suedezul, prin structura lui, nu-i gânditor 
metafizic. Suedezul e, prin statutul lui, pozitivist (vezi 
cazuri celebre : Carol Line, Swuedeborg…). Descartes, 
de exemple, a găsit în Suedia reginei Christina ocrotire, 
însă după 6 luni de şedere a murit de tristeşe filosofică.

- Cum apreciaţi literatura care se scrie azi în 
Suedia ?

- Literatura suedeză contemporană e slabă, ca toată 
literatura universală, pentru că literaturile mari dictează. 
Cum se scrie în acestea devine un fel de regulă, de 
mimesis, de modă, de curent, de marcă, de canon. 
Postmodernii au fugit de canoane şi au eşuat în canon, 
cel mai rău, şi nici nu vor să-l depăşească, persistă cu 
încăpăşînare…

- Ce e Poezia pentru dv., domnule Miloş ?
- Azi, în lumea banului, poezia, şi în general, literatura 

e în mare suferinţă. Banul nu subvenţionează ceea ce nu 
produce şi nu aduce profit. Azi, când în lumea noastră, 
Dumnezeuul nostru se numeşte « Profit », Dragostea – 
« click », Adevărul – « ceea ce nu este » - poezia e o artă 
a percepţiei ideatice, a neprevăzutului şi a frumosului. 
Pare că proza să fi avut mai mult noroc, totuşi, nici proza 
lui Arghezi pare că nu mai contează. Azi nu mai vorbim 
de capodopere, ci de bestseller-uri. Nu e bun ce e bun, ci 
ce se vine !

- Atunci…
- Trebuie să apărăm poezia, care este vitamina 

sufletului, şi sufletul e ceva ce se dezvoltă în creatori…
- Domnule Ion Miloş, v-aţi exprimat de atâtea ori 

regretul de a nu fi recunoscut în niciuna din ţările în 
care aţi locuit. Dv. vă consideraţi un apatrid?

- Nicăieri nu mi-am găsit patria, nici în ţara natală (a 
existat, la un moment dat, un Decret ca, dacă pun piciorul 
în Iugoslavia, să fiu arestat !), nici în patria limbii mele 
România (din cauza românilor din exil şi a românilor din 
România !), nici în Suedia, care nu e ţara mea, ci ţara 
limbii pe care am învăţat-o ca să-i traduc pe compatrioţii 
mei. Pe mine limba romînă m-a născut, dar în România 
mă simt mai străin decât oriunde.

- De ce credeţi aceasta ? Ne lipseşte nouă românilor 
o percepţie mai profundă a lucrurilor şi situaţiilor ?

- Voi, românii, n-aveţi viziune cosmică, din căldare 
nu vezi decât pereţii căldării ! Din ce văd aici şi la 
televizor, a învins stilul românesc de trăncăneală 
sforăitoare. Din cauza unui subiectivism exacerbat, atât 
în viaţa culturală şi politică, pierdeţi din vedere 
sentimentul solidarităţii şi al binelui obştesc. Voi acţionaţi 
şi spuneţi lucrurile în aşa fel încât aveţi impresia că 
lumea vă crede. Însă, în ceea ce vă priveşte, vorba aceea, 
orice om civilizat spune« ne m’ambette pas »…Vă 
îmbătaţi cu apă de ploaie !...

- Vedeţi o Românie lipsită de valori ?
- Doamne fereşte !Aveţi scriitori talentaţi, oameni de 

ştiinţă de renume, dar rămâneţi foarte provinciali în felul 
de a vă promova. Clasa politică şi cea scriitoricească 
dacă nu te asimilează de mănâncă ! De aceea simt nevoia 
să revin în Suedia pentru a-mi păstra universalitatea 
culturii, independenţa gândirii, modul detaşat filosofic 
de a vedea lucrurile…

- Am fost acuzat de « colaboraţionism » … 
Comunismul a imbecilizat poporul romîn, dar 
imbecilizarea şi răutatea asta au existat întotdeauna în 
viaţa românească, pentru că toţi romînii mari, care au 
plecat din ţară au accesat la universalitate. Cei care au 
rămas în ţară şi au rezistat au plătit cu viaţa, cu 
închisoarea, cu sănătatea, când nu le-a fost amputată 
conştiinţa.

- Vă propun să sfârşim dialogul nostru într-o notă 
mai atenuată, căci dezamăgirea pe care aţi trăit-o iată 
începe să se risipească, de vreme ce sunteţi cunoscut şi 
apreciat aici, în ţară. Şi răsplătit cu multe premii la nivel 
judeţean, regional, naţional. Aveţi, de asemenea, 
libertatea deplină de a vă exprima, chiar de a ne arăta, 
ca un ins ce aţi trăit realmente o viaţă în Occident, care 
sunt imperativele ce ne stau înainte spre a deveni demni 
cetăţeni europeni. Fiţi sigur că sacrificiul dv. în 
promovarea culturii şi literaturii române peste hotare 
este şi va fi răsplătit în istoria culturii române.

- Să dea Dumnezeu să fie aşa ! 

Interviu realizat de Zenovie CÂRLUGEA
 

TREI DIMENSIUNI ALE 
STILULUI CULTURAL 

ROMÂNESC:
Eminescu, Brâncuşi, Blaga

EMINESCU

Eminescu
Este atât de înalt

Că nu-i putem vedea faţa
Ca lui Dumnezeu

Îl coborâm
La nivelul nostru comun

Îl negăm
Îl degradăm
Îl înjurăm
Îl iubim

Ca pe Dumnezeu

Eminescu
Este atât de adânc

Că nu-i putem vedea gândul
Ca lui Dumnezeu

Îl aducem
La numitorul nostru comun

Îl negăm
Îl degradăm
Îl înjurăm
Îl iubim

Ca pe Dumnezeu

Eminescu tace
Ca Dumnezeu

LA COLOANA INFINITULUI

Am venit aici
Să fug de lumea

Ce miroase a praf de puşcă
Să uit de bani

De lucruri
Să fiu Natura

Am venit aici
Să stau de vorbă cu Dumnezeu

La masa Tăcerii
Să privesc

Cum se îmbrăţişează sufletele
La Poarta Sărutului

Să ascult
Cum viorile cântă singure

În cuiburi
 de vulturi

Duhul Sfânt
Pluteşte peste Spaţiul Mioritic

Aici s-a născut
Constantin Brâncuşi

COROLA DE MINUNI

Dacă Lucian Blaga n-ar fi existat
N-am fi ştiut

Cum se numeşte Spaţiul în care locuim
Nici stilul în care gândim

Venim la el
Din primăvară în primăvară

Să-i cerem iertare
Că l-am lăsat să moară

Amărât şi mut

Să vorbim
Despre lacrimile transcedentale

Despre Marele Anonim
Despre Marea tăcere

Dacă Cocoşii Apocaliptici
Au cântat sau nu
La moartea lui

Şi tot mai mult
Îi strivim Corola de minuni

Din neţărmurita-i zare
Spaţiul Mioritic

Se întinde în unduiri metafizice
Peste jalea noastră

Lucian Blaga
Tace ca o lebădă cerească

În veşnicia lui

ION MILOŞ
Suedia



Pag. 29  Portal ~ Măiastra - nr. 2(11)/2007

 Harul de poetă al doamnei Zoia Elena Deju l-am 
descoperit  în octombrie 2005, citindu-i cu încântare 
inspiratele poeme Iluminări în amurg, Duh de alabastru, 
Eminescu, Lancrăm înlăcrimat,sau Fulguraţii, din 
frumosul său volum de scrieri, Iluminări în amurg, 
apărut la Editura “Măiastra” din Târgu-Jiu.
Reîntâlnirea cu creaţia poetică a doamnei Deju mi-a 
prilejuit-o numărul 2(11) din 2007 din “Portal-Măiastra”, 
care adăposteşte la pagina 44 un florilegiu de patruzeci 
de mini-poeme, intitulat laconic “Mângâietor a toate 
stelele”. Concisele poeme, alcătuite fiecare   din câte trei 
versuri albe, le-am parcurs cu nespusă plăcere şi 
admiraţie. M-am bucurat să regăsesc, în strai puţin 
schimbat, şi câteva  frumoase versuri din Duh de 
alabastru sau Lancrăm înlăcrimat. Densitatea rostirii 
poetice, sobră şi profundă totodată, este uluitoare şi 
emoţionează peste măsură.
 Delicateţea expresiei lirice te trimite cu gândul 
la haiku-uri. Numărul de silabe la cele trei versuri ale 
unui haiku este însă fix: 7-5-7. La micile bijuterii create 
de doamna Deju numărul silabelor diferă sensibil. Astfel 
la cele 40 de mini-poeme întinderea primului vers variază 
de la  3 la 10 silabe, numărul de 8 silabe fiind 
preponderent. La al doilea vers am găsit între 2 şi 8 
silabe, preponderent fiind numărul de 4 silabe. Pentru al 
treilea vers având între 2 şi 9 silabe, numărul 
preponderent a fost 5. Grupajul ideal - din punct de 
vedere statistic - ar fi deci  8-4-5, dar îl întâlnim doar 
într-un singur caz: “Sufletul meu, fluture dalb, / ce 
zvâcneşte / în crisalidă”.
Am identificat câteva cazuri de identitate în privinţa 
numărului de silabe. Astfel grupajul 6-6-5 se regăseşte 
în: “Au înflorit crinii /Crezul Mântuirii / Pace în suflet” 
dar şi în “Amurgul mistuie-n / vaporoase văpăi / crinii 
dorului”. Întâlnim suita de silabe 6-8-3 în “Picuri de 
curcurbeu / revărsate în Eternităţi / de-o clipă”, dar şi  în 
“Spinii Iluziei / în boabe de mărgăritare /  sângerau.” 
Alte identităţi sunt 7-5-4 : “Cumpăna zodiacului - / e 
coborâtă / în rodire” şi “Solstiţiul tălăzuind, / ritmuri 
celeste - / se iveşte”; 8-3-6 : “În înzăpeziri de salcâm / 
zumzăie / rodul Poemului” şi “Sufletul – Unicorn rănit / 
în tăceri, /de lebădă neagră”; 9-3-5 : “Am aşezat covor 

Ea stătea pe pat, în lumina dimineţii de duminică, şi-
şi trecea pieptenul vechi de os prin părul lung, care-o 
îmbrăca până la brâu. Cădea în valuri argintii, înfiorate 
de dinţii pieptenului îngălbenit de vreme.

Pe colţul mesei se vedea lupa, deasupra cărţii despre 
virtuţile plantelor. Aşa începeau duminicile ei.

 Un zâmbet răzleţ, înflorit pe faţa uşor plecată, îţi 
amintea de toamnele care, în graba plecării, uită un 
trandafir să-l acopere bruma...

Ascunşi sub pleoape, ochii o urmăreau în oglinda lor 
vrăjită, îmbrăcată-n rochia-nflorată, potrivindu-şi pălăria, 
înainte să plece în Cişmigiu, peste buclele rebele, de 
culoarea castanelor. Se ducea să asculte fanfara şi să-
mprăştie pe alei sufletul adunat cu grijă-n pumni, după 
ce i se vărsa mereu de preaplin, îl împrăştia să-l găsească 
alţii, care nu mai aveau, şi se-ntorcea acasă uşurată că i-a 
rămas atât cât să-ncapă în viaţa ei de nevastă.

 Ce duminici fuseseră acelea... Seara se plimba 
cu bărbatul pe bulevard şi era mândră de uniforma lui 
albă, cu fireturi, dar nu-i povestea niciodată despre 
necazul ei cu sufletul.

Într-o zi venise războiul şi se-ntorseseră toţi la 
pământul care-i aşteptase răbdător. Nimic, însă nu mai 
era cum fusese. Pieriseră vieţi şi se dărâmaseră lumi, iar 
în cele care se construiau părea tare greu să-ţi găseşti 
locul. Se străduiau mai mult de dragul copiilor, ca să se 
poată întoarce la şcoli.

Ani de chin şi de umilinţe, trăiţi între revoltă fără glas 
si dorinţă de uitare...Parcă nu mai erau ei, ci nişte umbre 
în căutare de trup. 

Sufletul ei se tulburase, dar venea tot ca marea peste 
ţărmuri şi ea începuse să se teamă de furtuni.

Femeia care iubea fanfara
Într-o noapte se dusese să-l ucidă la smochinul din 

grădină. Nu mai avea nimeni smochin pe acolo. Ea-l 
adusese, pui, de lângă Dunăre, fiindcă-i fusese drag să-l 
aibă, şi-acum voia să-şi spânzure sufletul în el. A stat 
lângă smochin până spre dimineaţă, când a pierit lumina 
lunii şi s-a întors împleticindu-se la ale ei.

Seara cântau lăutarii la câteva case mai departe. Ar fi 
vrut să se culce şi să doarmă, în patul ei de la fereastră, - 
în cel de lângă sobă îi dormea bărbatul – însă arcuşul 
lăutarului o chema, cu-n glas pe care-l crezuse uitat, să 
termine hora rămasă nejucată demult, într-o altă seară, 
când cozile ei împletite cuminte îşi găsiseră stăpân, 
urmărite de ochii trişti ai vecinului.

Altădată, rătăcise, tot cu sufletul ei, pe uliţele satului, 
aproape toată noaptea (asta fusese după ce-şi dusese fiul 
cel mare, sus, pe deal, şi-l lăsase sub creanga roşie de 
merişor – aşa hotărâse el…). Când se-ntorsese acasă, 
târziu, se culcase sub florile de toamnă care se uscaseră, 
pe stratul din faţa casei. Vrusese  să-şi îngroape sufletul 
acolo, sub florile ei, să n-o mai apese. Ninsese peste flori 
şi peste ea. Dimineaţa, o găsiseră aproape moarta, sub 
florile-ngheţate.

De data asta, abia dacă-i mai rămăsese suflet cât să-şi 
târască zilele.

Se ducea mereu în cimitirul de pe deal, să vorbească 
cu morţii, şi ei îi povesteau vrute şi nevrute, iar sufletul 
se aşezase frumos în matca lui, nu-i mai dădea pe 
dinafară.

Când îşi aducea aminte de casă şi cobora poteca, 
trecând peste gardul de mărăcini, se oprea sub nucul din 
grădină. Era un nuc mare, pus de tatăl ei, mort tânăr în 
războiul celălalt, care-o găsise desculţă după oi.

Încă de-atunci adunase sufletul dealurilor, al pădurilor 
şi-al apelor, ca să nu mai fie singură, şi adunase atâta 
suflet, că-i fusese greu să-l poarte cu ea prin viaţă.

Când stătea acolo, sub nuc, şi-mi povestea ce mult o 
iubise tatăl acela tânăr, care plecase la război, simţeam 
că-i e dor de el şi că fusese ca fata din poveste, pe care-o 
găsise zmeul singură, în pădure, şi-o răpise, fiindcă n-
avusese cine s-o apere.

Eu mă speriam de poveştile ei şi de drumul la cimitir. 
Aşa vrusese ea, să-mi fie frică, să nu trec dincolo de gard 
şi s-adun sufletul cine ştie cui, ca să nu mai scap de el. 
Mă speria şi cu Joimărica, pe care parc-o vedeam trecând 
gardul grădinii, cu găletuţa ei cu foc, urmată Gâlcile – 
Modâlcile, care m-alergau în nopţile cu fierbinţeală, când 
mă veghea şi-mi descânta cu cărbuni încinşi, sloboziţi în 
paharul cu apă.

Într-o iarnă îl dusese şi pe bunicul la cimitir şi îl 
lăsase acolo. Îi lăsase şi-o parte din sufletul ei, ca să nu 
fie singur (îl ştia temător de întuneric şi de morţi). Şi pe 
urmă trăise aşa de liniştit, de parcă n-ar fi avut deloc 
suflet. Dar ea avea, numai nu-l mai arăta decât duminica, 
de dimineaţă când îşi pieptăna părul.

Acum e de mult cu bunicul, sus, pe deal, la cimitir, 
unde spunea mereu c-o să se ducă. Îi ţine de urât şi-l 
învaţă să nu se mai teamă de cei de sub iarbă, iar uneori 
dă câte-o fugă pe aleile din Cişmigiu, s-asculte cum cântă 
fanfara…

Mi-a lăsat mie florile, smochinul şi nucul din fundul 
grădinii, dincolo de care-ncepe dealul. Dar ce mă fac eu 
cu sufletul ei...?

  MARIANA AL-SALEH

,,CUVINTE ÎMPRESURATE DE CEARCĂNUL REVERIEI”
de frunze / în lacrimi - / de mărgăritar…” şi “În aprinsul 
lan de cicoare, /pierdut e / trifoiul vieţii”, dar şi 
“Arhanghelul albit în dureri / iertător/ în înserare.” În 
sfârşit, suita 10-4-3 apare atât în “Lâna de aur e 
scămoşată / în adieri / de sălcii” cât şi în “Mângâietor a 
toate stelele / în suire – rotindă”, în care reîntâlnim titlul 
grupajului de mini-poeme. 
Criteriul cantitativ enumerat mai sus nu este însă 
lămuritor. Recitind versurile iarăşi şi iarăşi, am înţeles că 
universul poetei stă cu precădere sub semnul Sacrului. 
Ea cântă “Crezul Mântuirii…/ Pace în suflet” şi vede 
cum “se-nalţă /Stâlpul Jertfei”. Se adresează Domnului 
într-o viziune cosmică: “Mângâietor a toate stelele / în 
suire - / rotindă”; “Harul tău se cerne, /din Zenit / peste 
mănăstiri de lacrimi”; “Ochiul s-a împăienjenit, /a sosit 
vremea - / Cuvântului”. Poeta evocă oştirile îngereşti : 
“S-au zbătut îngerii, /în poeme /până la sângerare”; “Şi 
serafimi rătăciţi /scăldaţi în lacrimi târzii”; “Arhanghel 
albit în durere, / iertător / în înserare…”. Şi mai cu 
seamă, exclamă cu smerenie: “O! Doamne ai risipit cu 
mine, / toată Tristeţea - / Lumii.”, constatând că “Linişte, 
/ Dragoste şi Tăcere - / Totul e Bucurie…” Poeta este 
obsedată de Lumina divină : “În petale de diamant, / se 
şlefuieşte - /Lumina Ta…”; “ O pulbere cosmică, / 
auriferă - / cerne Lumina.”; “Tainică noapte/ pleoapa 
fragedei Lumini”; “Amurgul, / corolă purpurie / peste 
blânda Lumină.”
Pentru poetă, Sufletul este “fluture dalb, /ce zvâcneşte, /
în crisalidă…”, dar şi “stâlp înălţându-se, /în Zenit - / 
blândă lumină”, “candela iubirii - / stare de veghe, / în 
neguri” sau “Unicorn rănit / în tăceri, / de lebădă 
neagră.”
Timpului şi Memoriei li se închină versuri de neuitat: 
“Ceasornicul timpului – / în corole, /de nu mă uita…”; 
“Tresare amintirea, în văpăi”; “Arcul timpului, / precum 
cariul / în grinda veacurilor.” ;Viaţa lacrimă de rouă, / 
evaporându-se / grăbită.”  
Universul vegetal nu lipseşte din metaforele poetei: “Au 
înflorit crinii / Crezul Mântuirii”; “Amurgul mistuie (…) 
/ crinii dorului…” ; “Ai aşezat covor de frunze, / în 
lacrimi - / de mărgăritar”; “În aprinsul lan de cicoare, / 
pierdut e / trifoiul vieţii”; “Cicoarea ochilor – ferecată-i 
Dorinţa / în cuvinte”; “Moartea-n corole de soc, / târzii 

/ lângă tâmpla bisericii”; “Ceasornicul timpului - / în 
corole, /de nu mă uita…”; “Lâna de aur e scămoşată / 
în adieri / de sălcii.”; În înzăpeziri de salcâm / zumzăie / 
rodul Poemului.”
Versurile sunt populate de referiri la metale şi pietre 
preţioase:  “Mărgăritare, / cristale de sare - / întreţin 
arderea.”; “lacrimi de mărgăritar”; “petale de 
diamant”; “O pulbere cosmică,     /  auriferă”; 
“Pescăruşi, în zbor de safir”; “Lâna de aur”; “unda 
argintie”. 
Am remarcat prezenţa în versuri a vocabulei roua: “Viaţa 
lacrimă de rouă”, “lacrimi târzii de rouă”, “roua 
Poemului”. Mi-am  amintit de o frumoasă legendă, 
publicată de doamna Deju în volumul Iluminări în 
amurg, conform căreia floarea de mărgăritar, atât de  
asemănătoare boabelor de mărgăritar din fundul mărilor, 
ar fi fost creată de Zefir, la sfatul lui Apollo, folosind 
roua strânsă de pe  flori. 
Este de remarcat că într-unul din mini-poemele sale, 
poeta a jucat rolul Zefirului, transformând în “mărgăritar” 
cuvântul “rouă” din primele versuri ale poemului Duh de 
alabastru. Astfel  “Ai aşezat covor / de frunze / în lacrimi 
de rouă…” a devenit “Ai aşezat covor de frunze, / În 
lacrimi - /de mărgăritar…”. Efectul este benefic.
În mini-poeme întâlnim Amurgul, Zenitul, Tainica 
noapte, O noapte de Cireşar, “Solstiţiul tălăzuind, / 
ritmuri celeste”.
Dar, “Pe-al vieţii prag, /dinaintea mării/ aşteptând 
răsăritul”, poeta vede cum  “Picură roua Poemului / 
albind / la capătul nopţii” şi este de faţă când 
“Pescăruşi, în zbor de safir / întâmpină Răsăritul… 
Ave!”
Nu pot să nu semnalez splendidul oximoron din versurile  
“Picuri de curcubeu - / revărsate-n Eternităţi, /de-o 
clipă.”
Mini-poemele doamnei Deju sunt încântătoare şi se pot 
defini cel mai bine prin următoarele versuri ale domniei 
sale:
“Cuvintele împresurate, / de cearcănul - / Reveriei.” 
Îi mulţumim pentru Reveria pe care ne-a dăruit-o.

SORANA GEORGESCU-GORJAN
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GEORGE DUMITRU

POEMELE CREDINTEIPOEMELE CREDINTEI
„ADEVĂRAT VĂ SPUN!”

Nu duceţi azi poveri de mâine,
Mai mult, puteri nu veţi avea,
„Adevărat vă spun”, oricine
Îşi are loc în casa Mea.

Şi cel ce strigă: Domnul vine 
Şi cel ce-n moarte va cădea,
Nu duceţi, azi, poveri de mâine,
Mai mult, puteri nu veţi avea.

Priviţi în jurul vostru, cine
Ridică zid lângă cişmea
Şi pe-nălţimi, altar să-nchine
Nu jertfa lui, ci jertfa ta…

Nu duceţi, azi, poveri de mâine!

CERNUT DE VÂNTURI

Lui Dumnezeu, nu-i şterge chipul,
Căci vei fi şters şi tu din cărţi,
În viaţa ta sunt judecăţi
Pe care nu le trece timpul.

Cernut de vânturi ca nisipul,
Te-ascunzi sub praguri de cetăţi,
Lui Dumnezeu, nu-i şterge chipul,
Căci vei fi şters şi tu din cărţi.

Nu-l ispiti urcând Olimpul,
Ca astfel lumii să te-araţi,
Eşti numai urma unei dălţi
Ce rostuieşte arhe-tipul…

Lui Dumnezeu nu-I şterge chipul!

RONDELUL FLORII DE SALCÂM

Focuri straşnice pe dealuri,
Floare de salcâm în Mai,
Poleind miezul de faguri
În amiezi cu cer bălai.

Aripe ca nişte valuri
Vin şi trec pe-al clipei grai,
Focuri straşnice pe dealuri,
Floare de salcâm în Mai.

Doamne, din ce scumpe raiuri
Ochiului lumină-i dai
Şi-ntinzi zarea peste plaiuri
Şi mă-mbraci în albul strai -

Floare de salcâm în Mai.

RONDELUL CREŞTIN

Nu voi cunoaşte spaima, tânguirea,
Căci numele ce mi l-ai dat îl ştiu,
Din veacul cel lăsat ca un pustiu,
Când m-ai chemat să-mi aflu mântuirea.

Prin „Poarta Oilor”, mi-astâmpăr firea
Şi-nalţ cu ramuri de finic un Fiu,
Nu voi cunoaşte spaima, tânguirea,
Căci numele ce mi l-ai dat îl ştiu.

O lacrimă din Cer vestea-mplinirea
Şi se-auzea Cuvântu-ntr-un târziu
Şi dinspre lume, ura şi orbirea
Izbeau în ochiul larg deschis şi viu.

Nu voi cunoaşte spaima, tânguirea.

ŞTII CALEA VÂNTULUI?…

Ştii calea vântului? de când şi unde
Cunoaşte steaua „limba zorilor”?
Ce pânză ţese aripa în zbor
Şi-n ochiul tău, lumina cum pătrunde?

Te-ai întrebat, de ce sub vrejuri crude
Nu se ridică floarea de mohor,
Ştii calea vântului? de când şi unde
Cunoaşte steaua „limba zorilor”?

Pe trupurile vagi de paparude,
Se-alătură un semn înşelător,

Un semn vădit pe mână şi picior
De ploi târzii, rebele şi zălude.

Ştii calea vântului? De când şi unde?

CROIEŞTE-ŢI, OMULE, ZĂBUN

Croieşte-ţi, omule, zăbun
Şi pune-i petice la coate,
Căci viaţa are căi ciudate
Şi limbă-ascunsă de nebun.

Te poartă-n zborul de lăstun,
Te-aruncă-n gropi întunecate,
Croieşte-ţi, omule, zăbun
Şi pune-i petice la coate.

Nu căuta în vreun ceaun
Urma lăsată de bucate,
N-ai cum să le aduni pe toate
Când toate sunt, fuior de…fum.

Croieşte-ţi, omule, zăbun.

CI DOAR CHIPUL

Dincolo de margini, Doamne,
dincolo de-acest pământ
Unde clipa mă împarte
în ce sunt şi ce nu sunt,
Unde orb, de nu văd raza
când din rază-mi trag vederea
Şi pe crucea răstignirii,
moartea-mi cere învierea,
Tu, Te-apleci ca după-o gâză
în imensul univers,
Ăstui timp secat de slavă
să-i pui, Doamne, un alt miez…

Rostuind cu grijă lutul
arămiu de-atâta sevă,
În dogoare, începutul
taina vieţii o relevă,
Căci nu clipa mă împarte
în ce sunt şi ce nu sunt,
Ci doar chipul, după taina
ridicării din mormânt…

LUMINA DIN PETALE

Mă tem de mine, Doamne,
 când scriu aceste versuri,
Să nu răstorn clepsidra
 şi astfel să Te pierd,
Tot căutând în urme
 prea multe universuri,
Răspunsul întrebării
 îl ştiu, dar nu-l mai cred.

Un fel de crin sălbatec,
 îmi caută privirea
De pe postavul verde
 al raftului de cărţi,
Pulsând culorii ritmul
 şi clipei împlinirea,
Corola-şi defineşte
 conturul unei hărţi.

Ce vast imperiu, Doamne,
 de taină şi credinţă,
Lumina din petale
 revarsă-al său delir,
Spre stele urcă psalmii
 ca semn de biruinţă
Potirele cu rouă
 din aur de Ofir…

„George Dumitru, poet, de profesie inginer constructor, venit de curând 
din Bucureşti pentru a domicilia ca pensionar în Amarul Târg, tip de 
meridional ager, elastic, cultivat, cu care mă întâlnesc în plimbările mele 
matinale cu câinii. O asemănare surprinzătoare, de la trăsăturile 
fizionomiei la timbrul vocii, cu… Nicolae Balotă! Îmi vorbeşte cu 
competenţă de specialist despre metehnele Bucureştilor…”

(Gh. GRIGURCU, Fişele unui memorialist, Timpul, 2006, p. 248)
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COMEMORAREA  LUI  BRÂNCUŞI  LA  PARIS
Ideea de a comemora cei 50 de ani de la moartea 

sculptorului, chiar la mormântul său  din cimitirul 

Montparnasse, din Paris, mi-a venit în anul 2006 când, 

dorind să mai ieşim din tipicul de a merge an de an 

numai la Hobiţa la mormântul părinţilor săi, am organizat 

o slujbă de pomenire a celor 49 de ani de nemurire la 

Mănăstirea Polovragi, împreună cu maicile şi cei trei 

preoţi. Propunerea mea a fost acceptată cu entuziasm şi 

mi-au fost alături inimoşii  truditori în arta brâncuşiologiei 

şi nu numai, prezenţi atunci acolo, printre care prof.dr. 

Ion Mocioi, prod.dr. Zenovie Cârlugea, ing. Vasile 

Vasiescu, cu soţiile, dăscăliţa Victoriţa Diaconu, soţia 

regretatului Nae Diaconu, ziaristul Titu Stochiţoiu, 

Constantina şi Constantin Stăiculescu, precum şi alte 

câteva persoane.

         Vara anului 2006 mi-a dospit pe îndelete ideea, iar 

ziarul de suflet Gorjeanul mi-a publicat în 

data de miercuri 2 august, în numărul 4466, 

cu titlul „O iniţiativă de suflet” scrisoarea 

mea de intenţie ce am trimis-o Înalt Prea 

Sfinţitului Teofan, Mitropolitul Olteniei, de 

a ne da binecuvântare şi sprijin în 

demersurile noastre de a merge în data de 

16 martie 2007 şi să organizeze rânduielile 

liturgice în Cimitirul Monparnasse, la 

mormântul lui Constantin Brâncuşi. 

Rememorând faptele, realizez că ziarul 

Gorjeanul mi-a dat încurajarea necesară şi 

prima bincuvântare laică. De la Mitropolia 

Olteniei am primit răspuns tocmai în data 

de 26 oct.2006 şi-mi sugerau să mă adresez 

Î.P.S. Iosif, Mitropolit al Mitropoliei 

Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi 

Meridionale, cu sediul în Paris. I-am scris 

imediat şi dânsului, dar răspuns n-am primit 

de fel. Intrând în criză de timp, i-am trimis  

unui amic din Germania copii de pe adresele 

ce le înaintasem celor două mitropolii, rugîndu-l să-l 

contacteze urgent pe Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit 

Serafim Joantă, de la Mitropolia Ortodoxă Română 

pentru Germania şi Europa Centrală, cu sediul la 

Nurnberg, Germania. Pe Î.P.S. Serafim îl cunoscusem  

când a fost la o slujbă la Mănăstirea Cămărăşeşti, din 

Târgu Cărbuneşti. În câteva zile dânsul m-a contactat 

telefonic, apoi am primit telefon şi de la Mitropolia din 

Paris spunându-mi că avem binecuvântarea Î.P.S. 

Mitropolit Iosif. L-am rugat pe dl.secretar administrativ 

Ioan Drăgănicea să-mi trimită aprobarea în scris, pentru 

a avea credibilitate în faţa organelor administrative din 

Gorj. Scrisoarea a sosit în data de 01 februarie 2007, în 

care se spunea „...aveţi binecuvântarea arhierească şi  Î.

P.S. Sa Iosif  va participa la slujba de pomenire ”. Apoi 

în data de 12 feb.am fost la Mitropolia din Craiova şi am 

lăsat o nouă scrisoare prin care-l informam pe Î.P.S. 

Mitropolit Teofan de aprobarea ce am primit-o de la 

Paris şi-l rugam insistent să ne însoţească în Franţa. Am 

trimis, de asemenea, o scrisoare la Ambasada României 

din Franţa, semantă şi de prof.dr.Ion Mocioi, deoarece 

era prieten cu ambasadorul Sabin Pop, dar n-am primit 

nici un răspuns de la ambasadă. Păcat. De asemenea, 

domnul senator Ion Florescu a trimis scrisori semnate de 

dânsul, de la Parlamentul României - Senat, la Ministerul 

Culturii şi Cultelor şi la Ministerul de Externe. Răspuns 

a primit numai de la Ministerul Culturii, prin care 

spuneau : „regretăm că Ministerul Culturii şi Cultelor nu 

are posibilitatea de a delega o persoană care să asiste la 

slujba de pomenire etc.,etc.”Păcat. 

             Căile Domnului fiind de nebănuit, Dumnezeu ne-a 

ajutat permanent în demersurile noastre, astfel a făcut ca 

să mă întâlnesc şi cu preotul Constantin Măgdoiu, om de 

suflet şi de acţiune. Spunându-i ceea ce dorim să facem 

pe 16 martie la Paris, s-a angajat că-l va contacta şi 

dânsul pe Î.P.S. Mitropolit Teofan şi că va merge şi el la 

Paris împreună cu preotul Cojocaru Grigore. M-am 

convins că promisiunile sale au fost fapte, mai ales atunci 

când eram în faţa mormântului lui Brâncuşi. Îi mulţumesc 

şi pe această cale şi mă rog Bunului Dumnezeu să-l ajute 

să termine şi să sfinţească în acest an biserica de la 

unitatea militară. De asemenea, tot Dumnezeu a rânduit 

ca să mă întâlnesc, absolut întâmplător, la o parcare de 

pe tronsonul de drum Piteşti – Rm.Vâlcea, cu domnul 

Adrian Gorun, rectorul Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” care, fiind un om de mare acţiune, a înţeles 

imediat valoarea sprituală şi afectivă a proiectului nostru. 

Relatându-i despre intenţia noastră, pe loc a spus: „vor 

merge şi studenţi şi profesori de la universitatea gorjenă”. 

De aci încolo faptele s-au derulat favorabil şi cu 

competenţă şi rapiditate cu ajutorul dl.decan Moise 

Bojincă, a domnilor profesori Ion Mocioi şi Nicolae 

Mischie, care au organizat un al doilea autocar cu 

excursionişti. Doresc să confirm că toate cadrele 

didactice de la universitate şi-au plătit integral cei 250 de 

euro pentru excursie. Nu de altceva, dar la noi, cam des, 

clevetirea este o preocupare majoră . Am relatat toate 

acestea nu pentru a mă preamări - preamărirea fiind un 

păcat – ci pentru a se constata câţi oameni, dâre de 

lumină,  ne-au sărit în ajutor pentru acţiunea noastră 

creştinească.

        În sbuciumul meu de a organiza cât mai bine excursia 

am avut aproape pe dl.Pann Dur,col [r] Marian Grigore 

Dobreanu, coordonatorul revistei de umor Pannduru care 

a xeroxat un minighid al Parisului şi o agendă cu adresele 

necesare. Tot dânsul a fost şi cel care s-a ocupat cu 

repartizarea excursioniştilor în autocar şi în camere, fiind 

totodată şi coordonatorul tactic al deplasării. Fără 

disciplină, într-o astfel de acţiune nu se putea. Domnul 

general [r] de brigadă Constantin Codiţă pe banii 

dânsului a confecţionat cocardele tricolore cu portretul 

lui Brâncuşi, pentru fiecare excursionist, iar familia  

Mariana şi Alecu Frătiţa, patronii unei fabrici de 

confecţii, au confecţionat 200 de buc.cu steagul României 

şi domnul viceprimar Roman  ne-a onorat cu prezenţa sa 

la acţiunea „Comemorare Brâncuşi” din Paris şi nu în 

ultimul rînd domnul primar Florin Cârciumaru care, deşi 

nu ne-a însoţit, cu spiritul a fost alături de noi.

         În autocarul nostru am avut  şi pe domnii Nicolae 

Nicolae, preşedintele dacologilor din Dobrogea, pe dl.

arhitect Pop Valer Constantin şi pe scriitorul Dumitrescu 

Ştefan, toţi trei veniţi special de la Tulcea. Ne-au însoţit, 

venind de la Oradea, profesorii universitari Valeria şi 

Dumitru Draica, iar din Bucureşti a venit Vasile Vasiescu 

autorul cărţii „Brâncuşi versus Brâncuşi” şi coordonatorul 

revistei „După Brâncuşi”, pe care le-a împărţit gratis la 

toţi componenţii autocarului nostru. De la Cluj ne-a 

însoţit scriitorul şi brâncuşiologul Constantin Zărnescu, 

autorul cărţilor „Omagiul lui Brâncuşi” şi „Aforismele şi 

textele lui Brâncuşi”. Redactorul şef al revistei „Caietele 

Columna”, domnul Vasile Ponea a scos, pentru această 

comemorare, un număr special al revistei, ce l-a distribuit 

gratis. Aduc mulţumiri d-lui Vasile Ponea pentru simţul 

său de sacrificiu şi dăruire, în acţiunea de îngrijire, alături 

de domnişoara doctoriţă Luminiţa Dospinoiu, 

componentă a grupului, a lui Niculescu Conrad Oto Jeni 

care s-a îmbolnăvit în timpul deplasării şi a sejurului de 

la Paris. Pentru ca cele 30 de ore, cât a durat deplasarea, 

să treacă cât mai agreabil, domnul Gelu Birău, directorul 

Băncii Naţionale, filiala Gorj, poet şi scriitor, ne-a citit o 

parte din cugetările lui Brâncuşi, iar prin Paris ne-a fost, 

la o parte din excursinişti, Stea Polară şi busolă la 

deplasările pe la obiectivele turistice, fiind un comptent 

ghid, dar şi ghiduşi, prezent permanent cu o glumă. Prof. 

Pompiliu Ciolacu ne-a delectat, o parte din drum, cu 

cântece din repertoriul său, alături de familia sa, compusă 

din 5 persoane. Domnul senator Ion Florescu, cu distinsul 

său grup compus din soţie, fiică şi ginerele Popa Gabriel, 

a dat prestigiu şi credibilitate întregului grup de 

excursionişti, chiar prin faptul că la prezentarea 

paşaportului său diplomatic, puţinii vameşi ce ne-au mai 

ţinut calea, au renunţat vizibil să ne mai cotrobăie prin 

bagajele noastre împănate şi cu alimente.

         Zilele de 14 şi 15 martie au fost dedicate vizitării 

a o parte din obiectivele turistice din Paris, nu puţine 

la număr. Nici nu ştiai ce să alegi mai întâi, ori să 

vizitezi Luvrul, ori Domul Invalizilor cu al său 

celebru mormânt al lui Napoleon, ori Turnul Eiffel, 

simbol al Franţei, ori Arcul de Triumf de unde începe 

să se răsfeţe pe 10 benzi de circulaţie, prinre care 

celebrul Champs Elysees, ori Centrul Pompidou, 

unde se află atelierul lui Brâncuşi. În seara zile de 15 

martie am fost anunţaţi că a doua zi, pe 16 martie, la 

ora 10 trebuie să fim prezenţi la mormântul lui 

Brâncuşi, din Cimitirul Montparnasse. La cimitir 

deja erau prezenţi dl.viceprimar Roman cu o parte 

din preoţii parizieni, iar la ora 9,50 au sosit cei doi 

mitropoliţi, adică Î.P.S.Iosif şi Î.P.S.Teofan, însoţiţi 

fiecare de preoţi, diaconi şi două maici călugăriţe. 

După câteva minute a sosit şi grupul universitarilor, 

făcând la toată asistenţa o mare surpriză, deoarece o 

parte din dânşi, profesori şi studenţi, au venit 

îmbrăcaţi în costume naţionale gorjeneşti, şi bine au 

procedat. La ora 10,15 a început slujba de pomenire 

în prezenţa a peste 150 de persoane, fiind cel mai mare 

număr de oameni ce participă la o astfel de slujbă  

oficiată de doi mitropoliţi, şapte preoţi şi 5 diaconi. Un 

parastas îşi are canonul şi tipicul său, dar atunci când 

participă doi mitropoliţi, secondaţi de atâţia preoţi, din 

care doi de pe meleaguri gorjeneşti, adică preoţii 

Constantin Măgdoiu şi Grigore Cojocaru, parcă simţeam, 

în timpul slujbei, vibrând moaştele sculptorului în 

mormânt. După terminarea slujbei s-a împărţit colivă şi 

câte un păhărel de vin, iar preotul Constantin Târziu, un 

om falnic şi luminos ca o icoană, fiind parohul bisericii 

noastre ortodoxe din Paris şi cunoscând bine cimitirul 

Montparnasse, ne-a dus să vedem mormintele 

16  martie 2007



Pag. 32  Portal ~ Măiastra - nr. 2(11)/2007

dramaturgului Eugen Ionesco şi al filosofului Emil 

Cioran ambii foşti membri ai Academiei Franceze. Apoi 

ne-a dus şi am văzut, în original, sculptura în piatră 

Sărutul făcută în anul 1908 de Constantin Brâncuşi pe 

mormântul Tatianei Rachevski.

            Un moment deosebit a fost atunci când 

doamna Zoia Elena Deju, soţia dl.prof.dr.

Zenovie Cârlugea a distribuit cartea 

Arethia Tătărăscu, Marea Doamnă a 
Gorjului interbelic, scrisă de cei doi soţi, 

scoasă la Editura Măiastra din Târgu Jiu, 

chiar cu câteva zile înainte de plecarea 

noastră spre Paris. Totodată a lansat şi un 

nou număr din revista Portal 
Măiastra,nr.10,  fondator-coordonator 

fiind dl.Z.Cârlugea. Am îţeles că acest 

număr de revistă era dedicat evenimentului 

Comemorare Brâncuşi – 50 de ani. Îmi 

pare rău că nici n-am apucat s-o răsfoiesc, 

că mi-a şi smuls-o din mână un parizian, 

zicându-mi: „lasă că tu mai găseşti în ţară 

destule, noi astfel de reviste găsim mai rar 

pe aici”. De, mai puteai să zici ceva. Am 

mulţumit în gând lui Cârlugea care 

editează o astfel de revistă  pe care se bat 

cititorii , şi unde?, tocmai la Paris.

           Domnul Victor Crăciun, preşedintele Ligii Românilor 

de Pretutindeni, a dăruit celor doi mitropoliţi, domnilor 

Ion Mocioi, viceprimar Roman şi altor personalităţi 

medalia comemorativă – 50 de ani de la moartea lui 

Constantin Brâncuşi. Noi, ăştelalţi, fiind mai strâmtoraţi, 

le-am dăruit Steagul României cu inimile noastre zvcnind 

în ele.            

           La ora 12 s-a mers cu autocarele la biserica Sfinţii 

Voievozi Mihail şi Gavril, unde paroh este preotul 

Constantin Târziu. Aici s-a oficiat o nouă slujbă 

arhierească de către cei doi mitropoliţi şi soborul de 

preoţi, iar după aceea enoriaşii parizieni ne-au invitat la 

preparatre de post gătite de dânşii, aşezate pe mese chiar 

în faţa bisericii şi stropite din plin cu ţuică gorjenească, 

dar stâmpărate cu vin franţuzesc. După aceea s-a mers la 

Centrul Pompidou, unde se află atelierul lui Brâncuşi. S-

a mers la acea oră deoarece atelierul poate fi vizitat 

numai în orele când este lumină naturală, nefiind admisă 

lumina artificală, iar interiorul se poate vedea numai prin 

geamurile groase de sticlă ce protejează întregul atelier 

de jur împrejur. Deci programul de vizitare a fost numai 

între orele 14 – 16. Aici, stea călăuzitoare şi doinitoare 

în tainele brâncuşiologiei şi ale atelierului, ne-a fost 

doamna Doina Lemny, cercetătoare asiduă a vieţii şi 

operei sculptorului. Dânsa, în urma cercetărilor 

întreprinse în arhiva Brâncuşi, a scos 2 cărţi în limba 

franceză care, din fericire, au fost traduse şi în limba 

română. Este vorba despre carte Brâncuşi inedit, 
însemnări şi corespondenţă românească, apărută în anul 

2004 şi cartea Constantin Brâncuşi, apărută mai întâi în 

Franţa în anul 2005. Consider că Doina Lemny a 

mulţumit, prin explicaţiile ce le-a dat, pe toţi cei 90 de 

vizitatorii români, deşi unii, persoane considerate 

serioase, insistau inutil ca să li se deschidă incinta  

atelierului, atelier unde, pentru protejarea capodoperelor, 

în interior se menţine aceeaşi umiditate, temperatură şi 

luminozitate. Dar ei, nu şi nu, să li să deschidă totul ca să  

pipăie ei operele şi să le fotografieze cât mai de aproape. 

O altă persoană îi cerea insistent Doinei să intervină la 

Statul şi Guvernul Franţei ca să fie aduse osemintele lui 

Brâncuşi în ţară, la Hobiţa. Deşi Doina i-a explicat că 

mormântul lui Constantin Brâncuşi este proprietate 

privată şi că acest lucru deocamnată nu este posibil, 

persoana respectivă insista cu naivitate.

        Românul Eugen Leahu, stabilit la Paris de vreo 11 

ani, inginer şi regizor de profesie, s-a ataşat de noi încă 

de la sosire, dorind să facă un film despre viaţa 

sculptorului. Brâncuşiologul Ion Mocioi i-a dat multe 

explicaţii, iar eu i-am sugerat să facă un film de lung 

metraj, axat pe momentul foarte imortant din viaţa 

artistului şi anume: drumul sculptorului de la Hobiţa la 

Paris, parcurs pe jos între anii 1903  - 1904, Brâncuşi 

sosind chiar în data de 14 iuluie, ziua naţională a Franţei. 

Al doilea film, tot artistic şi de lung metraj ar fi acela 

dedicat procesului  ce l-a intentat sculptorul guvernului 

Statelor Unite ale Americii, care s-a desfăşurat între anii 

1926 – 1928 şi care a fost cîştigat de artist. Toate acestea 

se găsesc în cartea Procesul sculpturii moderne scrisă de 

V.G. Paleolog şi retipărită de Nae Diaconu în anul 1996,  

în colecţia Brâncuşiana. Regizorul Eugen Leahu a 

promis că va veni în România pentru o documentare 

chiar la faţa locului, mai ales că n-a prea pipăit operele 

din Târgu Jiu.

        Deplasarea noastră şi sejurul nostru la Paris a adus 

multă lumină pentru spirit şi încărcătură emoţională 

pentru majoritatea celor care au venit special pentru 

această comemorare şi le mulţumesc şi pe această cale 

pentru felul demn şi civilizat de comportare. Dar, ca-n 

orice acţiune cu atâta puhoi de persoane, mai sunt şi 

umbre, umbre care estompează lumina din noi. O astfel 

de umbră a fost faptul că diverşi nimeni au continuat să 

mănânce gumă de mestecat chiar în preajma mormântului 

sculptorului şi în faţa celor doi mitropoliţi şi a soborului 

de preoţi, deşi preotul paroh Constantin Târziu din Paris 

le-a făcut observaţie chiar în limba română, doar-doar or 

înţelege. Benefică şi hotărâtă a fost intervenţia cazonă a 

PannDurului Dobreanu. Îi mulţumesc! Un altul s-a trezit 

că-i bine să-şi aprindă ţigara chiar acolo.Deplorabil 

gest!

        Trebuie să le mulţumim celor trei şoferi de la autocarul 

nostru foarte modern: Bâcoi Ştefan, Băluţă Dragoş şi 

Pavelescu Gabriel, ultimul fiind chiar patronul firmei 

Normandia din Horezu care are la ora actuală 30 de astfel 

de mijloace de transport, fiind asociat cu un francez. 

Tocmai de aceea firma se numeşte Normandia. Au fost 

nişte oameni minunaţi, buni profesionişti şi înţelegători 

cu micile şi marile noastre nevoi, chiar dacă noi i-am 

mai supărat câteodată. La începutul afacerii, domnul 

patron Pavelescu Gabriel muncise în Franţa 4 ani de zile 

ca şofer, cunoscând foarte bine toate traseele europene. 

Nu-i uşor să stai la volan 35 de ore la dus şi tot atâtea la 

întors, chiar dacă te mai schimbă, din când în când, 

colegul. Am mers şi ne-am întors în deplină siguranţă 

datorită acestor oameni minunaţi.

          Compania de turism Gorj Turism s.a. condusă de 

doamna Laura Dragu, colaboratoare a ziarului Gorjeanul, 

are agenţi de turism maleabili ca o mănuşă fină şi 

înţelegători ca o mamă. Doamna Albă Laura, alintată de 

mine cu apelativul Alba Iulia pentru a fi identificată mai 

uşor, mai ales de turiştii tulceni, clujeni, orădeni şi 

bucureşteni care i-au telefonat la înscriere, este o bună 

profesionistă în arta industriei fără fum, adică a 

turismului. Le mulţumim din suflet.

           

         Ştefan Stăiculescu

Meditaţii nocturne

1

că după viaţă-i nu ştiu ce
fac unii-alţii propagandă –
ce-o să mai ştiu ce-o să mai ce
când am să trec pe altă bandă

în alte lumi – la revedere
doar duh fiind lipsit de cele
cinci simţuri: gust auz vedere
miros şi pipăit – cu ele

îmi percepeam iubita doar
ce-i atingeam un şold o ţâţă
când luna prin dreptunghiular
se strecura precum o mâţă

cum pleci ca-ntr-un autobuz –
nici văz nici pipăit – nu-i just
în alte lumi lipsit de-auz
fără parfum şi fără gust

nici geam cu lună nici odaie
din patul tău iubita lipsă
ni-i viaţa-aici un foc de paie
plecarea-i o apocalipsă

câştigu-i că nimic nu ştii
ba degradării eşti supus
vor spune-n urma ta cei vii:
„vezi bă ce repede s-a dus!”

2

azi soarele răsare foarte trist
ci nu-i doar trist e şi mirat un pic
că încă-l mai privesc şi mai exist
că ochii către el mi-i mai ridic

el mă ştia de dorul ei pierdut
că sufăr şi îndur peste putinţă
şi nu pricepe cum de am putut
să-nving ucigătoarea suferinţă

aşa mirat îmi pare-ntr-o ureche –
nu pot să cred că s-a-mbătat cu rouă
hei, soare drag, s-a dus iubirea veche
da-n locu-i a sosit iubirea nouă

mi s-a părut de-odată mai distant
şi-a clocotit în el mânii solare
„da dragul meu eu am rămas constant
iubirii noi iubirii-nnoitoare”

3

parcă-s bolnav când sunt astrat de lună –
iubito simt iubirea ca pe-o boală –
cu cât mai rea e cu atât mai bună
iar tu mă năuceşti când te văd goală

de tine-mi amintesc întotdeauna
te-au tras la xerox simţurile mele
eşti splendidă când te îmbracă luna
în haine aurite şi-n dantele

devii ca printr-un farmec un mister
o taină pentru simţuri colosală
astrat de lună şi uitat de cer
dau simţurilor mele toate-n boală

FLORIAN SAIOC
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Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, declaraţia 

mea politică de astăzi vrea să 
consemneze marcarea celor 50 
de ani de la trecerea în nefiinţă 
a marelui sculptor Constantin 
Brâncuşi. 

La data de 16 martie 2007, 
s-au împlinit 50 de ani de la 
moartea lui Constantin 
Brâncuşi, aş zice eu, al doilea 
geniu după Mihai Eminescu, 

din constelaţia nemuritoare a neamului românesc, deşi, 
cu ceva timp înainte de a trece la cele veşnice, artistul a 
fost obligat de anumite împrejurări să-şi ia cetăţenie 
franceză, murind ca cetăţean francez. 

De fapt, în această ţară a muncit, a creat, a locuit şi 
a trăit, între anii 1904 şi 1957, adică, exact 53 de ani. A 
trăit, aşa cum numai geniile ştiu să trăiască, simplu, 
gorjeneşte, făcând paşi pe nisipul eternităţii şi lăsând în 
urma sa o operă şi o creaţie nemuritoare... 

Constantin Brâncuşi ajunge la Paris, parcurgând pe 
jos, între anii 1903 şi 1904, distanţa între Hobiţa şi 
Paris. O performanţă la îndemâna unei fiinţe omeneşti 
cu o voinţă sisifică şi un caracter de explorator. 

Soartă, întâmplare sau calcul divin, ajunge la Paris, 
chiar în data de 14 iulie 1904, când se sărbătorea ziua 
naţională a Franţei, zi care, într-un fel, i-a marcat 
destinul ca om, dar, mai ales, ca artist de geniu. 

Opera lui Brâncuşi nu este vastă ca a lui 
Michelangelo sau ca a lui Pablo Picasso, sau a lui 
Auguste Rodin, deoarece sculptorul, cum singur 
mărturisea, nu asculta păsări, ci zboruri, iar operele sale 
sunt făcute şi pentru orbi, şi tocmai de aceea trebuie 
privite până le vedem. 

Sculpturile sale au parcurs nenumărate etape de 
perfecţionare, tocmai de aceea există nouă busturi 
“Domnişoara Pogany”, mult mai multe păsări măiestre 
şi câteva variante, ca dimensiuni, ale Coloanei 
Infinitului, dar una singură, numai una, stăpâneşte 
văzduhul şi scurtează zările. “Coloana Infinită”, înaltă 

Declaraţia dlui senator ION FLORESCU din Gorj în şedinţa Senatului din 2 aprilie 2007 >

,,50 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN NEFIINŢĂ A MARELUI 
CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

de 29,33 m şi în greutate de 30 tone, cea de la Tg.Jiu. 
Eu nu doresc să fac aici aprecieri asupra operei 

sculptorului, deoarece despre viaţa şi opera sa s-au scris 
până acum mii de cărţi şi zeci de mii de articole şi studii. 
Nu este zi lăsată de la Dumnezeu ca să nu apară o carte, 
un studiu sau un articol, într-o ţară de pe glob, despre 
viaţa şi opera sa. Doresc numai să arăt cum este 
reflectată o sculptură din creaţia sa în aviaţia din Statele 
Unite ale Americii, respectiv fiecare pilot american, fie 
civil, fie militar, atunci când primeşte brevetul de pilot, 
are tipărit în interiorul brevetului imaginea unei păsări 
măiastre, iar ca insignă pentru rever primeşte o mică 
pasăre măiastră. 

Mulţi piloţi, la început de drum, poate nici nu ştiu ce 
reprezintă acea insignă, dar, cu timpul, sunt sigur că află 
despre acea minune a lumii, a artelor şi cine este autorul 
ei. 

Un grup de gorjeni, în număr de aproape o sută, 
îmbarcaţi în două autocare şi trei autoturisme, din care 
45 de cadre didactice şi studenţi de la Universitatea 
“Constantin Brâncuşi” dinTg. Jiu, au efectuat, în 
perioada 13-17 martie a.c., o excursie la Paris, unde s-a 
comemorat, la mormântul lui Brâncuşi, din Cimitirul 
Montparnasse, printr-o slujbă de pomenire, cei 50 de ani 
de la moartea genialului sculptor. Slujba a fost oficiată 
de un sobor de preoţi, împreună cu cei doi mitropoliţi, 
adică Înalt Prea Sfinţitul Teofan, Mitropolitul Olteniei, 
venit special de la Craiova pentru acest moment 
comemorativ, şi Înalt Prea Sfinţitul Iosif, Mitropolitul 
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi 
Meridionale, cu sediul la Paris, care a şi organizat 
rânduielile liturgice atât la cimitir, cât şi la Biserica 
Ortodoxă “Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”. 

După slujba de la mormântul sculptorului, am vizitat 
mormântul dramaturgului Eugen Ionesco şi mormântul 
filozofului Emil Cioran, apoi am mers şi am vizitat 
sculptura în piatră, în original, numită “Sărutul”, făcută 
în anul 1908, de Brâncuşi, pe mormântul funerar al 
Tatianei Rachevski, o tânără poloneză care s-a sinucis 
din dragoste. 

Trebuie apreciat faptul că din delegaţia română au 

făcut parte viceprimarul oraşului Tg.Jiu, domnul Ioan 
Roman Bărbuţi, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, 
domnul profesor Moise Bojincă, scriitori, critici de artă, 
brâncuşologi şi editori de reviste, precum şi subsemnatul. 
Cu această ocazie, s-au distribuit gratuit cărţi despre 
opera sculptorului, revista portal “Măiastra” şi revista 
“Caietele Columna” care apar, trimestrial, în Gorj. Toţi 
participanţii au purtat un micuţ steag al României, iar la 
rever câte o cocardă cu chipul lui Brâncuşi, înconjurat 
de o panglică tricoloră. O slujbă de pomenire s-a ţinut, 
aşa cum aminteam, şi la Biserica “Sfinţii Voievozi Mihail 
şi Gavril”, unde paroh este preotul Constantin Târziu. 
La această slujbă au participat şi enoriaşi români, în 
număr destul de mare, trăitori în Paris. 

După slujbă, preotul Târziu, împreună cu enoriaşii 
bisericii, a oferit tuturor românilor veniţi din ţară 
preparate de post, chiar în faţa bisericii ortodoxe 
pariziene. Toate bucatele au fost, bineînţeles, udate cu 
ţuică gorjenească şi stinse, cum era şi normal, cu vin 
franţuzesc. Apoi, grupurile de excursionişti au mers şi 
au vizitat atelierul lui Brâncuşi de la Centrul Pompidou. 
Aici, gazdă şi doinitoare în taina brâncuşilogiei ne-a fost 
doamna Doina Lemny, care este custodele casei şi 
cercetătoarea vieţii şi operei artistului, dânsa locuind, 
aşa cum se ştie, la Paris. 

O particularitate a atelierului Brâncuşi este faptul că 
el poate fi vizitat numai la lumină naturală. În cazul 
nostru, orele de vizită au fost între 14.00 - 17.00, 
înlăuntrul atelierului se menţine aceeaşi temperatură şi 
aceeaşi umiditate pentru protejarea operelor originale, 
nu puţine la număr, de acolo. Studierea operelor se face 
numai printr-un geam de sticlă destul de gros, care este 
de jur-împrejurul atelierului. Este păzit şi securizat mai 
ceva ca Gioconda! 

Atât am putut face noi, gorjenii, pentru comemorarea 
a 50 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui sculptor, 
trecere în nefiinţă doar, pentru că de murit nu a murit şi 
nu va muri niciodată! 
Vă mulţumesc. 

Distinşii şi neobosiţii cărturari ai plaiurilor 
gorjene, editorii revistei de frumoasă ţinută culturală 
„Portal Măiastra”, Zenovie Cârlugea şi Zoia Elena 
Deju, au publicat de curând, la Editura „Măiastra” 
din Târgu-Jiu, spre a omagia comemorarea a 50 de 
ani de la plecarea lui Constantin Brâncuşi dintre 
noi, un substanţial volum dedicat celei care a avut 
un rol esenţial în crearea Ansamblului de 
Monumente de la Târgu-Jiu, închinat eroilor din 
primul război mondial (Masa tăcerii, Poarta 
sărutului şi Coloana nesfârşită): Arethia Tătărescu.

Un volum de prestanţă
Studiind cu osârdie documentele existente din 

vremea aceea, întrebând oamenii care au mai rămas 
de atunci, şi unii poate chiar că şi-o mai amintesc, 
precum, bineînţeles, în primul rând, fiica Sanda 
Tătărescu Negropontes, volumul relevă marea 
varietate, pe multiple planuri, a activităţii „Marii 
Doamne a Gorjului interbelic”, după cum i s-a 
păstrat denumirea, soţia ilustrului politician 
Gheorghe Tătărescu. Ea a valorificat o serie de 
tradiţii artistice locale: ateliere de ţesătorie, mirifice 
covoare, a proteguit descoperirea unor situri 
arheologice şi istorice, a restaurat biserici, a sprijinit 
acţiuni umanitare etc.

Dar cea mai importantă iniţiere şi realizare a sa 
rămâne, desigur, Ansamblul de Monumente de la 
Târgu-Jiu, ca recunoştinţă pentru eroii neamului, 
proiect datorat generoasei sugestii a Miliţei Petraşcu, 
acceptat cu multă bucurie de marele sculptor încă 
din 1935 şi împlinit în 1937-38.

Crearea acestui sanctuar de proporţii arhitecturale 
urbanistice, deopotrivă arhaic şi profund modern, 
frate geamăn al celui celtic de la Stonehenge din 
Anglia şi al celor dacice din inima Carpaţilor, 
constituie o realizare unică a frământatului secol 
XX.

Volumul remarcabililor soţi Zenovie şi Zoia Deju 
Cârlugea dedicat Arethiei Tătărescu în anul aniverar 

Brâncuşi, de o frumoasă ţinută grafică, având 
numeroase fotografii relevante, se înscrie cu 
prestanţă în rândul cărţilor de referinţă ale culturii 
noastre.

Nina STĂNCULESCU
(„Diplomat Club”, Bucureşti, An XV, nr. 5-6 

(185-186) / 2007, p. 15).
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După opt cărţi dedicate sculptorului 
Constantin Brâncuşi (dintre care una 
reprezintă traducerea în limba engleză a 
lucrării Comentarea capodoperei – cu 
care a obţinut primul titlu de doctor din 
România cu o temă despre celebrul 
sculptor român) şi vreo 120 de articole, 
Ion Pogorilovschi revine  în actualitate, 
prin această cercetare, extrem de 
riguroasă, dedicată genezei capodoperelor 
“părintelui sculpturii moderne”.

Ion Pogorilovschi face critică 
arhetipală, căutând să integreze semantica 
formelor brâncuşiene în tradiţia noastră 
populară. Prin formaţia sa de filosof şi 
etnolog, concluziile la care ajunge sunt 
remarcabile şi demersurile sale sunt cele 
mai profunde în această direcţie. Textele 
sunt totodată şi polemice, relevând 
îngusimea altor puncte de vedere din 
exegeza brâncuşiană. 

Tudor Vianu în Estetica sa distinge 
valorile estetice, care ţin de formă, 
metrică, ritm, rimă, versificaţie, 
convergenţa etapelor naraţiunii spre 
punctul culminant şi deznodământ de cele 
extraestetice care ţin de conţinut 
(semnificaţie). 

Cercetările lui Ion Pogorilovschi 
întreţes aspectele estetice cu cele 
extraestetice, morfologia formelor fiind 
contopită cu semantica arhetipală. 
Subiectele la care se opreşte în analiza 
statuarei lui Brâncuşi reflectă arhetipuri 
de trecere, cum sunt: geneza universului, 
trecerea fecioarei în postura femeii 
măritate, nunta postumă,  urcarea 
sufletelor la cer. 

Viaţa noastră personală urmează 
aceste momente de trecere. În cazul lui 
Brâncuşi, exegetul remarcă două aspecte 
deosebit de interesante. Când a plecat din 
ţară spre Paris, ca să-şi împlinească 
destinul artistic, în 1904, Brâncuşi a ieşit 
prin punctul de vamă Bahna-Vârciorova 
şi a intrat în Imperiul Austro-Ungar, loc 
prin care intrase altădată în ţară călugărul 
Nicodim, întemeietorul mănăstirii 
Tismana pe unde va trece şi Constantin 
Brâncuşi în copilărie. Dar nu numai atât, 

 Ion Pogorilovschi – 

BRÂNCUŞI GENEZA 
(Ed. Universalia, 2007)

isihaismul propovăduit de 
Nicodim îl va influenţa pe 
Brâncuşi  în sculptura sa pură, 
ascetică şi luminoasă.

Când Brâncuşi va sculpta 
Piatra de hotar pentru Basarabia 
înstrăinată (în 1945) poate că s-a 
gândit şi la  punctul de graniţă 
Bahna prin care a părăsit ţara.  

Când a părăsit această lume, 
ultimele sale cuvinte au fost: 
“Haide, bă…Haide, bă…” 
(mărturisesc cei care l-au îngrijit 
în ultimele zile de viaţă când a 
vorbit numai româneşte). Ce ar 
putea semnifica ele? Se întreabă 
Ion Pogorilovschi. 

Etnologul mehedinţean 
Vasile Şişu spune că în textele 
de ceremonial funerar, vorbindu-
se de greutatea părăsirii acestei 
lumi, se precizează că  vine: 
“Isus călare / Cu poteră mare” 
ca să-l ia pe muribund şi-i 
spune:”-Haide, bre, nainte, / Nu 

te mai gândi, / La aceste cuvinte.”(text 
cules chiar din Bahna).

După menţionarea acestor aspecte 
culese din Exordiu, să trecem la 
prezentarea cărţii care cuprinde 
următoarele capitole:

1. Trecerea Mării Roşii & Tema 
trecerii

2. L’Orgueil & Semantica intitulării 
unei sculpturi

3. Rugăciune & Primul “grup 
mobil” brâncuşian

4. Danaidele & Visele apei
5. Sophrosyne sau Cuminţenia 

Pământului
6. Necroerotica Sarutului
7. Măiastra & pattern – o polemică

1. Trecerea Mării Roşii & 
Tema trecerii

În perioada căutării de sine, la vîrsta 
de cca 30 de ani, Brâncuşi a modelat 
Trecerea Mării Roşii pe care a distrus-o 
apoi cu ciocanul prin anii 1906 –1907 (ca 
pe multe alte încercări din aceeaşi 
perioadă). Nu a rămas nici măcar poza. 
Roger Vitrac pomeneşte că era o sculptură 
colosală, din ghips, din grămada de 
material rezultat, sculptorul a modelat 
apoi mari mese netede. Importantul critic 
de artă Friedrich Teja Bach o cataloghează, 
semn că-i acordă importanţă.

Ion Pogorilovschi corelează motivul 
biblic cu aspecte autobiografice:  fugile 
de acasă, plecarea la Paris,  menţionând 
că pentru Brâncuşi nu e numai trecerea 
Mării Roşii de către evreii conduşi de 
Moise ci devine motiv “al tuturor 
trecerilor de taină dintr-un tărâm în altul” 
(treceri miraculoase). Sculptura  
inaugurează tema trecerilor, în statuara 
brâncuşiană, urmându-i  Măiastra (cu 
soclul cuprinzând în partea mediană un 
cuplul care ar putea proveni chiar din 
sculptura distrusă). 

Măiastra îndeplineşte în folclorul 
nostru funcţia trangresării mirifice a 
lumilor. “Funcţia mitică de călăuză dintr-
un tărâm în altul, de străbătătoare din 

întuneric la lumină şi din larvar în 
diamantin se păstrează în întregul ciclu, 
mai mult aspectul va fi statornic potenţat 
virtual, de pildă, prin amplificarea 
continuă, pe căi sculpturale, a impresiei 
de ilimitată penetranţă în spaţiu a formei 
Măiestrelor, gest în care privitorul e 
absorbit simpatetic ca în promisiunea unei 
salvatoare călătorii” – afirmă Ion 
Pogorilovschi.

Simbolul Măiestrei reprezintă un 
“simbol cutumiar” pe care “Brâncuşi îl 
găseşte engramat ca arhetip al 
inconştientului colectiv al etniei sale.” 
Dezvoltarea acestei teme o găsim în 
ultimul capitol al cărţii, intiulat Măiastra 
& pattern – o polemică.

Tema trecerii este continuată de grupul 
mobil “Copilul în lume” (Copil + 
Coloană+Cupa) şi apoi de  Ansamblul 
monumental de la Târgu-Jiu şi proiectul 
Templului eliberării sufletului de corp. 

Tema trecerii în Ansamblul 
monumental de la Târgu-Jiu a fost tratată 
in extenso de Ion Pogorilovschi în cartea 
COMENTAREA CAPODOPEREI  
Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu (Ed. 
Junimea, Iaşi, 1976) şi o vom prezenta 
extrem de succint.  Ansamblul 
monumental, construit pentru a cinsti 
memoria ostaşilor căzuţi pentru apărarea 
oraşului Târgu-Jiu în primul război 
mondial,  prezintă alegoric ritualul 
înmormântării tinerilor necăsătoriţi: la 
Masa tăcerii se oficiază praznicul de 
pomenire, pe Aleea scaunelor cortegiul 
funerar face “hodini”, Poarta sărutului 
reprezintă nunta postumă a tânărului 
“nelumit” ca să poată trece “lumit” în 
lumea de dincolo iar pe Coloana 
nesfârşită, sufletul eliberat de trup urcă la 
cer. Momentul eliberării sufletului de trup 
este subiectul Templului eliberării, 
proiectat de Brâncuşi pentru maharadjahul 
Olkar din Indor, a cărui soţie murise. 
Varianta iniţială trebuia să fie o incintă 
sacră în aer liber, dar după moartea soţiei 
prinţului, templul devine mausoleu. 
Forma urma să fie Coloana sărutului cu 
dublu capitel, accesul urmând să se facă 
prin tunel subteran iar camera de meditaţie 
fiind interiorul dublului capitel. Aici, 
vizitatorul, ingenunchiat pe marginea 
unui bazin cu apă, înconjurat de trei păsări 
în spaţiu (de bronz aurit, de 
marmură albă şi neagră), de Regele 
regilor/Spiritul lui Budha şi de urna 
cu cenuşa funerară a defunctei, ar fi 
meditat la condiţia noastră de fiinţe 
muritoare. Tot în cadrul temei 
trecerilor se încadrează, aşa cum 
vom vedea în continuare,  Sărutul 
şi Ansamblul funerar din cimitirul 
Dumbra Buzău (Rugăciunea + 
bustul lui Petre Stănescu). 

2. L’Orgueil & 
Semantica intitulării unei 

sculpturi
Pentru sculptura denumită de 

autor în limba franceză, L’Orgueil, 
Ion Pogorilovschi este de părere că 
etnonimul (cuvânt apartenent de 
geniul limbii române şi de uzanţă 

largă în rostirea nostră tradiţională) 
mândră ar fi cel mai potrivit. În lirica 
populară de dragoste el poate fi denominat 
prin: iubit/iubită, demn/demnă. Neavând 
echivalent, în franceză a devenit orgoliu, 
care semnifică mai de grabă un defect: 
trufie, aroganţă. Sculptura provine dintr-
un studiu de şcoală “Tête d’expresion” şi 
va fi prima lucrare turnată în bronz a 
ar t is tu lui .  Ea a t rage a ten ţ ia 
prin:”energetismul chipului: capul 
(fruntea, dar mai ales privirea) se înalţă 
căpătând meiestate şi orizont; tratarea de 
ansamblu, acum mai vibrantă, mai 
participativă emoţional adaugă din sinea 
artistului frumuseţe chipului proiectându-
l şi făcându-l posibil în idealitate; în fine, 
turnat cu necesitate în bronz, boiul tinerei 
fete devine disputat de o geografie de 
luciri şi umbre pronunţate, specifice 
metalului, care amendează compensatoriu 
exprimarea eternului feminin (prea des 
asimilat graţiosului şi drăgălăşeniei) 
adăogând feţei o anumită frământare, o 
undă de candidă gravitate existenţială.”

C. Noica consideră că : “fiinţa întreagă 
a omului, trupească şi gânditoare, încăpea 
în această vocabulă <<mândrie>>, care 
nu lipeşte unul lângă altul înţelesuri şi 
cuvinte, ci le lasă să crească şi să resfire 
din ea, ca dintr-un arbore.” (CUVÂNT 
ÎMPREUNĂ DESPRE ROSTIREA 
ROMÂNEASCĂ ,  Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1987).

Pentru Ion Pogorilovschi Orgoliul 
(1905) ar putea ilustra chipul Cătălinei 
din “Luceafărul” eminescian.

Chiar poetul o caracterizează astfel pe 
Cătălina: “Mândră-n toate cele”. 

Unii exegeţi răscolesc biografia 
sculptorului în căutarea modelului: pentru 
S. Geist este un model care l-a respins pe 
sculptor, iar pentru  V.G. Paleolor este  o 
fată din sat, Ioana care l-a refuzat pe 
viitorul artist, înantea plecării sale la 
Paris.

Ion Pogorilovschi consideră că prin 
această sculptură  Brâncuşi surprinde un 
aspect dual al fondului psihomental 
feminin: celest şi teluric, însăşi substanţa 
viziunii româneşti asupra lumii: 
“Frumoasă lume cu soare / Mândră eşti 
dar trecătoare”.
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3. Rugăciune & Primul „grup 
mobil” brâncuşian

În anul 1907 Brâncuşi primeşte 
comanda realizării unui ansamblu funerar 
pentru cimitirul Dumbrava din Buzău, 
care urma să aibă două componente, 
bustul defunctului Petre Stănescu şi o 
femeie rugându-se îngenunchiată. 
Brâncuşi a făcut din această femeie 
dezbrăcată, o Rugăciune forma fiind 
tratată ascetic, la modul bizantin.

Tema este şi de data aceasta a trecerii, 
acum dintre viaţă spre moarte şi a iubirii 
celei rămase pentru cel plecat departe. 

Deşi nu a fost religios habotnic, 
sacralitatea va traversa statuara 
brâncuşiană. 

Ion Pogori lovschi  porneş te 
decodificarea Rugăciunii de la poziţia 
atipică a picioarelor, femeia parcă merge 
în genunchi. Faptul îl duce pe exeget cu 
gândul la drumul crucii parcurs de 
mântuitorul nostru Iisus Cristos. De altfel 
pe trupul îngenunchiatei  e scrijelit 
cuvântul “Criste” de patru ori (pe umăr şi 
spate). Piciorul stâng este împins înainte 
ca pentru echilibrarea unei poveri, iar în 
mâna dreaptă parcă ţine o cruce 
imaginară: “Du-ţi crucea!” este 
imperativul unei soluţionări luminoase a 
condiţiei vieţii :“asumarea creştină a 
existenţei, după model divin”.

Conotaţiile Ansamblului funerar din 
cimitirul Dumbrava Buzău (conceput în 
anul 1907şi  montat în 1914) sunt în 
viziunea lui Ion Pogorilovschi, 
următoarele:

- redarea dualităţii viaţă (Rugăciunea) 
– moarte (bustul lui Petre Stănescu);

- căderea accentului pe viaţă 
(Rugăciunea);

- Rugăciunea este partea celui mort, 
jumătatea cuplului (idee folosită şi în alte 
sculpturi: soclul Măiestrei, Sărutul );

- legătura în pofida morţii. De pe 
soclul său înalt, portretul priveşte spre 
femeia aplecată  cu o privire îndărăt din 
moarte. Iar femeia se înclină amintirii 
mortului din ţărână. 

 - cuplul reprezentat în goliciune, aşa 
cum a venit pe lume

 - echilibru între verticală şi orizontală 
(ţine de matricea stilistică mioritică).

Ansamblului funerar din cimitirul 
Dumbrava Buzău reprezintă prima 
grupare de entităţi din opera brâncuşiană. 
Brîncuşi va mai face asocieri sculpturale 
pe care le va numi “grupuri mobile” cum 
au fost:

Eva + Noul născut
Primul pas + Coloana + Căucul 
Cocoşul + Muza adormită
Socrate + Noul născut
Ion Pogorilovschi afirmă că grupările 

realizează structuri semnificante de ordin 
superior, cum au fost cele referitoare la 
Ansamblului funerar din cimitirul 
Dumbrava Buzău.

Pentru V.G. Paleolog  grupările 
mobile: Cocoşul + Muza adormită  şi 
Socrate + Noul născut, par să ducă mai 
departe gândul socratic al iertfirii păsării 
care anunţă zorile reînoirii frumosului.

Concluzionând morfologia grupurilor 
mobile, Ion Pogorilovschi subliniază că, 
în general, se alătură o sculptură înaltă cu 
una joasă (una columnară cu una 
ovoidală). Procedeul va fi folosit şi în 
Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu.

Şi mai departe exegetul menţionează 
că “Brâncuşi instaurează nu ilustrează” 
iar la originea formelor sale poate “să stea 
modul propriu mentalităţii mitice de a 

restabili ordinea tulburată a lumii 
remodelând-o prin analogie simbolică.”

4. Danaidele & Visele apei
Seria sculpturală realizată în perioada 

1907 - 1910: Danaidă, Naiada, Danae se 
află sub zodia elementului acvatic (par 
şlefuite de apă).  Nu Danaidele sunt 
prefigurările D-şoarelor Pogany ci 
acestea din urmă sunt generator Danaide, 
continuând tema formelor şlefuite de ape 
curgătoare. (De altfel pictoriţa Margit 
Pogany îl va cunoaşte pe sculptor la 01 
iulie 1910).

Uneori Brâncuşi le schimbă numele: 
ba Naiadă, Danaidă, Muză adormită, 
Cap de tânără fată, Danae, semn că în 
cazul acestor sculpturi conotaţiile 
mitologice sunt mai puţin importante. 
Totuşi semnalăm două dintre ele care sunt 

legate şi astfel de elementul acvatic. 
Danae este fiica unui rege din Argos, care 
fusese închisă într-un turn sau o cameră 
subterană şi pe care Zeus o fecundează 
ajungând la ea transformat într-o ploaie 
de aur. Danaidele sunt cele 50 de fiice ale 
regelui Danaos, din care 48 şi-au ucis 
mirii şi ca pedeapsă trebuiau să umple în 
Hades cu ulcioare sparte, butoaie fără 
fund.

La expoziţia din 1913 (SUA) şase din 
opt sculpturi sunt alese de Brîncuşi din 
această categorie,  semn că-l preocupa 
foarte mult în aceea perioadă elementul 
acvatic. Nu spunea el oare: ”Sculptura 
mea e apa însăşi!”

În 1924, la expoziţia avangardei 
bucureştene Brîncuşi expune o Danaidă 
iar în anul 1925 pictorul M.H.Maxy 
realizează în cerneală portretul 
sculptorului care iese din capul acesteia. 
În 1962 acelaşi pictor realizează în ulei 
portretul lui Brâncuşi ieşind din capul D-
şoarei Pogany (aceste sculpturi reprezintă 
începutul şi sfârşitul ciclului acvatic).

Dar să urmărim traseul ciclului descris 
de exeget, astfel:

- Cap de studiu (Tête de jeune fille – 
1907) cea dintâi lucrare care 
problematizează materialul, facându-i 
expresive rugozităţile şi accidentele 
structurale ale pietrei (dezinteres faţă de 
modelul real). Reprezintă prima cioplitură 

directă, s-a  păstrat doar fotografia ei din 
revista “Luceafărul” din Sibiu (fotografia 
fiind din anul 1907, poate că sculptura a 
fost făcută  în 1906).

- Tot în 1907 Cap de tânără fată 
(catalog Teja Bach poziţia 78) – conceput 
din start fără model.

- Somnul – marmură vie care îşi află 
perna în materia moartă/necioplită.

- Cap de studiu dă iluzia că emană din 
masa pietrei. 

- Cap de studiu cu o mică vază cu flori 
pe cap – un fel de “grup mobil”.

- Tête de jeune fille – 1908/Danaidă – 
chip ciupit, neşlefuit, descinde parcă din 
cap de studiu grosier, mai sferoidal decât 
cel din 1907.

- În 1908 Cap de fată sculptat în piatră 
de râu.

- Danaida (1910) mai şlefuită decât 
precedentele, pare că visează reflectată în 

apă (memoria unei pietre îndelung spălate 
de ploaia de aur). În rotunjimea capului 
sculptorul caută spiritului materiei. 

- În 1913 Danaida este turnată în 
bronz. Din tema danaidelor decurg D-
şoarele Pogany.

În evoluţia ciclului versiunile sunt tot 
mai mult cizelate fizionomic, la ultima, 
din 1910, apar marile arcuri de cerc ale 
ochilor şi racorduri totalizatoare.

Pentru explicarea genezei ciclului, Ion 
Pogorilovschi apelează la studiile lui 
Gaston Bachelard privind reveriile 
materiei. Numai ele pot reînvia imaginile 
tradiţionale, formele mitologice străvechi. 
În apropierea casei părinteşti, în pârâul 
Bistriţa, viitorul sculptor a putut vedea 
bolovani şlefuiţi de apă. Când va locui la 
casa Bălănescu ridicând Amnamblul 
monumental de la Târgu-Jiu va aduce 
bolovani rotunjiţi de apă şi-i va aşeza pe 
pietre uzate de moară. “Arta e realitatea 
însăşi!” - afirma Brâncuşi.

Tăietura directă trebuie pusă în relaţie 
cu muncile apei.

Începutul lumii, capetele ovoidale de 
copii şi Muzele par şi ele şlefuite de ape. 
Universul însuşi oglindit în sine.

Una este reflectarea în oglindă 
(Femeie privindu-se în oglindă - 1908) şi 
alta oglindirea în apă a ciclului Narcis 
care cuprinde sculpturile: Narcis (1909-
1910) – proiectele: Fântâna lui Narcis şi 

Fântâna lui Haret – Narcis (1930) – 
Formă în ghips care atinge suprafaţa în 
care se oglindeşte. Se poate umări în 
ciclul D-şoarelor Pogany  apleacarea tot 
mai adâncă (prin aplecarea capului)  în 
oglindire.

Revenind la narcisism Ion 
Pogorilovschi ajunge la concluzia că 
sculptura Narcis (1909-1910) este prima 
în care apar ochi şocanţi, uriaşi, dar tema 
lor emerge încă din 1908 din marele ochi 
comun al îndrăgostiţilor din Sărutul. 
Geneza ochilor uriaşi este cauzată de 
imaginaţia materială acvatică a artistului 
şi de empatia oglindirii eului în apă. Tema 
se potriveşte conceptului “unduirii 
universale” elaborat de filosoful Vasile 
Conta.

Oglindirea lui Narcis parcă e reală, 
cum zice poetul Mihai Ursachi. Apa 
râului îl topeşte ca pe un bulgăre de sare 
şi îi duce chipul în ocean, cosmicizându-l. 
Inceputul lumii reflectat pe disc polisat, 
este UNUL reflectându-se în sine = 
narcisim cosmic. Pentru confirmarea 
interpretării, exegetul îl citează pe 
Joachim Gasquet – “Lumea este un imens 
Narcis care se oglindeşte pe sine”. 

5. SOPHROSYNE sau 
Cuminţenia Pământului

Textul este grupat în 4 capitole: 
Cuminţenia pământului şi sindromul 

interpretărilor formaliste;
Cuminţenia pământului şi tema 

femeii ghemuite la Brâncuşi;
Cuminţenia pământului şi riturile de 

trecere;
Sophrosyne sau Cuminţenia 

pământului.
Primul capitol este dedicat comentării 

critice a interpretărilor exegetice făcute 
asupra acestei sculpturii “labirintice şi 
criptice”, datând din perioada de cotirură 
(anii 1907-1910) ai artei brâncuşiene.

Criticii de artă occidentali şi americani 
(între care este vizat îndeosebi Sidney 
Geist), au interpretat formal Cuminţenia 
pământului, ceea ce echivalează “cu 
mortificarea substanţei ideative a acestei 
moşteniri de dragul valenţelor plastice de 
suprafaţă, pe care, fără îndoială, ea le 
posedă hipnotic. Se poate vorbi de un 
adevărat sindrom al unui asemenea tip de 
interpretare, propriu vremurilor noastre” 
– afirmă autorul.

O altă interpretare desfiinţată este 
aceea de “idol primitiv” cu care a fost 
etichetată “ghemuita” brâncuşiană de 
numeroşi exegeţi (între care este pomenit 
şi Dan Grigorescu). Acest clişeu 
interpretativ, a fost combătut  de autor 
încă din articolul publicat în revista 
“Astra” (Braşov, 1967), intitulat 
“Cuminţenia pământului – o enigmă?” 
(republicat în volumul Ion Pogorilovschi 
– CELE DIN URMĂ ŞI CELE DINTÂI 
TEXTE DESPRE BRÂNCUŞI, Ed. 
Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-
Jiu, 2002).

Sunt respinse şi alte înterpretări 
exegetice derivând din condiţia femeii - 
idol şi anume: zeitate a fecundităţii, idol 
cicladic care aduce ploaia (Petru 
Comarnescu), mumă bătrână. 

Comentariile critice care înrudesc 
Cuminţenia pământului cu alte forme 
arhaice ale sculpturilor oceanice 
(paralelismul cu una din figurile ghemuite 
din tabloul lui Gauguin – De unde venim, 
ce suntem, încotro mergem?, avansat de 
Sidney Geist), australiene şi mai ales 
africane, nu trebuie luate mimetic. Dacă 
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arta primitivă era redescoperită de artiştii 
stabiliţi la Paris în perioada când Brâncuşi 
îşi concepea Cuminţenia pământului (de 
unii doar sub aspect formal), pentru 
artistul român fenomenul a avut doar o 
funcţie catalizatoare spre fondul ancestral 
al   subiectului, redescoperit anamnezic: 
“Imaginea Cuminţeniei pământului, 
Brâncuşi o purta dintotdeauna cu sine: 
arhetip al inconştientului colectiv, mit şi 
legendă a  lumii de acasă” – consideră cu 
deplină justificare autorul.  

Al doilea capitol urmăreşte tema 
“femeii ghemuite” în statuara brâncuşiană, 
temă din care derivă, sau mai bine zis 
care se află la răscruce între umătoarele 
patru teme/cicluri rezonante:

- ciclul Sărutul (Cuminţenia 
pământului putând fi omologată cu figura 
feminină a cuplului);

- ciclul Caratidelor (simple şi duble);
- ciclul ochilor măriţi şi oglindiţi (Cap 

de tânără fată, Narcis, Fântâna lui 
Narcis, Danaidele etc);

- ciclul restrângerii formelor umane 
dinspre cap spre părţilor inferioare 
(Figură în ghips, Socrate).

 Ciclul propriu-zis al femeii ghemuite 
este cercetat pe grupul restrâns: Femeie 
bătrână (1908, Art Institute of Chicago) - 
Cuminţenia pământului (1907, Muzeul 
Naţional de Artă Bucureşti) – Figură 
(1908, colecţia Victor Chiriameti). 

Femeie bătrână, prin creştetul teşit al 
capului, conduce spre ciclul Cariatidelor, 
omologabile stâlpilor de casă ţărănească 
tradiţională, care poartă încifrată conotaţia 
riturilor de trecere; Cuminţenia 
pământului trece, metamorfozându-se, în 
Sărut; iar Figura este considerată punctul 
de plecare al ciclurilor ochilor măriţi şi ai 
formelor umane embrionare (foetale).

Aceeaşi micuţă Figură (de 9 in 
înălţime), prin faptul că are cap mare, 
bust micşorat şi picioare ghemuite şi 
contopite într-o masă amorfă, este 
considerată o stilizarea a Cuminţeniei 
pământului, şi la rândul ei, Forma de 
ghips (1930, Muzeul Naţional de Artă 
modernă, Paris), o stilizare a Formei din 
colecţia Chirameti. Desene ale Figurii de 
ghips vor intra într-un proiect de capitel 
pentru o poartă cu motivele Sărutului, 
dand din anii 1922-1923, ceea ce atestă 
că această formă fusese concepută înainte 
de transpunerea ei în ghips.

Toate cele patru teme înrudite cu tema 
principală a femeii ghemuite, vor fi 
utilizate în decodarea semnificaţiei 
misterioasei Cuminţenii a pământului, aşa 
cum vom vedea în capitolul următor.

Capitolul al treilea constituie 
deznodământul decodării semnificaţiei 
principale, ocultată în sculptura 
brâncuşiană analizată. Pentru aceasta, 
autorul porneşte de la  pista falsă a aşa-
zisului “africanism” al lui Brâncuşi. 
Marele filosof al culturii Leo Frobenius 
denumeşte prin “paideuma” sufletul unei 
culturi, în care credinţe, cutume, mituri, 
arhetipuri etc. sunt transfigurate artistic 
prin “sensibilitatea vitală şi emotivitatea 
prprie aborigenului”. Şi continuă Ion 
Pogorilovschi: ”Dacă în acest spirit a 
creat Brâncuşi, este logic să explicăm la 
obiect, cioplitura directă la Cuminţenia 
pământului prin fondul ereditar al 
spiritualităţii româneşti tradiţionale, 
spiritualitate cuprinsă în sinele său de 
artist şi nutrindu-i imaginarul, viziunea şi 
gustul”. Şi mai departe: ”Or,  rădăcinile 
româneşti din felul de a fi al 
surprinzătoarei Cuminţenii a pământului 

nu sunt altele decât cele ale Păsării 
măiestre, ale Sărutului, ale Coloanei fără 
sfârşit, ş.a.m.d.: nu rezidă atât în obiecte 
de cult sau ceremoniale ale  ţăranului 
român, în decoraţiunile şi ideoplastica 
habitatului său patriarhal, cât în 
prototipurile psihomentale şi în  topoi-i 
fabulosului tezaur mitic şi legendar  al 
Carpaţilor.” Pornind de la această bază, 
exegetul precizează: ”Premiza decisivă  
pentru decodarea misterioasei sculpturi 
Cuminţenia pământului constă prin 
urmare în ideea că geneza lucrării în 
discuţie stă sub incidenţa fabulosului 
univers mental mito-poetic, consubstanţial 
riturilor de trecere din arealul etnocultural 

în care s-a format Brâncuşi.” Acum 
lucrurile se clarifică treptat, ajungând la 
concluzia   finală: Cuminţenia pământului 
reprezintă fata nubilă, care, înaintea 
mărituşului (trecerii ei de la condiţia de 
fată sălbatică la cea de femeie măritată) 
era claustrată în poziţie fetală, într-o grotă 
sau peşteră. Pentru argumentarea acestei 
decodificări, Ion Pogorilovschi aduce în 
discuţie un bogat material folcloric bazat 
pe ritualurile iniţierii feminine din zona 
Carpaţilor, dintre care menţionăm în 
primul rând   baladele “Trei fete surori” şi 
“Iovan Iorgovan”. Într-una din prelucrările 
folclorice ale baladei “Iovan Iorgovan, 
culeasă de G.Dem.Teodorescu de la un 
bătrân cobzar din Crucea-de-piatră a 
Bucureştilor     stă scis: “Sub stana de 
piatră / la umbră băgată (…) / În 
singurătate, / Sub lespezi de piatră, / De 
vânt nebătută, / De nimeni văzută, / Aici 
m-am pitit, / M-am sălbăticit…” iar în 
altă versiune, culeasă de acelaşi folclorist, 
fata este descrisă astfel: “Sub stana de 
piatră, /  la umbră băgată, / Fata sălbăţică 
/ la faţă groaznică. / Lungi cosiţele / ´i bat 
călcâiele; / Şi sprâncenele / I-ajung 
genele; / Iară braţele / I-ascund ţâţele”. 

De altfel, culegerea folclorică a  lui G. 
Dem. Teodorescu a figurat în biblioteca 
artistului (cf. Ion Itu – Sfântul de  la 
Hobiţa, cap. Biblioteca integrală, Ed. 
Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-
Jiu, 2004).    

În favoarea faptului că “ghemuita” 
brâncuşiană ilustrează un rit de trecere 
pledează şi conotaţiile celor patru cicluri 
înrudite cu tema femii ghemuite, 
prezentate în capitolul precedent. 
Includerea Cariatidelor în socluri 
verticale, preluând conotaţiile stâlpilor de 
casă tradiţională românească, prin care se 
face trecerea dintre lumile chtoniene, 
terestre şi cereşti, atestă condiţia cosmică 
a  C u m u n ţe n i e i  păm â n t u l u i . 
Particularizând, prin participare la cuplul 
Sărutul, ea participă la transformarea 
fecioarei în femeie măritată. Identificarea 
ei cu Figura embrionară, ne trimite cu 
gândul la ritul claustrării tinerelor nubile, 
înainte de căsătorie, într-o încăpere izolată 
(de obicei grotă şi trebuie să ne reamintim 
acum de simbol principal al acesteia uter/
pântece terestru). În ceea ce priveştr ochii 
hipnotici, trebuie să ni-i închipuim  adânc 
reflexivi asupra condiţiei umane.                                    

Ultimul capitol, constituie un corolar 
al întregii  cărţii, sub semnul înţelepciunii 
şi cuminţeniei, pornind de  la  afirmaţiile  
lui  Brâncuşi despre propria-i capodoperă. 
Cuminţenia pământului este o sculptură 
filosofică  în  care se înglobează conceptul 
“naturalităţii”, care nu este altul decât cel 
al locuirii noastre în comuniune cu natura, 
cu firea. “Nu vom fi nicioadată îndeajuns 
de recunoscători faţă de pământul care 
ne-a dat totul…” – afirma sculptorul. Iar 
despre Cuminţenia pământului spunea că 
reprezintă feminitatea însăşi. Părintele 
sculpturii moderne reface aşadar o 
legătură genuină între misterul pământului 
şi al femeii, sub aspectul miracolului 
vieţii, al fecundităţii, al cuminţeniei şi al 
înţelepciunii. Ion Pogorilovschi 
caracterizează astfel această situaţie: ”În 
concluzie, am putea extrage din aforismul 
brâncuşian cercetat următoarea definiţie 
operaţională: Cuminţenia pământului 
exprimă naturalitatea condiţiei terestre a 
omului, transmisă din imemorial ca normă 
de viaţă, printr-o sintagmă a limbii 
române de mare densitate paremiologică”. 
Conceptul filosofic de sophrosyne, 
atribuit de Constantin Noica sculpturii 
brâncuşiene este cel mai adecvat pentru 
caracterizarea acestei stări pe care o 
sugerează sculptura (C. Noica – “Essai 
sur la Sagesse de la Terre”, în vol. Ionel 
Jianu, Constantin Noica – Introduction à 
la sculpture de Brancusi, Paris,  Arted, 
1976).

Despre conotaţiile conceptului, autorul 
ne trimite la nota introductivă a Siminei 
Noica la dialogul platonician Charmides 
sau despre înţelepciune, la Platon şi alţi 
gânditori, din care deducem că sophrosyne 
este un pol apolinic în comparaţie cu cel 
dionisiac, o stare de calm şi stăpânire de 
sine.

În final să cităm din comentariile 
autorului: “Puterea de stăpânire a 
pulsiunilor divergente, controlul posibil, 
prin starea de sophrosyne, asupra 
tendinţelor contrare, le regăsim exprimate 
plastic de către Brâncuşi, în cazul 
Cuminţeniei pământului, prin ceea ce 
Constantin Noica numea subtila disimetrie 
morfologică a acestui nud ghemuit: 
disimetrie a pieptănăturii, disimetrie a 
privirii binoculare, disimetrie de auz, 
disimetrie a sânilor, fiecare conturat 

diferit”;
“Sophrosyne  sau Cumin ţenia 

pământului este modelul fiinţei 
echilibrate, în măsură să-şi stăpânească 
tensiunile devenirii de sine”;

“Dar ce spune Brâncuşi? Adevărata 
icoană a înţelepciunii – spune el, săpând 
în piatra psiho-somatică temătoare a unui 
nud ghemuit   - trebuie să rămână femeia. 
E harul ei să cumpănească între pulsiunile 
devenirii umanului, ferind-o de lunecările 
în extreme. Enigmatica  “Ghemuită” a lui        
Brâncuşi cuprinde cu braţele cheia de aur 
a înţelepciunii: aceea  de a nu  ne 
îndepărta niciodată   prea mult de bunul 
pământ.”

Car tea  eminentu lu i  exeget 
contemporan al lui Brâncuşi, Ion 
Pogorilovschi, reeprezintă cea mai 
complexă şi profundă cercetare asupra 
enigmaticei Cuminţenii a pământului, 
întreprinsă până acum.

6. Necroerotica sărutului
Necroerotica sărutului reprezintă cea 

mai longevivă şi dezvoltată temă 
brâncuşiană, de la sigla de pe scrisori 
până la proiectul Tremplului eliberării 
sufletului de corp, deci durează din 1907 
(prima variantă a Sărutului) până în 1945 
(Piatra de hotar concepută pentru a 
deplânge Basarabia înstrăinată după al 
doilea război mondial şi pe care o visa 
amplasată pe malul Prutului).

Tratarea modelului, după prima 
versiune în ghips (1907), va fi cioplitura 
directă ,  forma sculpturii (prin 
antiacademismul ei) şi metoda de lucru 
(rafinat primitivă) vor aduce o lovitură de 
teatru în istoria artei.

Ce semnificaţii s-au dat acestei 
sculpturi?

Pentru S. Geist ea reprezintă preludiul 
acuplării, iar în versiunea cu trupurile 
întregi, acuplarea însăşi. Criticul – 
sculptor american mai caută şi evenimente 
autobiografice, femeia fiind mai înaltă 
pentru că Brâncuşi era scund. 

În general, consideră autorul cărţii, 
occidentalii resimt sculptura ca pe un şoc 
antiacademic, ca pe o ruptură cu cea a 
fost pănă acum, pe când românii o simt ca 
pe o continuitate tranistorică de rostire 
artiatică umană.

A fost expusă sub denumirea Fragment 
de capitel la expoziţia de toamnă a 
Societăţii Tinerimea artistică (14.11-
14.12.1910).  Sidney Geist crede că 
sculptorul a denumit-o astfel pentru a-şi 
camufla aventura.

Brâncuşi concepe Sărutul sub impresia 
Rugăciunii, în anul în care primise 
comanda pentru cimitirul Dumbrava din 
Buzău, deci înainte de comanda pentru 
mormântul Taniei Raşevsky, care s-a 
sinucis în anul 1910, din dragoste 
neîmpărtăşită. 

Evoluţia motivului porneşte de la  
bustul în ghips (1907), urmează: bustul în 
piatră (1908), Sărutul din cimitirul 
Montparnasse (1910) şi alte busturi, 
devenind Coloana sărutului (cu simplu si 
dublu capitel), împlinindu-se în  Poarta 
sărutului , urmând să fie folosit magnific 
în Templul eliberării sufletului de corp 
(din păcate nerealizat) şi încheindu-se cu 
Piatra de hotar (1945).

Cercetătorul Ion Pogorilovschi 
urmăreşte geneza motivului pornind de la 
sensul principal de necroerotică prin care 
G. Călinescu descrie poezia eminesciană 
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de dragoste. Acest cuvânt se potriveşte 
exact descrierii sculpturii brâncuşiene, în 
care Eros şi Thanathos se întâlnesc.

Altă referire culturală cu ţintă 
brâncuşiană este legenda despre Philemon 
şi Baucis (povestită în versuri de Ovidius)  
– care iubindu-se curat toată viaţa – au 
cerut să moară simultan. În clipa morţii 
au fost preschimbaţi în doi arbori falnici: 
un stejar şi un tei.

Când Brîncuşi va sculpta Adam şi Eva, 
o va face din stejar – Adam şi castan pe 
Eva.

În continuare, Ion Pogorilovschi 
umăreşte firul plantelor sau arborilor care 
se îmbrăţişează pe mormântul defuncţilor 
îndrăgostiţi.

De pe mormântul comun al lui Tristan 
şi Isolda vor răsări un trandafir şi o viţă 
care se întinde şi cuprinde trandafirul.

Dioscurii Castor (muritor) şi Pollux 
(nemuritor)  după ce Castor fu ucis în 
luptă, Pollux obţine şi pentru el nemurirea. 
Pentru ei s-a făcut un monument cu două 
grinzi puternice înfipte perpendicular în 
sol, ca o primă treaptă de urcare la cer. În 
Gorjul natal se făceau colăcei de 
împărtăşanie împletiţi în formă de scăriţă 
şi există cântece funerare legate de 
legenda arborilor îmbrăţişaţi sau alte 
plante.

P. Comarnescu consideră personajele 
cuplului Sărutului simboluri ale arborilor 
îmbrăţişaţi.

Ion Pogorilovschi crede că suprafaţa 
rugoasă a sculpturii parcă imită scoarţa 
arborilor şi braţele inlănţuiţilor, crengile 
lor. Brâncuşi probabil cunoştea legenda 
din cărţile lui Lazăr Şăineanu şi Artur 
Gorovei.

Adrian Fochi consideră nunta magică 
a celor morţi nelumiţi o nuntă cosmică. 
Unele colinde: de fată mare, tineri 
însurăţei, bătrâni şi morţi aduc în prim 
plan legenda arborilor îmbrăţişaţi (brazi, 
meri),  a bradului cu iedera sau a altor 
plante. În general folclorul se orientează 
spre două plante identice prin care se 
reface o singură fiinţă. Semnificaţia 
Sărutului nu trebuie neapărat legată de 
mitul androginic al lui Platon. 

 Ion Pogorilovschi consideră că brazii 
au prioritate pentru că:

- au trunchiuri verticale;
- trunchiurile sunt paralele, ca 

reflectate în oglindă;
- crengile sunt orizontale ca şi braţele 

omeneşti întinse;
- diametrele trunchiurilor şi crengilor 

se aseamănă cu cele omeneşti (corp şi 
braţe);

- sugerează  un geometrism 
arhitectural;   

- bradul copart icipativ la 
sacralitatea muntelui – pot apărea doi într-
o tulpină chiar pe vîrf, prelungindu-l 
parcă în cer. 

- brazii veşnic verzi sugerează 
eternitatea iubirii dincolo de moarte.

Cercetătorul relevă că distihul 
folcloric:“Ca doi brazi întfr-o tulpină / ca 
doi ochi într-o lumină” – exprimă motivul 
necroerotic al Sărutului brîncuşian şi 
motivul ochilor alipiţi..

“Brad de nuntă, / brad de moarte / 
toate-s una / una-s toate” – scrie Brâncuşi 
însuşi.. Coloanele sărutului au tot alura 
trunchiurilor de brazi şi interpretarea lor 
condece spre axis mundi/arborele ceresc 
care uneşte lumea subpământeană, cea 
terestră şi cerul.

Denumirea Fragment de capitel pe 
care sculptorul a dat-o Sărutului din 1907 
dovedeşte că el se gândea încă de pe 
atunci la proiecte arhitecturale pentru care 
prima etapă o constituiau Coloanele 
sărutului. În Poarta sărutului dedicat 

ostaşilor morţi nelumiţi, motivul apare în 
48 cupluri (40 pe lintou şi 8 pe feţele 
stâlpilor). Poarta sărutului simbolizează şi 
nuntă cosmică în absenţă.

Proiectul Templului eliberării ar fi fost 
reprezentat de o Coloană a sărutului cu 
dublu capitel, înaltă de cca 30 m, în 
camera de meditaţie  de 12 x 12 x 12 m 
accesul s-ar fi făcut printr-un pasaj 
subteran iar iluminarea încăperii s-ar fi 
făcut printr-un orificiu practicat în tavan. 
Ar fi fost o arhisculptură totală, înglobând: 
trei Păsări în văzduh, Regele regilor, 
fresce cu păsări în zbor, reflectări în 
bazinul cu apă, urna cu cenuşa funerară a 
maharanei. Din păcate, n-a fost să fie. 

Ultima rostire a temei, Piatra de hotar 
este o compoziţie trinivelară care 
sugerează şi mai bine unirea arborilor 
îmbrăţişaţi prin rădăcini, tulpini şi 
coroană.

În finalul analizei, Ion Pogorilovschi 
ne aminteşte că pietrele de hotar între 
ţarinile ţărăneşti erau considerate sacre. 
Hotarul în mentalitatea tradiţională nu 
priveşte numai pe cei vii, troiţele 
statornicesc hotarele lumeşti şi cele de 
dincolo.  Se mai accentuează încă o dată 
comunicarea lumilor, conotaţie a 
necroeroticii statuarei brâncuşiene. 

7. Măiastra & pattern. 
O polemică 

Pentru detectarea surselor de inspiraşie 
a temei Păsărilor Măiestre în sculptura 
brâncuşiană, temă receptată în lume ca 
prioritară în sculptura modernă, Ion 
Pogorilovschi duce o polemică sclipitoare 
cu exegetul Cristian – Robert Velescu. În 
studiul intitulat Pasărea măiastră a lui 
Brâncuşi. Origine şi semnificaţie 
(revista “Arc” nr.4/1993), Cristian – 
Robert Velescu afirmă că sursele de 
inspiraşie ale sculptorului român nu sunt 
folclorice ci livreşti, iar pentru sculptura 
analizată este poema lui George Baronzi 
– Pasărea măiastră. Motivele cu care 
exegetul îşi susţine demonstraţia sunt 
următoarele, desprinse din poemul 
baronzian:

- este o pasăre oraculară;
- aspiră să devină om (şi se 

transformă într-un fiu de împărat);
- devine călăuză după ce i s-a 

decriptat mesajul.
Pentru a combate teza că aceasta ar fi 

singura sursă de inspiraşie a lui Brâncuşi 
pe tema Păsării măiestre, Ion 
Pogorilovschi aduce în discuţie 
Salamandra măiastră a lui Nestor 
Urechia – feerie naţională în 4 acte şi 5 
tablouri, care s-ar apropia mai mult de 
semantica ce decurge din semantica 
sculpturii menţionate. Ar fi şase motive 
pentru acest lucru:

1. salamandra e vedenia frumoasă a 
unei măiestre de aur, dar poate lua şi alte 
înfăţişări;

2. entitate miraculoasă ce se 
metamorfozează în transgresările ei, 
rămânând totodată ea însăşi;

3. salamdra devine uriaşă, acoperind 
tot funfalul scenei, ceea ce ne duce cu 
gândul la afirmaţia lui Brâncuşi că dacă 
pasărea lui ar fi mărită cu respectarea 
proporţiei, ar putea umple tot cerul;

4. salamandra vorbeşte cu glas de 
om şi nu prin intermediar, ca în cazul 
Măiestrei din poema lui Baronzi;

5. după ce-şi împlineşte menirea de 
a conduce îndrăgostiţii şi dragostea loe se 
împlineşte, se retrage discret;

6. când se arată ca salamandră apare 
ca gigantic miraj albastru, iar Brâncuşi a 
vopsit o Măiastră în “albastru electric”.    

Dar Ion Pogorilovschi nu consideră 
totuşi că aceasta feerie ar fi sursa de 

inspiraţie pentru Măiastra lui Brâncuşi 
(de altfel nici nu se putea întrucât ea a 
fost publicată după ce sculptorul crease 
pasărea). A intenţionat să demonstreze că 
se pot găsi multe alte texte culte sau 
populare în acest sens. Adevăratele 
motive genezice ale Măiestrei trebuie 
căutate în psihomentalul românesc, printr-
o critică arhetipală.

Analizând folclorul românesc, condiţia 
de arhetip a Măiestrei este relevată prin:

1. întrezărirea altei lumi prin 
supranaturalitatea înfăţ işării  ei 
miraculoase;

2. este locatara altei lumi, pe a 
noastră traversând-o pasager;

3. faptul că pare înscrisă într-un 
nimb de mister şi sacralitate;

4. este epifanie în ordinea 
terestrului, sacralizând văzduhul;

5. are înfăţişare ieşiră din comun;
6. se poate metamorfoza;
7. este mobil transhumant;
8. dezvăluie o arhitectură trinivelară 

a lumii (registrele subpământean, terestru 
şi celest);

9. intervine magic în soarta omului;
10. există putinţa comunicării om – 

pasăre;
11. este pasăre călăuzitoare;
12. este pasăre eliberatoare.
Particularizând aceste aspecte generale 

la păsările lui Brâncuşi (31 catalogate de 
Teja Bah şi 39 în panoul sinoptic al 
Athenei T. Spear) putem urma patru căi: 
spusele artistului, soclurile, amendările 
morfologice şi amplasările expresive ale 
Măiestrelor.

Folosind panoul sinoptic, prima 
înfăţişare are drept soclu cuplul 
îndrăgostiţilor pentru care Măiastra este 
pasăre călăuzitoare aşa cum menţionează 
sculptorul.

A doua catalogată este pasărea fără 
somn, pasăre care cheamă dragostea. Pe 
soclul ei sunt incizate două păsări care 
dorm.

Cu o singură excepţie, celelalte 
Măiestre şi Păsări în văzduh au socluri 
supraetajate, geometrizate care le înalţă 
fusiform. Întâlnim cilindri, romboedrii 
sau forme zig-zagate care provin din 
stîlpii caselor ţărăneşti sau stâlpii funerari 
din cimitirele tradiţionale. O formă zig-
zagată a fost decoperită la Cuina Turcului, 
scrijelită pe un os, datând din 
epipaleolitic.

Sub aspect morfologic formele 
evoluează astfel:

- capul se înalţă tot mai mult spre 
zenit;

- capul şi gâtul vor face corp 
comun cu axialitatea autoritară a 
trupului;

- întreaga repezentare devine tot 
mai fluidă

Ion Pogorilovschi mai remarcă faptul 
că aspectul ascensional al păsărilor trebuie 
pus în relaţie cu semnificaţia de axis 
mundi a Coloanelor fără sfîrşit, Măiastra 
mediind între lumi. 

Măiastra 7 are un soclu care este 
catalogat independent de Teja Bach drept 
“Cariatidă pisică”. Ion Pogorilovschi 
susţine că ar fi mai potrivit să desluşim în 
această formă care priveşte în mai multe 
direcţii pe cîinele infernului sau pe căţelul 
pământului din mitologia autohtonă şi 
care sălăşluia sub crucile sau stâlpii 
cimitirelor.

În final, exegetul subliniază aerul 
sacru al acestor forme pentru care 
Brâncuşi visa să le aşeze în  Templul 
eliberării (de ar fi fost să fie).  

 *
În încheiere să dăm cuvântul editorului 

cărţii, Doina Uricariu: “Criticii de artă 
lipsiţi de cultură etnologică îşi fac iluzii 
când cred că-l pot înţelege pe Brâncuşi, 
punând între paranteze AND-ul artistului. 
Am spune că toată cercetarea în artă nu 
are nici o şansă de credibilitate fără 
accentul pus pe genetica sau/şi geneza 
operelor evocate în cataloagele raisonné 
sau la marile retrospective internaţionale.

Atu-ul lui Pogorilovschi, în linia 
exegezei de valoare, produse de români, 
ţine de apropierea de noimele arhetipale, 
de accesul la gramatica de profunzime a 
limbajului sculptural adus pe lume de 
Brâncuşi (…) Ion Pogorilovshi a conceput 
cartea sa BRÂNCUŞI. GENEZA 1905-
1910 ca pe o suită de eterne întoarceri la 
lecturile sale brâncuşiene obsesive, în 
care nimic nu este repetat sau reluat fără 
să i se adauge nuanţe noi, o diferenţiere, o 
delimitare, o schimbare de unghi, de 
accent, o mişcare a spiritului. 

Scriind despre Brâncuşi de atâtea 
decenii, polemizând, scotocind toate 
izvoarele şi măsurând cam tot ce s-a 
afirmat la noi şi în lume despre Brâncuşi, 
cu propriile sale descoperiri şi lecturi 
hermeneutice, Ion Pogorilovschi trăieşte 
de cinci decenii exegeza brâncuşiană ca 
pe o operă deschisă, vie, aşa cum a definit 
opera aperta Umberto Eco.

În definitiv ceea ce caută exegetul în 
ultima sa carte, scrisă după alte mai bine 
de zece volume şi mii de pagini despre 
Brâncuşi, este spiritul operei, spiritul unor 
forme care le uneşte, la Brâncuşi, tema 
trecerii.”

                                                             
              LUCIAN GRUIA
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Nebuni de lună plină

Doar o noapte, în mai, când e lună plină,
Eu şi fratele meu devenim noctabuli:
Petrecem în crâşme până ce se lumină
Şi pe umeri ne cresc pene de uli.

Mi se pare că ştie şi curva de lună
Ce mult ne încântă jocul acesta diliu
Şi ce preţ greu plătim să fim împreună,
Câtă vreme din noi unul singur e viu…

Elegia vechii zăpezi

Amintirii lui Nicolae Diaconu

Mă cauţi, prietene, în ţara din tei
Flacoanele mici, cu arome de zei?

Mai afli pe-ascuns, în răstimp de Florii,
Culori cum sămânţa din morţi timpurii?

Mai cauţi în noapte, pe-acelaşi oboi,
Un cântec de-adus nemurirea în noi?

De versuri de-acelea, frumoase, ehei,
Mai scrii, tot mai scrii pe-o cafea şi trei lei?

…Avem, prietene, coli. Avem vin. Şi cafea.
Dar mâna-i de gheaţă. Hârtia şi ea…

Cu solzii pe ochi

Într-acolo plutim, înspre blânda lumină.
Sub aripa aceasta străvezie de înger,
Doar o zbatere rece mai simt sub retină
Şi, ca prin minune, nici nu mai sânger.

Într-al patrulea cer – unul vag violet -,
Când plutirea nu urcă şi nici nu coboară,
Din înalturi se-aude un arpegiu discret –
Domnul Bacovia cântă iar la vioară.

Pun repede solzii, să rămân tot în vis:
Dedesupt este cerul. Deasupra – abis.

Elegie pentru palida Lady

Mă-ntrebi mereu de-i frig în moarte,
O, lady, lady d’Amberville,
Dar, parcă pot citi-n vreo carte
Cum va sfârşi acest cadril?!

Parcă mai pot să dărui chip
Stinşi, crinilor de prealumină
Sau să acopăr cu nisip
Mireasma nopţii ce-o să vină?!

Un singur ceas ne mai desparte
De Marea Noapte din april 
Şi tu mă-ntrebi de-i frig în moarte,
O, lady, lady d’Amberville…

A doua elegie pentru Menesunt

Amintirii lui Artur Bădiţa

Timpul curge-n gura sorţii –

VIOREL GÂRBACIU
Eu rămân curând aici,
Pironit cu osul morţii
Printre ierburi şi furnici.

Timpul curge, ce mai curge,
Şi, la pasu-i de haiduc,
Iapa mea cu pulpe murge
Mă va părăsi sub nuc.

Va rămâne, preţ de-o clipă,
Din cântarea asta moale,
Doar un plânset de aripă
Mângâind găvane goale…

Marea călătorie

Mi-am pus la păstrat ambiţiile toate
Pentru viitoarea mea viaţă de fluture.
Când şi când, ele, un pic revoltate,
Mă strigă pe nume şi-mi cer să le scutur

De colbul acesta, ruginiu şi amar,
Cu care şi eu mă înec uneori…
Cum îmi trebuie toate, le îndes în samar:
De ele purtat prin lumini şi culori,

Divin voi picta cu nectarul cel stors
Din leandri şi roze, din crinii de nea
Ori cu-azurul din marea insulei Rodos,
Pe unde, probabil, curând voi zbura.

Septembre cu Dalila

Prin ceaţa lăptoasă şi fără sfârşit,
Ca roua străluce trupul tău gol.
Din amfora lui eu sorb ostenit
Nectarul virgin, apoi mângâi domol

Sânul acesta, pe care doar palma
Mea dreaptă îi ţese părelnic contur,
Şi plec biruit, coperind cu năframa
Somnul tău, dragă, atâta de pur.

Dar, vai, poate septembre, lălâu cum îl ştiu,
Nu-i timpul menit pe-amândoi să ne-ncapă,
De-aceea-ţi retez părul lung, străveziu,
Şi-mi ţes din el strai pentru Marea Agapă.

Euridice

În clopote de tablă torc ţiparii
Şi lira-i amintire, precum se şi cuvine.
Din nou trimit solie ei, ulii, tutelarii:
Euridice-i iarba de sub zăpezi străine.

E sigur mincinoasă această confirmare –
O, ei i-a ars vederea teribila lumină! –
Şi reîncepe lira noptatica-i cântare:
Euridice-aşteaptă: cel nevenit să vină!

Drumul Anei

Aura ei lucea de departe,
Ca şi o turlă de monastire,
Tălpile mici şi crăpate

Abia atingeau poteca subţire.

În urmă-i, valea se umplea de fum
Ori de pâclă, atâta de groasă,
Că nu mai putea zări nicidecum
Vreo dâră de pas prin iarba sticloasă.

Trecuse potopul. Deodată, în faţă,
Printre genele sale, scăldate-n noroi,
Ea zări, preţ de-o clipă, prin ochiul de ceaţă,
Mai întâi pe Manole. Şi zidul apoi.

Întâiul cuplu

Ascunde-mă, iar şi iar, femeie,
De paseri prelungi, venite anume:
Pereţii viorii început-au s-afume
Şi amnaru-i deja pregătit să scânteie…

Acoperă-mi spaimă de hăuri albastre:
Aruncă şi piepten, şi perii, şi-oglindă,
Ca marea dintre lume şi noi să se-ntindă
În ceasul deplin al Petrecerii noastre.

La braţ cu Villon

Visa-voi, doamnă, şi-n sicriu
La trupul tău cel sidefiu,

La bobul negru de măslină
Al sânului, care-n lumină

Părea aproape transparent –
Sorbeam din el ca dintr-un kent

Şi beam din vinul roş apoi,
De-ndată ce scrisesem 2

Din şirul parcă nesfârşit
Al primei nopţi când te-am iubit.

Vai, totu-a curs demult prin vrană…
Să fie-un veac, blândă grăsană?!…

Ce tânăr…

răspuns lui Florian Saioc

Ce tânăr mai eram, ehei,
Cum mi-aninam de stele şaua,
Zdrobeam în palmă sânii grei,
Topind în mierea lor zăbaua…

Ce-ncălecat pe înnoptate,
Ce chefuri cu vin roş, de stei,
Ce serenade prin palate,
Ce tânăr mai eram, ehei!…

Mă iartă, Doamne, de mai poţi,
De trei din patimile mele –
Vechi şi mărunte-s, de socoţi:
Chitara, vinul roş şi… Ele!

„Mă bucur că pot scrie câteva rânduri de înfăţişare a creaţiei lirice a prietenului meu, Viorel Gârbaciu, un om al cărui 
suflet e plin de poezie şi un poet al cărui suflet e plin de omenie.
Trubadur al cuvântului care ar părea datat pentru că e doar veşnic, Viorel Gârbaciu scoate din lira domniei sale 
sunetele sentimentului etern omenesc cu care ne raportăm la iubire, la pierderea şi mai cu seamă la îndoielile ei care, 
pentru rafinaţii trişti ai vieţii interioare, pot avea mai mare preţ decât iubirea însăşi.
Domnul Viorel Gârbaciu e unul din frumoşii nebuni ai micilor oraşe, graţie cărora ne dăm seama că poezia 
supravieţuieşte.”

Gheorghe GRIGURCU

Nebuni de lună plină
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Între eminescologii din 
urmă, numele acad. MIHAI 
CIMPOI este binecunoscut. 
Recenta ediţie, „revăzută”, a 
lucrării Esenţa Fiinţei – 
(Mi)teme ş i  simboluri 
existenţiale eminesciene 
(Princeps Edit ,  2007), 
aminteşte de mai vechile sale 
eseuri dedicate poetului 
„nepereche”,  o  „ l i s tă 
impresionantă”, cum o 
denumea Svetlana Paleologu-
Matta (Elveţia): Narcis şi 

Hyperion (1979, 1986, 1994, în col. „Eminesciana” a 
Editurii „Junimea” din Iaşi), Spre un nou Eminescu. 
Dialoguri cu eminescologi şi traducători din întreaga 
lume (Chişinău, 1993, 2000, 2002 şi Bucureşti, 1995), 
Căderea în sus a Luceafărului (Galaţi, 1993), Eminescu, 
poet al Fiinţei (teza de doctorat din 1998), Esenţa Fiinţei 
(mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene (2003).

Rezultă de aici o contribuţie substanţială în 
eminescologie, bibliografia uzitată în eseurile sale fiind 
una de nivel european, de la presocratici la Kant 
Schopenhauer şi Hegel, de la Nietzsche şi Freud la 
Einstein, Heidegger, Lupasco, Jung şi Jaspers, de la O. 
Spengler şi B. Croce la G. Poulet şi J.P.Richard, de la G. 
Bachelard şi Rosa del Conte la Mircea Eliade, C. Noica 
şi Emil Cioran, de la T.Maiorescu, Ibrăileanu şi Vianu la 
G. Călinescu, E. Papu, Ion Negoiţescu şi G. Gană 
ş.a.m.d. Nu lipsesc trimiterile la unele dicţionare de 
simboluri (J. Chevalier, Alain Gheebrant, V. Kernbach), 
ceea ce relevă un spirit ordonat, cartezianist, vizionar. 
Mihai Cimpoi se mişcă lejer, chiar cu uşurinţă prin 
această vastă bibliografie, aducând argumente în sprijinul 
ideilor avansate, dintr-un orizont de cultură consacrat de 
cercetările literar-filosofice.

Recenta ediţie Esenţa Fiinţei este o interpretare 
panoramatică a operei şi gândirii eminesciene, fiind 
alcătuită din eseuri bine structurate, trădând dezinvoltură 
ideistică şi vizionarism structurant. Acad. C. Ciopraga 
vedea în această carte o „construcţie solidă, sistematizată 
clar”, operă nu numai a unui „dialectician al semnelor” 
dar şi a unui „filosof al existenţei”, orientat spre 

MIHAI CIMPOI
„Esenţa Fiinţei – (Mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene”,

Ediţia a II-a, 2007
investigarea «omului tragic» eminescian.

Într-adevăr, dl Mihai Cimpoi, eminescolog de solidă 
investigaţie, abordează multiple faţete ale geniului 
eminescian în relaţie concretă cu textele supuse unor 
varii relaţionări. Viaţa / Fiinţa, Moartea / Nefiinţa, 
„Arătările” Fiinţei, „Nodul tragic”, Frumuseţea 
negativă, Limitele, Angoasa vs. Dorinţa, Suferinţa, 
Singurătatea, Melancolia, Timpul şi Spaţiul, Abisul, 
Destinul, Disperarea, Nimicul (Nihilismul şi „Apusul de 
zeitate”), Devenirea, Mişcarea, Cercul, Taina (Nonsensul 
şi Nihilismul relativ), Simbolismul medieval, Lumea ca 
teatru – toate acestea sunt eseuri aşa-zis tematice, 
relevând anumite zone ontologice, epistemologice şi 
axiologice ale gândirii eminesciene. Originală este 
maniera de a dispune de texte, de a le valorifica într-un 
context mai general de idei, şi modul „academic” al 
abordării.

 Realizând, aşadar, o re-lectură a poeziei şi 
mitopo(i)eticii eminesciene prin grila existenţială şi 
„nodul tragic”, lucrarea accentuează şi problematica 
tensiunii ontologice ca dat esenţial al eminescianismului, 
„tradusă şi într-un sinergism, care e mai mult decât 
armonia observată de Vianu şi sinestezia (baudelairiană); 
e o asociere într-un Tot a tuturor organelor, sistemelor, 
factorilor.”(Argument, p.9).

Câteva studii realizează un fel de paralelism 
neohermeneutic, precum cel intitulat Ne-sfârşirea, în 
care Eminescu şi Brâncuşi sunt trataţi sub semnul 
distinctiv al infinirii / „desmărginirii” („nemargini de 
gândire”, după sintagma celebră a poetului), sau Voinţa, 
în care relaţionarea Eminescu – Schopenhauer, deşi nu 
nouă, capătă o redimensionare aşa-zis existenţialistă. La 
fel eseul Fiinţa şi Raţiunea, care relevă, pe baza 
„Contrapaginii” eminesciene, un Eminescu precursor al 
postmodernismului. «Precuvântarea» poetului la o nuvelă 
proiectată e, zice cercetătorul, „o dezbatere cantemiriano-
barocă dintre Lume şi Destin”, ceea ce în alţi termeni s-
ar traduce prin perechile dihotomice: Fiinţă – Raţiune / 
Ontologie – Epistemologie.

Critica de interpretare pe care o practică dl Mihai 
Cimpoi, aducându-ne aminte de interpretările lui Jean-
Pierre Richard din „Poezie şi profunzime”, are acea 
dicţiune memorabilă a ideilor, pe care o întâlnim în eseul 

dedicat „Nodului tragic”. 
Omul eminescian, bântuit 
de marile neliniş t i 
metafizice şi obsedat chiar 
de  ace l  „nod a l 
contradictoriului din 
lucruri”, este eminamente 
un om tragic, aplecat 
asupra Lumii care ia formă 
de „carte tristă şi-ncâlcită”, 
ce mai mult o în-cifrează 
cel ce vrea a o des-cifra…

„ O m u l  t r a g i c 
eminescian este –dincolo 
de  accentu l  e ro ic 
ascensional – omul 
deplin[C. Noica?] care adună în «nodul tragic» al fiinţei 
sale şi neliniştea metafizică modernă, şi ataraxia stoică, 
şi nepăsarea budistă, şi modelele arhetipale descoperite 
în inconştientul colectiv al fiinţei sale (el se identifică 
adesea cu Decebal, cu Ştefan cel Mare, cu Zalmoxis, 
concepându-şi o aură sacrală de «tânăr voievod»”). 
(„Nodul tragic”, p. 33). Oare nu Petre Ţuţea vedea în 
Eminescu „o sumă lirică de voievozi”? 

Sunt multe astfel de fraze, plenare şi adânci, în care 
se oglindesc marile constelaţii ale gândirii filosofice 
româneşti şi universale, iar marele farmec al 
cercetătorului nostru constă într-o cordială prelucrare a 
ideilor, nu zăbovind pe texte, ca în Eminescu şi 
Postmodernismul, ci găsind pretutindeni relaţionări şi 
condiţionări reciproce. În acest fel, opera şi gândirea lui 
Eminescu este racordată la idei din gândirea universală, 
de la mitologiile asiatice, greco-latine şi autohtone, la 
meditaţia heideggeriană asupra morţii care îl domină pe 
om („Fiinţă limitată în timp şi destinată morţii”).

Benefiind de un Summary (redactat de Doru Cimpoi) 
şi de un amplu Indice de nume, Esenţa Fiinţei, realizând 
un fel de iconografie tematistă şi simbologică a 
universului eminescian, din perspectivă existenţialistă, 
constituie o valoroasă contribuţie la o mai clară înţelegere 
a poetului naţional. 

Cezar BRAIA-BARAŢCHI

SUFERINŢĂ NEDREAPTĂ
(Lui MARIN SORESCU )

Chiar şi moartea 
a-mparţit-o cu versurile
şi-a huiduit-o într-atâtea silabe,
dar n-a vrut sa plece...

Printre rândurile bolnave
am depistat câteva lacrimi
şi mi-am dat seama
că durerea avea colţi de fier...

Ultimele secunde au muşcat fără milă
din carnea lui plină de poezie...

                         9 mai 2007

          DIN CURIOZITATE

Unii se roagă să moară,
altii se roagă să trăiască,
cine-i mai înţelege?

Oare Dumnezeu pe care-i aude?
Pe cei care suferă că nu mor 

ANY DRĂGOIANU
sau pe cei care suferă
că nu pot să mai traiască?

         EU CRED

Eu cred că Dumnezeu ne-a creat cu un scop
şi până nu-l atingem , rătăcim.
Noi îl ştim de când ne naştem, e visul acela
care începe cu:
,,aş vrea să fiu’’...
sau ,,aş vrea să am’’...
şi ne grăbim, suntem nemulţumiţi
pentru că Dumnezeu nu ne aude...
Ce nu ştim noi e că odată visul împlinit,
ne va chema la El...

Atunci de ce ne grăbim?
De ce vrem neapărat să plecăm?
Şi pentru că eu am înţeles, îl rog zilnic:
,,Doamne, rătăceşte-ne mai mult ! ‘’

                       10 mai 2007

           CÂND NU POŢI SĂ MERGI
          
           ( Punct de vedere )

M-am închis în mine,
asta ca să conserv durerea
să nu-i atingă şi pe alţii...

Ştiţi, în mine s-au găsit
să stea de vorbă 
toate  bolile ciudate din univers...

În fiecare zi mă întreabă câte un organ:
ce am cu el?
dar eu nu ştiu ce să-i răspund...
Când îi privesc pe ceilalţi cum aleargă
în toate părţile îmi vine să le sar în spate,
apoi să strig din toate puterile:
,,Vreau şi eu! 
Vreau şi eu să merg cu tineee!!!’’

Pe strada mea locuieste un surdo-mut,
am uitat să vă spun,
ăsta-i handicapat din naştere,
dar nu-şi face probleme,
el merge!!!
                  11 mai 2007
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Adrian VOICA: Savant şi poet
Universitarul ieşean 

Adrian Voica, binecunoscut 
prin studiile sale de 
stilistică şi prozodie, 
îndeosebi eminesciană 
(Etape în afirmarea 
sonetului românesc, 1996; 
Versificaţie eminesciană, 
1 9 9 7 ;  R e p e re  î n 
interpretarea prozodică, 
1998; Poezii cu formă fixă: 
aplicaţii eminesciene, 
2 0 0 1 ;  D e s c h i d e re a 
cercului, I, 2002, II, 2003; 

Fragmentariul eminescian, I, 2004), considerat îndeobşte 
„cel mai valoros metrician al nostru (C. Ciopraga, Ov. 
Drimba), şi-a început, de fapt, activitatea literară cu 
poezie, tipărind în ultimii douăzeci şi cinci de ani 
volumele de poeme: Anotimp cu zăpadă, 1980; 
DavinciAna, 1983; De vorbă cu Poesis, 1987; Hanul 
Cuvintelor, 1999; Distihuri, 2000; Visul sferic, 2003; şi 
volumul de proză scurtă Întoarcerea Penelopei, 2003.

În 2005, îi apare „antologia de autor” POEZII CU 
ARIPI (Ed. Cugetarea, Iaşi), structurată în două părţi. 
Prima parte „poezii cu aripi” reproduce poeme din doar 
trei volume (DavinciAna, Distihuri şi Hanul Cuvintelor), 
iar partea a doua, Mozaic literar, - câteva epistole 
(primite de la C. Noica, I. Funeriu, Gh. I. Tohăneanu. 
Gh. Bulgăre, Mihai Coloşenco) şi recenziile tot privitoare 
la cărţile antologate, semnate de Victoria Dimitriu, 
Leonida Maniu, Ion Apetroaie, George Bădărău, Theodor 
Codreanu, Simion Bărbulescu, Mircea Coloşenco, N. 
Georgescu, Ovidiu Morar.

O „Postfaţă” – Despre deontologia criticului literar – 
rotunjeşte lucrarea, făcându-ne cunoscut princiiul 
axiologic după care autorul şi-a structurat antologia în 
ideea unui „triptic armonios construit”. Constatăm aici şi 
un anumit disconfort la adresa unor evaluări critice 
considerate tendenţioase, cerându-se „onestitate” şi 
„verticalitate intelectuală” în actul judecăţilor de valoare. 
Este condamnată practica „bisericuţelor literare” şi a 
„intereselor obscure”, iar despre cronicarul cu pricina A. 
Voica scrie cu o ironică indignare: „Recenzentul respectiv 
(numele nu contează) s-a imaginat, probabil, killer 
(literar) – deşi n-a reuşit să depăşească stadiul de indian 
hollywoodian, cu faţa mânjită de amestecuri urât 
mirositoare. Este curios cum o revistă literară cu nobilă 
ascendenţă s-a grăbit să publica un asemenea text 
aparţinând (culmea!) unui universitar” (Cerându-ne 
scuze celor implicaţi, sine ira et studio, dăm pentru 
cititorii noştri şi numele celui incriminat: Ovidiu Morar, 
în „Convorbiri literare”, anul CXXXIII, serie nouă, ian. 
2000, nr. 1 / 49, p. 33). Dovadă că nu toţi autorii sunt 
dispuşi să accepte varia verba privind propria-le creaţie, 
fie din narcisism, fie din acea conştiinţă de tip axiologic 
dublată de o manifestă hipersensibilitate… Vorba 
dictonului horatian din „Epistole” (2,2, 102): Genus 
irritabile vatum! (supărăciosul neam al poeţilor!)…Însă 
de gustibus…

Transeat… şi să observăm că profesorul universitar 
Adrian Voica are, probabil, dreptate, mai ales că vârsta 
pensionabilă îi aureolează o activitate prestigoasă în 
cercetarea literară românească.

Poezii cu aripi este reprezentativă pentru creaţia 
poetică a lui A. Voica, din cele şase volume autorul 
antologând doar trei. Senior al perfecţiunii formale, dl. 
Voica începe cu DaVinciAna (a se observa anagrama), în 
care ne propune „o fuziune a mitului leonardesc cu cel 
românesc al Meşterului Manole, în care invocarea Anei 
sugerează ideea de iubire şi jertfă implicată în marile 
creaţii” (Acad. Constantin Ciopraga – „DaVinciAna sau 
Despre omenescul peste timp”, pp. 9-13). E o poezie 
caldă, muzicală, animată de marile idealuri ale artei, 
decantând simboluri şi teme în general clasiciste şi 
reverberând, în transfigurări estetice, o sensibilitate de 
romantic lucid: „Te-am înălţat pe cerul meu statuie / Să 
te respir cu marmora deodată. / Azurul înspre chipul tău 
îşi suie / Coroana de zăpadă fulgerată. // Ţi-e frig? Vecia 
prinsă în durată / Îşi trumură pojghiţa amăruie / Şi rece 
ca iubirea mea damnată / Se-agită cruci pe colb de 
cetăţuie.” (6).

Al doilea volum, 
Distihuri, se distinge 
p r i n  c o n c e n t r a r e 
expresivă şi lapidaritate 
prozodică ,  printr-o 
exprimare oarecum 
gnomică, în cicluri 
caracteristice (Ars 
l o n g a ,  A c u a re l e , 
Ochean, Hai-Hui / 
Addenda). Versurile 
caligrafiază o idee, o 
stare de sprit, o imagine, 
un gest, o impresie, 
sunt, în general, „mici 
bijuterii lirice”, cum s-a spus de un exeget, de felul 
:”Priveşte cerul: uneori o stea / Îşi reazimă lumina de 
iubirea mea.” (Epilog).

Al treilea volum antologat este Hanul Cuvintelor, cu 
siguranţă cea mai de impact carte a poetului, oarecum 
programatică, recompunând în zece cânturi şi un epilog 
o lume a balcanismului, o nouă cetate Isarlîc „la roşii 
porţi de orient”, prin coloratura excesivă a peisajului 
uman şi lexicul turco-grecesc şi slavo-romanizant de 
secol XIX. Acest filon, având la bază modelul declarat 
antonpannesc (dar trimiţând şi la pitorescul mucalit 
Cilibi Moise, la craii mateini, la Ion şi Eugen Barbu, la 
Arghezi şi Silviu Angelescu ş.a.), nu are nimic de a face 
cu „hanul sadovenian” istoricizat, cum s-a zis, ci cu 
metehnele şi specificitatea unui balcanism, în care hanul 
şi iarmarocul, ţigănia şi plasticitatea limbajului dau 
adevărata măsură a unei civilizaţii amestecate şi a unei 
mentalităţi tulburi, în care Nastratin Hogea face casă 
bună cu Păcală şi Tândală din folclorul autohton. E, în 
această acoladă ludică de mare efect estetic, o lume 
policromă, de vitalităţi debordante şi realităţi suculente, 
de târg crepuscular levantin care-şi trăieşte agonia cu 
ardoare, o lume de bâlci şi de bazar dâmboviţean, pe care 
măiestria lexicală cu arome fanariote şi orientale o prinde 
foarte bine: „Iar în sus – o mare / De culori întrebătoare. 
/ Simigii, / Bragagii, / Salepgii, / Şerbetari, / Alunari, / 
Cari de mai cari…// Cinstite obraze / Trecând printre 
loaze…/ Ruptaşi, / Clăcaşi, / Sudiţi, / Doi boieri divăniţi 
/ Cu haine muiate în fir, / Cusute la Hristu Arghir…” 
Spaţiul nu ne permite, dar piese întregi amintesc de Pann, 
Barbu ori Arghezi (vezi portretul hangiţei, care nu mai e 
o Ancuţă sadoveniană patriarhală, ci o întruchipare de 
fervent şi ţipător balcanism: „Cu năsuc / Hăbăuc, / Cu 
obraji / Ca doi paji, / Cu guriţă / De Domniţă / Şi cum 
calcă / Parcă-i salcă - / Asta e hangiţa, / rupe-i-aş 
gropiţa!” Sau: „Pezevenghii stau buluc / Lângă taina cu 
uluc, / Unde-nvârte pehlivanu’/ Roata soarelui cu 
banu’…// O pirandă cu ghiocul / Dată-n paşte, arz-o 
focul, / Mai din fuste, mai din ţâţe / Vrea flăcăii să 
aţâţe…”

În totul, poezia lui Adrian Voica, înaintând de la 
imaginile cantabile ale unui romantism deloc evanescent 
înspre expresia lapidară, oarecum gnomică, strunită 
prozodic, a „Distihurilor”, cu popas în lumea 
nastratinească a Isarlîkului dâmboviţean de secol XIX, - 
impune, în literatura română, un poet original, interesant, 
din stirpea livrescului şi intelctualizării emoţiei lirice, 
capabil a se mişca pe varii registre, cu acea empatie 
clasicist-romantică de retorsiune modernistă.

Îmbinând mitul renascentist al artistului cu cel 
manolic al creaţiei prin jertfă, dar realizând şi acel 
memorabil „decameron” balcanic, într-o manieră nu 
neapărat „cărtăresciană”, Adrian Voica rămâne, în fond, 
un spirit clasicist, dominat de sensibilităţi romantice şi 
nelinişti moderniste, rotunjindu-şi vocaţia de cercetător 
şi creator într-o figură aleasă de literat, impunându-se 
într-o singularitate independentă de criteriile 
generaţioniste…

Dan Radu ABRUDAN

CLELIA IFRIM
Prima zăpadă, un haiku de Sute-jo

Prima zăpadă -
galenţii călugăriţelor

urmă pe urmă1

Dimineaţa zăpezii. Dimineaţa cu sensul de început, 
de prima zăpadă a iernii. Începutul iernii. Începutul 
anului. Al doilea vers, ni-no-ji-ni-no-ji-no, în japoneză, 
dincolo de înţelesul propriu zis, este şi onomatopeic. 
,,Ni“ înseamnă călugăriţă şi totodată ideea de 
suprapunere, urmă pe urmă. Urmele suprapunându-se 
creează un singur drum, care are în el începutul şi 
continuitatea. Orice urmă va fi pereche cu prima urmă, 
care a deschis drumul. Perechi de urme.

 Dincolo de acest înţeles versul este şi cantabil 
sugerând mersul pe o zăpadă uşor îngheţată. 

După sunetul silabelor poţi auzi câte călugăriţe sunt. 
Sunetul cristalin şi pasul uşor, mai subţire decât pojghiţa 
transparentă care acoperă zăpada. 

Ultima silabă, no, particulă genitivală sugerează 
sensul următorului pas. Un şir continuu.

Dimineaţa zăpezii. Prima zăpadă. Uşor îngheţată.
Călugăriţele merg la slujba de dimineaţă. La prima 

slujbă a zilei. Totul este la început. Prima zăpadă, prima 
slujbă, primele urme. Se aude sunetul cristalin al 
saboţilor de lemn ale călugăriţelor spărgând gheaţa şi 
deschizând drumul. Primul drum. Cel care are în el 
începutul şi continuitatea. 

Al patrulea element

Recitind unul din numerele vechi ale revistei Ko din 
Nagoya am găsit şi câteva însemnări despre un haiku 
scris de  Takaha Shugyo pe care le notasem pe marginea 
revistei. Haikul este acesta, şi este publicat în numărul de 
primăvară/vară 2003:

Zi geroasă –
ascut securea

 până devine transparentă

Frigul este o stare ascuţită. Securea este un obiect 
ascuţit.

Transparenţa este o culoare ascuţită. Aceeaşi însuşire 
în tot haiku-ul. Există şi un al patrulea element, obiectul 
cu care se ascute securea. Cifra 4 în Japonia are o 
semnificaţie aparte. Acest al patrulea element, în acest 
haiku, are aceeaşi semnificaţie. Transparenţa securii  face 
ca să poţi vedea prin ea poarta de aer dintre viaţă şi 
moarte. 

Singurătatea fotografului

Niji Fuyuno, pe numele adevărat Yunko Yotsuya, 
poetă contemporană, dansatoare, pictoriţă, traducătoare, 
editor a scris acest frumos haiku despre florile de cireş:

Cameră de developat
Am lăsat vederea
cu florile de cireş

Spaţiul extern, infinit, adus în spaţiul mic, în interiorul 
unei camere obscure. Gestul obişnuit al developării şi 
singurătatea fotografului. Lumina latentă care se lasă 
descoperită, care iese la iveală acolo în camera de 
developat, unde florile de cireş au devenit deja amintire. 
Cadrul precis al încăperii, strict, aproape riguros, luminat 
de florile de cireş. Fotograful este singur cu sine în 
această cameră. El developează nu numai o fotografie, ci 
şi o clipă din viaţa sa. Sensul acelei clipe. Lumina latentă 
care iese la iveală, intră în scurgerea timpului. Sabi. O 
vedere cu flori de cireş într-o cameră obscură. 

 Este un testament artistic, lăsat într-o cameră 
specială. Niji Fuyuno este acum departe, dar la marile 
sărbători ale sufletelor, ea se întoarce acasă, şi priveşte 
vederea cu florile de cireş. Acolo în întuneric, unde se 
developează orice viaţă după moarte, florile de cireş de 
acasă luminează marele drum.
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   tăcut ca boddhisatva
mântuirea ta prin scris,
voită,durută pe clapele 
pianului din ora inexactă,
atunci când irupe durerea conştienta
de faptul că nu poţi vindeca
pe nimeni de boala cea mare.

       mul care trece podul
zi de iarnă cu soare puţin
şi-o mică primăvară în inima
omului care trece podul;
doar gheaţa rămasă pe jumătate
deasupra apei îi întâlneşte privirea,
privirea sa întâlneşte gheaţa,
gheaţa îngheaţă în parte privirea,
precum o mică primăvară.
omul trece podul şi-n urma lui
rămâne o parte a zilei de iarnă cu soare puţin.
      
 adio  
rămâneţi cu bine, filosofi cu sistemele voastre,
căci iată în ziua de iarnă
se vede omul care trece podul.
rămâneţi cu bine, spinoza, kant.
rămâneţi cu bine, chiar despărţirea de voi
este ea însăşi o metafizică
este ea însăşi o luminare.
sau o iluminare.
căci soarele însuşi devine puţin atent
în vreme ce omul trece hotărât podul.

        Triunghiul bermudelor
vezi: acolo e pasărea,
dincolo e abisul,
dincoace omul care trece podul.

         puţin mai departe
luminare de soare. luminare de inimă
un zâmbet. o imagine.
acolo, puţin mai departe e ea,
fata din nord.

         ceva mai târziu
seară. nu ştiu nici eu cum
în minte îmi vin versuri din nichita stănescu:
«cântarăm stelele,
vorbirăm vorbirile».
mintea coboară de-a lungul întregii zile
încetul cu încetul în inimă.
odinioară inima simţea c-ar putea fi bucuria
şi mintea hălăduia mai departe

LAZĂR POPESCU
Omul care trece podul

în rotitorul cosmos.
scriam mai multe.
încă tânăr şi nevecin mă consideram
chinuitoarelor oboseli sustrăgându-mă.
atunci ca şi acum
conştiinţa cosmică hiperlucidă
în delirul concret al realului.
sufletul cuprinzând
în el bucuria
şi spiritul jubilând.
aşa mai scrisesem
vorbe străine multora
din cei ce nimic nu pricep.
e seară şi nu ştiu nici eu
cum se desface
acest ghem argintiu
asemeni gândului
prelins în oceanul
cu dealuri, păduri, cu alte obiecte
ce-şi au locul în vid şi eter.
o altă cunoaştere, o altă folosinţă.

tablou
ce ştii şi tu, poate zarea
va fi vrut astfel -
înceată chemarea
pe sine se ştie în frig.

ce vrei şi tu, e o durere cu cercuri
pe care
oricum nu poţi
s-o înţelegi.

această vânătoare de yile
scrisă cu mâna altuia
parcă.

         înfrigurată scrisoare
a murit heraclit şi poate şi zeii
s-au mai îndepărtat.
oricum, citesc numai teorii despre spaţiu.
atunci. acum. loc. regiune.
întindere. la urma urmelor 
un text cu mai mult 
sau mai puţin «logos».
intermitenţe. flăcări. peniţă.
zăpadă şi tu,
mai ales tu.

scrisoare către tine
vino aici unde mai există
fiinţă
şi mai există şi cuvânt.
privirea ta. dar cine-ţi
poate deschide ochii?
eu nu pot.
verbul meu tremură
mai copil decât un copil.

mânie de cuvânt
nu poţi întoarce nimic înapoi
prea şubredă e alcătuirea.
roţile lumii trezite iarăşi
în huruit asurzitor.
la ce bun această părere de fiinţă care se arată
şi mai mult se ascunde?
la ce bun aceste cuvinte mânioase
pe ele însele, pe absenţa unui conţinut?
cine pune sensul?
la ce bun toată ştiinţa despre enunţ şi discurs?
la ce bun toate balsamurile ce nu mai reuşesc
să vindece pe nimeni?
târziu de ploaie deasupra casei.

închipuire de nor. mânie pe cuvânt.
mânie. mânie. mânie.
mânie pe “astfel”. o altă nebunie
ce pare a fi artă.
în lături fardul şi ştiinţa voastră,
nimic nu reuşeşte să vindece pe nimeni.
aproape şase ani tata a înfruntat incurabila boală,
nimic, nimic, închipuire de nor.
inventar de cuvinte absurde.
clădire. copac.
nişte iluzii
par a se scrie
singure.
un mecanism ciudat impinge mâna
dreaptă deasupra hârtiei.

Târgul fantomă
domnilor gheorghe grigurcu şi valentine taşcu
m-am născut aproape de târgul fantomă
şi trăiesc în present în târgul fantomă.
e un orăşel plin de tufe şi detergent
în care întâlneşti la tot pasul
făloşii cocoşi umanişti.
m-am născut aproape de târgul fantomă
şi studiez seria rabelaisiană 
în târgul fantomă.
doar într-un târziu
frigul apasă
pe târgul fantomă.
frigul apasă şi iarna coboară
peste fantomele umane din târgul fantomă.
un apus de ev mediu cu dante plângând
după imposibila Beatrice.
figura de vulpoi uriaş a lui Rabelais
e plimbată de vânt pe străzile
din târgul fantomă.
surogatul urmează surogatului
cum burta fantomă urmează burţii fantomă.
urmele din ce în ce mai şterse ale omului
urmează urmele din ce în ce mai şterse ale omului.
a părere de om adie în târgul fantomă.

concitadin
mă plimb
prin oraşul în care
gheorghe grigurcu
îşi trăieşte
până la capăt
singurătatea.

altă poveste
trăia odată la sibiu un poet
ce-n ultima parte a vieţii
în contemplare şi blânda uitare
părul iubitei îl mângâia.
aşa, ca un copil, toată ziua.
iubita era şi actriţă,
fiind şi soţia poetului.

imagini tremurate
ţipătul dureros al existenţei.
veşnică neorânduială. refuz dureros.
alinat în lumină.
alinat în lumină.
lumină. lux. lucis.

zâmbetul iubitei îngândurat
şi bun,
undeva, puţin mai departe.
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Nemaisuportând exploatarea 
sângeroasă imperial-romanică, 
abuzurile funcţionarilor, corupţia 
etc., din vremea împărăţirii lui 
Gallienus (253 – 268), în toamna / 
iarna anului 257 d. H., Pelasgo-
Daco-Thracii, mai exact spus, 
Vlahii / Dacoromânii din provinciile 
dunărene, Pannonia, Dacia (Traiană) 
şi Moesia, s-au răsculat. În fruntea 

răsculaţilor a trecut chiar guvernatorul Pannoniei, 
Ingenuus, un destoinic general şi om politic, avându-şi 
obârşiile între răsculaţi. În valahica / dacoromâneasca-i 
reşedinţă / „capitală“, Sirmium (azi Sremska Mitrovica 
– Iugoslavia), Ingenuus s-a declarat împărat al Vlahilor / 
Dacoromânilor din Valea Dunării. În primăvara anului 
258 d. H., împotriva răsculaţilor (“uzurpatorilor”) a 
pornit prompt împăratul Gallienus cu trupele de 
represiune. Printre comandanţii cavaleriei, participanţi la 
înăbuşirea în sânge a răsculaţilor, se afla şi valahul 
Marcus Acilius Aureolus. Ingenuus moare în 
bătălia pentru independenţă de la Mursa (azi, 
Osjek-Croaţia). Gallienus îşi arată neasemuita-i 
cruzime faţă de Vlahii / Dacoromânii răsculaţi, 
îndeosebi faţă de cei din Moesia, ordonând şi 
condamnarea la moarte a rudelor insurgenţilor, 
ceea ce a stârnit mari nemulţumiri şi în rândurile 
armatelor imperiale, având majoritatea 
comandanţilor ridicaţi dintre Vlahi / Dacoromâni, 
cât şi preponderenţă dacoromânească între 
războinicii de rând. Spre a diminua tensiunea 
acumulată în armatele imperiale, în rândurile 
militarilor dacoromâni, către sfârşitul primăverii 
anului 258, Gallienus a fost nevoit să  numească 
în funcţia de comandant suprem al armatelor 
dunăreano-balcanice pe generalul Regalian.

Documentele ni-l arată pe Regalian drept 
comandantul forţelor armate din ducatul Illyriei, 
sintagmă prin care erau desemnate provinciile 
imperial-romanice din spaţiul pelasgo-daco-
thracic / dacoromânesc (valahic): Thracia, Moesia, 
Dacia (Dacia lui Decebal = Dacoromania Nord-
Dunăreană), Dalmaţia şi Pannonia – «...dux factus est et 
dux totius Illyrici. Habet in potestatem Thracios, 
Moesos, Dalmatos, Pannonios, Dacos exercitus.». 
Regalian – aidoma străbunului său, regele-erou de la 
Sarmizegetusa, Decebal – s-a evidenţiat ca mare strateg; 
în Scriptores Historiae Augustae, istoricul Trebellio 
Pollio, subliniază că Regalian «totdeauna a fost un bărbat 
priceput în treburile militare» / «vir in re militari semper 
probatus»; «a purtat cu vitejie multe lupte împotriva 
Sarmaţilor» / «hic tamen multa fortiter contra Sarmatas 
gessit»; «se spune că el era de neam dacic, fiind chiar 
rudă cu însuşi Decebal» / «...gentis Daciae, Decibali 
ipsius, ut fertur, adfinis»; «...ceea ce arată că era demn de 
a împărăţi» / «...quod dignus videretur imperio».

La 21 iunie 258, odată cu intrarea în sacra săptămână 
a războinicilor Zalmoxianismului, a celor cu ştiinţa de 
a se face nemuritori, Dacoromânii / Vlahii s-au hotărât 
să continue lupta declanşată sub conducerea lui Ingenuus 
împotriva oprimării imperial-romane; Regalian şi 
armatele de sub comanda sa au fraternizat cu poporul 
revoltat de masacrele ordonate / dirijate de Gallienus 
îndeosebi în rândurile populaţiilor Valahice / 
Dacoromâneşti din Moesia, declarând independenţa 
tuturor pământurilor strămoşeşti-dacoromâneşti / 
valahice, declarând statul independent al Daciei / 
Dacoromaniei (fig. 1). 

DACIA (DACOROMÂNIA / VALAHIA) 
«AMISSA EST». Atât istorici contemporani împăratului 
roman Gallienus şi împăratului / „regelui“ dacoromân 
Regalian, între care şi  atenianul Dexip (210 – 280 d. H., 
în Sciticele, lucrare abordând evenimentele dintre anii 
238 şi 268), cât şi istoricii secolelor următoare – 
Eutropius (autor, în anul 359 d. H., al celebrei istorii, 
Breviarium ab Urbe condita / Scurtă istorie de la 

DACIA / DACOROMÂNIA LUI REGALIAN 
(STATUL INDEPENDENT AL DACIEI / DACOROMÂNIEI, 258 – 268 / 270, 

ÎNTEMEIAT DE REGALIAN, STRĂNEPOTUL REGELUI-EROU DECEBAL)
întemeierea Romei), Sextus Aurelius Victor (autor, în 
anul 360, al lucrării Caesares / Despre împăraţi), Rufius 
Festus (care scrie – pus de împăratul Valens – în anul 
372, Breviarium rerum gestarum Populi Romani / 
Scurtă istorie a Poporului Roman), Aelius Spartianus, 
Aelius Lampridius, Iulius Capitolinus, Vulcacius 
Gallicanus, Trebellio Pollio, Flavius Vopiscus (scriptores 
Historiae Augustae, din orizontul anului 394 d. H.), 
Zosimos ş. a. – afirmă – mai mult, ori mai puţin răspicat 
– că provinciile imperial-romanice: Pannonia Superior / 
Inferior, Dacia (Traiană) / Daciile, Moesia Superior / 
Inferior, Dardania, Dalmaţia / Illyria, Scythia Minor / 
Major, Macedonia, Thracia –, cu ai Pelasgo-Daco-
Thracilor urmaşi, Vlahii / Dacoromânii, la care s-a 
alăturat şi Dacia-Costoboceană / Carpo-Dacia, sau 
Dacia Liberă (căci teritoriile necucerite de Romani din 
statul Daciei lui Decebal, de la Pădurea Hercinică, 
Vistula Mijlocie, până la Pripet şi Nipru şi nord-vestul 
Mării Getice / Negre, imediat după dispariţia regelui-
erou de la Sarmizegetusa, s-au constituit într-un stat 

liber, sub conducerea regelui Pieporu / Pieporus şi a 
urmaşilor acestuia din Dinastia Pieporilor), în vremea 
lui Gallienus, în anul 258 d. H., sub conducerea lui 
Regalian, strănepotul regelui-erou Decebal, s-au unit, 
rupându-se – printr-o serie de lupte / războaie – din 
Imperiul Roman, şi au întemeiat statul independent al 
Dacoromâniei (Daciei / Blachiei).

Aşadar, Dacoromânia (Dacia / Vlahia) ... «amissa 
est», încă din vremea împărăţirii lui Gallienus. Pentru 
tălmăcitorii „infideli“ ai documentelor istorice cu privire 
la statul independent al Daciei / Dacoromâniei re-
întemeiat de Regalian în anul 258 d. H., reamintim 
sensurile verbului latinesc amitto, ere, misi, missum : 1. 
«a pierde (suferind o 
pagubă)», „a pierde un 
teritoriu / oraş, armata / 
flota etc., desigur, prin 
luptă / război“; 2. «a părăsi 
(de bună voie), a renunţa, 
a abandona»; 3. «a lăsa să-
i  scape,  a  scăpa 
(involuntar)» „prada din 
mâini“ /  „ocazia“, 
„momentul favorabil“ ; 4. 
«a trimite (departe de 
sine)». Galienus a pierdut 
în faţa lui Regalian, 
printr-o serie de lupte / 
războaie, atât Dacia Sud-
Dunăreană cât şi Dacia 
Nord-Dunăreană (Dacia 
Traiană); cu provinciile 
eliberate din Imperiul Roman s-a unit şi Dacia Liberă, 
realcătuind statul Daciei / Dacoromâniei. Independenţa 
Daciei / Dacoromâniei, hotarele Daciei / Dacoromâniei 

au fost magistral apărate de Regalian, dovedindu-se a fi 
unul dintre cei mai mari strategi ai timpului său. Mai 
întâi şi-a asigurat alianţe trainice la hotarele de nord-
vest, de nord şi de est ale Daciei / Dacoromâniei, cu 
Goţii, cu Gepizii, cu Herulii, cu Tervingii ş. a., neamuri 
mereu pregătite pentru o invazie dirijată de războinicii 
lui Regalian în provinciile Imperiului Roman situate la 
graniţele cu Dacia / Dacoromânia, în sud, sud-vest şi 
vest: în Bittinia (provincie cu amestec de populaţii, cu 
multe „cuiburi ale trădării“, chiar dacă avea aproape 50 
la sută elemente valahice / dacoromâneşti), în Pont, în 
Achaia / Grecia, în Noricum etc.; apoi, a coordonat / 
sincronizat răscularea altor ţări / provincii din Imperiul 
Roman, ca Raetia, Gallia, Britannia, Egipt etc., încât 
puterea armatelor imperial-romane să nu se poată 
concentra zdrobitoare asupra statului independent al 
Daciei / Dacoromâniei. 

Statul Independent al Daciei / Dacoromâniei (fig. 1), 
sub Regalian (258 – 268 / 270), cu capitala la 
Sarmizegetusa / Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a avut 

monedă proprie, regalianul de argint (fig. 2) 
– „prima monedă naţională a Dacoromânilor / 
Vlahilor, uniţi şi liberi“, cu numele 
conducătorului lor prim: «IMP. C. P. C. 
REGALIANU...» / «REGALIAN...» –,  o 
limbă bine cristalizată, dacoromâna-arhaică / 
valaha, ş i  o religie monoteistă , 
Zalmoxianismul.

Despre independen ţa Daciei  / 
Dacoromâniei aduce mărturie peste milenii şi 
realitatea arheologică din centrul financiar, 
religios şi legislativ, Sarmizegetusa / Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, capitala lui Regalian; 
ultimele monede ale Romei aflate în circuit 
aici au fost emise în vremea lui Gallienus, 
înainte de anul 258 d. H., anul independenţei 
Daciei / Dacoromâniei lui Regalian, anul în 
care regalianul de argint a înlăturat denarul 
Romei. {i istoricul american, Paul 
MacKendrick, în lucrarea Pietrele Dacilor 

vorbesc (1975 / 1978), certifică: în 
Sarmizegetusa / Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
«ultimele monede (romane) poartă efigia lui 
Gallienus». 

După un deceniu de războire fără succes cu împăratul 
Valahilor / Dacoromânilor, în anul 267, împăratul 
Gallienus mobilizase trupe importante – sub comanda 
generalilor Marcianus, Cleodamus, Athenaeus, Aureolus, 
Dexip (istoricul / comandantul Atenei), Claudius ş. a., în 
provinciile Imperiului Roman de la graniţa de sud a 
Daciei / Dacoromâniei, în Pont, în Bithynia, în Phrigia, 
în Achaia / Grecia, Tesalia, în Epir, cu intenţia de a da 
bătălia decisivă. Regalian, bun cunoscător al realităţilor 
militare imperial-romanice de la graniţele de sud ale 

Daciei / Dacoromâniei, a dirijat în respectivele provincii 
ale Imperiului Roman o puternică „invazie“ a neamurilor 
nord-pontice: Goţi (Ostrogoţi, Vizigoţi), Tervingi, 
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Greutungi, Gepizi, Heruli, Peuci ş. a., neamuri îndemnate 
– după cum spun cronicile – «la prada / devastarea 
Imperiului Roman». Devastările au început din provincia 
Pont şi au fost frânate / stăvilite abia în Achaia / Ellada 
(Grecia), în Tesalia şi în Epir; Herulii au asediat Atena; 
după relatarea, din Istoria bisericească, a lui Euagrios, 
Dexip, „generalul“ / istoricul (autorul Sciticelor), în anul 
267, «a adunat în jurul său două mii de bărbaţi spre a 
înfrunta atacul Herulilor asupra Atenei», rezistând până 
în primăvara / vara anului 268, când Gallienus a venit în 
ajutorul Atenei, în fruntea unei puternice armate, 
respingând şi urmărind pe invadatori, pe teritoriul Daciei 
/ Dacoromâniei, în provincia Thracia, până la râul Nestos 
/ Mesta, unde s-a dat bătălia decisivă cu Herulii; 
Gallienus a ieşit biruitor în bătălia de pe râul Nestos, 
luând prizonier chiar pe regele herul, Naulobatus; dar 
încălcarea hotarelor Daciei / Dacoromâniei a declanşat 
furia Valahilor / Dacoromânilor din Thracia împotrivă-i, 
obligându-l „să plece în Italia“. În vara anului 268 d. H., 
împăratul Gallienus, văzând zădărnicia luptelor sale de a 
reintegra Dacia / Dacoromânia între fostele hotare ale 
Imperiului Roman, a recurs la soluţia mişelească, 
angajând ucigaşii lui Regalian; criminalii plătiţi de 
împăratul roman Gallienus au reuşit să pătrundă în tabăra 
împăratului valah / dacoromân, Regalian, imediat după 
răsunătoarea-i victorie împotriva Sarmaţilor / Roxolanilor 
– ce fuseseră anihilaţi la hotarul de nord al Pannoniei. 
Complotiştii imperial-romanici ai lui Gallienus reuşesc 
să-l ucidă pe Regalian prin august 268. Moartea lui 
Regalian a indignat întreaga Dacie / Dacoromânie. 
Reacţia fidelilor cavaleri dacoromâni ai Zalmoxianismului 
a fost de maximă promptitudine, la scurt timp fiind ucis 
şi împăratul roman Gallienus. 

SULPICIA DRYANTILLA / DRUANŢILĂ (268 – 
270). În Imperiul Roman, moartea lui Gallienus a 
declanşat „războialele civile“ pentru tronul Romei. În 
Dacia / Dacoromânia, conducerea statului a fost luată de 
soţia lui Regalian, împărăteasa Sulpicia Druantilla / 
Druanţilă (268 – 270 d. H.), prilej cu care bate propria-i 
monedă (fig. 3). Împărăteasa Dacoromâniei, Sulpicia 
Dryantilla / Druanţilă, şi generalii fideli din armatele lui 
Regalian, imediat după mişelescul asasinat plătit de 
Gallienus, în toamna anului 268, au mobilizat în Dacia / 
Dacoromânia de Est peste 320.000 de războinici – după 
cum relevă Scriptores Historiae Augustae (cf. Fontes, II, 
105), pentru a da lovitura de graţie Imperiului Roman. 
La această putere armată a Daciei / Dacoromâniei au fost 
asociate neamurile dintre Nipru, Marea Masagetilor / 
Azov şi din Crimeea: Goţii, Herulii ş. a. Campania 
împotriva Imperiului Roman s-a dezlănţuit în iarna / 
primăvara anului 269 d. H. Referindu-se la această 
campanie a Dacilor / Dacoromânilor, istoricul Zosimos 
subliniază: «Dacii / Dacoromânii se uniră cu Herulii, cu 
Peucii şi cu Goţii şi, adunându-se lângă fluviul Tyras / 
Nistru, care se varsă în Pont, construiră şase mii de 
corăbii; îmbarcând în ele 320.000 de oameni, porniră pe 
mare (...), având vântul dinspre spatele corăbiilor» până 
la „strâmtoarea Propontidei“. Desigur, o asemenea 
dezlănţuire de forţe dacice / dacoromâneşti a avut 
menirea de a intimida orice încercare a Romei de a 
supune Dacia (Valahia / Dacoromânia).

Fig. 3. Monedă de argint bătută de împărăteasa 
Valahilor / Dacoromânilor, Sulpicia Dryantilla / 
Druanţilă, în anul 268.

DACIA / DACOROMÂNIA «...RESTITUTA...». 
În anul 270, Aurelian a devenit împăratul Daciei / 
Dacoromâniei (Valahiei); în acelaşi an ajunge şi în 
multvisatu-i tron împărătesc de la Roma. Dacia / 
Dacoromânia se reintegrează Imperiului Roman, în baza 
Legământului de la Aurelian (legământ făcut lângă 
Aquileia) – respectat în mai mică ori în mai mare măsură 
până după împăratul valah / dacoromân de 
Constantinopol, Focas (602 – 610). Aşadar, în anul 270 
d. H., sub împăratul Aurelian, în Imperiul Roman a avut 
loc un mare eveniment: DACIA / DACOROMÂNIA 
(VALAHIA) RESTITUTA...

• Primul Congres Internaţional de Dacologie – 
„SARMIZEGETUSA 2000”, 15-16 august 2000 – 
Compania Hotelieră „Intercontinental”,  Bucureşti – 
Orăştie – Grădiştea de Munte. 
• Al II-lea Congres Internaţional de Dacologie 
„BUREBISTA 2001”, 15-16 august 2000,Bucureşti.- 
Orăştie.
• Al III-lea Congres Internaţional de Dacologie 
„NICOLAE DENSUŞIANU”, 21-24 iunie, Bucureşti – 
Densuş, Hunedoara.
• Al IV-lea Congres Internaţional de Dacologie – 
„TĂRTĂRIA 2003”, 19-22 iunie 2003, Bucureşti – 
Tărtăria – Orăştie.

DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY 
OF NEW YORK

Congresele Internaţionale de Dacologie
2000-2008

• Al V-lea Congres Internaţional de Dacologie: 
„CIVILIZAŢ IA CARPATO-DUNĂREANĂ . 
RĂDĂCINI”, 25-26  iunie 2004, Bucureşti.
• Al VI-lea Congres Internaţional de Dacologie – 
„KOGAION”, 30 iunie – 1 iulie 2005, Bucureşti – 
Orăştie – Grădiştea de Munte.
• Al VII-lea Congres Internaţional de Dacologie 
„DECEBAL 2006”, 28 iunie – 2 iulie, Bucureşti – 
Orăştie – Cetatea Ardeu - Costeşti.
• Al VIII-lea Congres Internaţional de Dacologie – 
„TOMIRIS 2007”, 20-21 iulie 2007, Bucureşti, Cercul 
Militar Naţional.

 „Congresul al VIII-lea Internaţional de Dacologie redă ţării, spre neuitare, una dintre cele mai puternice personalităţi 
ale Antichităţii – regina massageţilor, TOMIRIS (după cum o înfăţişează pictorii renascentişti). Şi să nu ne mire 
aprecierea. Căci în timp ce o lume întreagă – şi noi «în rând cu lumea»! – cunoaşte eroismul grecilor în celebrele 
«războaie medice» ale veacului V î. Hs., cărţile noastre de istorie au trecut şi trec cu atâta uşurinţă, atunci când nu tac, 
peste faptul că strămoşii noştri autentici, traco-geto-dacii, au respins, succesiv, trei mari invazii ale Imperiului Persan 
– atunci, cea mai mare Putere a lumii cunoscute – între care prima, absolut pilduitoare, a fost victoria zdrobitoare a 
reginei Tomiris împotriva trufaşului împărat CYRUS al II-lea, în anul 529 î. Hs., lui însuşi regina rezervându-i o 
pedeapsă finală care să nu se uite în veac.”  (v. HERODOT, Istorii, Cartea I, CCV-CCXIV; Iordanes, Getica, istoriile 
persane etc.).

În imagine: trofeele „BUREBISTA” şi „TOMIRIS”, obţinute de dacologii gorjeni, în urma comunicărilor susţinute, 
la Congresele din 2006 şi 2007: „Regele Decebalus – eroizare şi consacrare supremă” şi „Regina Tomiris în lirica 
eminesciană”.

www.dacia.org
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1.Viaţa unui artist - zice Panait Istrati - poate fi tot 
atât de pasionantă ca şi opera lui, numai dacă artistul 
rămâne sincer faţă de sine şi scrie nu pentru a satisface 
curiozitatea bolnavă a cititorului blazat, ci pentru a 
depune mărturie cât de legat a fost de omeneştile 
slăbiciuni ale vieţii, cum a luptat cu ele, cum a învins sau 
cum a fost învins. De aici poate izvorî cartea unor 
învăţăminte esenţiale, iar omenirea acestei epoci, plină 
de confuzii şi contradicţii, „are nevoie de învăţăminte“. 
  

Trântit la pământ de „ban“, de „femeie“ şi chiar de 
„sublima prietenie“, Istrati nu depune în nici o 
împrejurare armele, nu disperă şi nu întârzie a se ridica 
în picioare. El găseşte totdeauna în sufletul şi constiinţa 
sa acea inepuizabilă rezervă de încredere în viaţă, acel 
fond de energii mobilizatoare. „Şi totuşi m-am sculat şi 
mă mişc“, zice el, nu fără să precizeze că o face „mai cu 
folos ca oricând“. Din înălţări, dar mai ales din căderi el 
trage acel sapienţial şi lucid folos.

Panait Istrati e un spirit justiţiar, dar nu la modul 
declarativ, nici la acela al unei insurgenţe devălmaşe. 
Programul său insurgent ţine de o justiţiaritate umanitară 
şi izvorăşte dintr-o constiinţă lucidă, capabilă a depune 
„banii“ şi orice fel de „glorie“ şi numai „în serviciul 
idealului de DREPTATE“ (Răspuns domnului E. 
Lovinescu, în „Rampa“, 24.VI.1924). Asumându-şi în 
mod conştient un destin literar, „vagabondul“ acesta 
universal nu abdică niciodată de la idealurile şi valorile 
umanitare. Toată viaţa lui, întreaga sa experientă vagantă 
nu este pusă decât în scopul cunoaşterii, sacrificiului şi 
ameliorării sociale. El se implică în omenire (termen ce-i 
pare de un anonimat generic), năzuind a descoperi 
Umanitarul, Binele, Adevărul, Frumosul, în general acea 
religie a valorilor etice. El sacrifică totul: casă, viaţă, 
conjunctură, glorie, dorindu-se întotdeauna „omul care 
nu aderă la nimic“, cu specificaţia că într-un anumit 
moment al vieţii emblema respectivă îi definea mai mult 
scepticismul decât orgoliul. Îi repugnă „legarea“ de loc, 
statornicia rădăcinoasă, închizătoare de orizonturi, 
precum si „aşezarea“, căpătuiala, în general oamenii care 
„devin ceva“, tocmai pentru că vede în ei un nesfârşit 
mănunchi de legături care îi împiedică de a fi cu adevărat 
liberi.

Istrati simte, irezistibil, sirenele aventurii. Nimic nu-i 
stă în cale, e gata să jertfească orice, până şi ce are mai 
scump: liniştea „scumpei“ mame... Chemarea destinului 
e atât de puternică, că orice eventuală împotrivire ar fi de 
prisos. El nu-şi forţează niciodată destinul, totdeauna se 
lasă în voia „predestinării“. E glasul lăuntric al unui spirit 
frenetic, avid de cunoaştere, insaţiabil în a scruta 
orizonturi noi. Ceea ce nu înseamnă că a fost permanent 
purtat de creasta valului. În acelaşi destin sublim, în 
frământul necontenit al mării, Istrati nu s-a dorit şi nu a 
fost un privilegiat. Băiatul de prăvălie, ucenicul din 
docuri, hamalul ori zugravul de mai târziu şi-a 
radiografiat condiţia cu luciditate. Permanent luând în 
piept valul, frământat şi acoperit de apele-i tumultuoase, 
mica ambarcaţiune şi-a revenit şi, oricât de întâmplător 
s-ar fi aflat pe întinderea pustiurilor oceanice, ea şi-a 
revenit fără întârziere datorită unui profund şi sigur 
instinct de orienatare. Spiritul său vagant a înţeles că 
aventura durează atâta timp cât ştii să-i suporţi riscurile, 
să-ţi asumi responsabilitatea lor.

2.Istrati nu crede că importanţa şi calitatea operei de 
artă rezidă în „a scrie frumos“. În concepţia sa, frumosul 
îşi instituie calităţile pe un fundament moral, de aici 
funcţia de înnobilare, de spiritualizare pe care o atribuie 
artei, deopotrivă cu un preponderent rol civilizator. 
Mesajul istratian reverbează în acest punct, cu miturile 
eroilor civilizatori, cu marile destine ce s-au jertfit pe 
altarul filosofiei morale ameliorative, sfârşind a deveni 
ucenicul unor astfel de utopii.

Scrisul nu a constituit niciodată pentru Istrati un scop 
în sine, un amo în sine, un amoire de sine, un narcisim 
tehnicistic. Ca orice amor propriu, artisticitatea este un 
amor insaţiabil. Cu cât un scriitor e „mai artist“, zicea 

Mesajul istratian
Ibrăileanu, cu atât e şi „mai puţin veridic“ (cf. Al.Oprea, 
Panait Istrati, 1984). „Artă pentru artă“ este o expresie 
alăturată alteia de peiorativă distincţie: “artă pentru 
nimic“: „N-aş putea explica de ce totdeauna am conceput 
frumuseţile ca nişte divinităţi menite să facă pe om mai 
bun, să civilizeze lumea. De asemenea, niciodată n-a 
sălăşluit în cugetul meu ideea de artă pentru artă sau artă 
pentru nimic“. El acordă artei, în general, rolul suprem 
în „desăvârşirea spirituală“ a omului. Arta poate schimba, 
zice el, de-a lungul veacurilor „faţa urâtă a lumii“ tocmai 
pentru că, între valorile sentimentale şi spirituale, ea 
cuprinde cea mai mare dragoste, cea mai desăvârşită 
puritate, cea mai naturală sinceritate: “Ea singura care nu 
se înşeală niciodată“ (Les Arts et l’Humanité 
d’aujord’hui, conferinţa turneului european din 1932). 
Scrisul celui intenţionând să fie „artist“ ţine de 
divertisment (o gargariseală cu artă pură), pe când al 
celui ce visează o problematică etică presupune un mesaj 

umanitar. Convins că „frumosul în sine e un basm“, 
Istrati precizează spontan în comentariul la o expoziţie 
de pictură brăileană: „Căci nu există artă fără morală, 
nici artist fără caracter, orice s-ar spune de aşa-zisa artă 
care se poate lipsi de morală şi de pretinşii artişti care 
se pot lipsi de caracter“. E aici o târzie profesiune de 
credinţă încă de actualitate!

Povestirile istratiene decurg dintr-o memorie opresată, 
dintr-un inamovibil mesaj umanitar, căci datoria majoră, 
cerinţa umanitară a scrisului o rezumă în propoziţia: „A 
fi om înainte de a fi literat...“. Adică a gândi cu inima! 
Altfel, ar însemna a-i trăda zvâcnirile...

E uşor, zice el, să scorneşti „prăpăstii cu efect 
melodramatic“ ori să speculezi nerozia umană, dornică 
de distracţie, de divertisment, dar când „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“, totul capătă alt sens, adică gravitatea, 
imperativitatea şi responsabilitatea unui mesaj umanitar, 
în numele căruia şi-a asumat condiţia de „vagabond 
internaţional“ şi şi-a semnat întreaga operă (v. art. Tercut 
şi viitor). 

3.E lucru hotărât că Panait Istrati nu este un „artist“, 
un bijutier, un scrutător de nuanţă lexicală, un 
prestidigitator de savurări etimologice. El nu poposeşte 
prea mult în preajma cuvintelor, nu savurează deliciul 
lexical, nu jubilează în registru semantic. Fraza sa 
ţâşneşte ca jetul cazanelor sub presiune, punând în 
mişcare marile angrenaje ale conştiinţei narative. Este o 
frazare insistentă, debordantă, repetitivă, de o 
impulsivitate raţională şi totuşi de mare febrilitate 
„senzitivă“. Propoziţiile decurg cu necesitate una din 
alta, se completează, se articulează reciproc, se presupun 
cu iminenţă una după alta, ca paletele ce învârtesc 
rotoarele ideii.

Dar acest tip special de oralitate vizează claritatea, 
preciziunea, lipsa de echivoc. Dacă Istrati nu este un 

artist al Cuvântului, el rămâne cu prisosinţă unul al Ideii. 
Nu al Ideii speculative, teoretice, abstracte, ce inculcă 
conştiinţei, în ghergheful lucidităţii, plasa-capacană a 
dilemelor şi ecuaţiilor idealist-ireconciliabile (deşi el e 
contemporan cu o parte din literatura din această factură). 
Ideea istratiană e carnală, are mirosul composului ce-a 
germinat-o, creşte organic din experienţă şi vitalitate, 
prinde pulsul ritmurilor manifeste ale omenescului şi 
sfârşeşte prin a lua cu asalt o altitudine mesagerică, cota 
idealurilor utopice. Şi cu cât amestecul cu viaţa, lovirea 
de realităţi, adică impactul cu natura umană şi cu 
realitatea socială este mai dureros cu atât Ideea are mai 
multă forţă expresivă, mai mult orizont vizionar, mai 
multă vigoare, limpezime, verosimilitate. Mesajul 
istratian e, cu alte cuvinte, mărturia unui destin, cu 
nuanţele crizelor de inconformism şi de predicţiune 
unanimistă...

Nu există în literatura română o operă asemănătoare 
fondată literalmente pe o interşanjabilă combustie 
confesivă. Întreaga sa operă izvorăşte din biografic şi din 
acel tip de imaginaţie existenţială altoită atât de natural 
pe faptul trăit şi concrescută firesc în intimitatea 
aspiraţiei confesive, încât controlul textelor scoate la 
iveală prea puţine neconcordanţe, asemănând mai mult 
cu scăpări de cronologie mişcată decât cu şarjări de 
personalism egoist. Neconcordanţele câte sunt - mici 
inadvertenţe ori contraziceri de itinerar, situaţii sau stări 
de spirit - nu au nimic ostentativ, nu urmăresc o 
teatralitate anume, o mască de împrumut. Ele sunt 
insignifiante faţă de marile vâltori confesive, faţă de 
ritmul acut al experienţei de viaţă, ce ne ţine într-o 
încordată curiozitate spirituală la firul apei epice. Fiind, 
în definitiv, literatură de confesiune, opera lui Istrati este, 
în varii ipostaze, mărturia unui destin, a unuia şi aceluiaşi 
Personaj, egal cu sine în toate împrejurările, coerent şi 
inegalabil în toate spovedaniile... Mesajul istratian e, 
deopotrivă, „utopie“ de îndemnuri ilustrative şi 
spovedanie în faţa umanităţii.

Istrati nu are timp de artisticitate, de volutele unei 
literalităţi decorativ-înşelătoare, nici nu se targe din faţa 
cruzimii confesive. El rupe de atâtea ori vălurile 
transparente ale pudorii, preferând precizarea netedă, 
soluţia unei manifeste sincerităţi. Istrati îşi simte sufletul 
combustionat la refuz, de aceea confesivitatea narativă 
joacă la el rolul supapei reglabile. Simţindu-şi sufletul 
„ca un cazan sub presiune constantă“ (Méditérranée. 
Lever du soleil), Istrati nu are timp de dantele artistice, 
nici de „imaginaţie“ narativă. El scrie, vorba lui 
Ibrăileanu, „din afară de artă“, ceea ce înseamnă „din 
mijlocul vieţii“, aducând în literatură „spontenaneitatea, 
simplitatea, adevărul vieţii nealterate“.

Într-un articol publicat cu puţin timp înainte de a 
muri, el recurge la metafora Şeherezadei pentru a defini 
rolul povestitorului. Nu arta voltairiană, calmă, deplină, 
maiestoasă şi desăvârşită îl farmecă, ci „zbuciumul“, 
”frământarea“,  „patimile“, care fac din povestitor numai 
şi „numai destăinuire“. A vedea în Povestitor o 
Şeherezadă împovărată de spirit confesiv e, pe cât de 
inedit, pe atât de modern în concepţia artistică istratiană 
şi cu siguranţă că şi de aici provine în mare parte 
modernitatea lui Panait Istrati (nu  oare o Şeherezadă 
modernă e şi personajul-povestitor, Zaharia Fărîmă, din 
micro-romanul lui Mircea Eliade, Pe strada Mântuleasa, 
care descoperă funcţia salvatoare, „terapeutică“ a 
Povestirii, reuşind să-şi ducă până la urmă călăii sub 
securea gâdelui?!).

4.Că Istrati e un „artist“ în sensul marelui spectacol 
de idei, coerent în substanţă  şi de o mobilitate variată, 
surprinzătoare – e fapt dovedit. Nefiind un stilist propriu-
zis, la el mişcarea ideilor prevalează interesului stilistic. 
De aceea nu vom găsi la el arabescuri figurative, 
dantelări stilistice, ci o coerenţă, o fluenţă, o densă şi 
urgentă „descătuşare“ de idei, manifestată în numele 
unui unanimism esenţial. E firesc să fie aşa, întrucât 
destinul de a scrie într-o altă limbă decât cea naturală îl 
„tracasează“, îi temporizează oarecum stilul. În moderna 
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capitală europeană, unde literatura era sastisită de atâtea 
„succese“, unde se tipăreau (după spusele lui Anatole 
France) cel puţin 50 de volume pe zi, succesul lui Panait 
Istrati fu imediat înregistrat, recunoscut, propagat. Nu ca 
operă stilistică, bineînţeles, deşi nu sunt de neglijat acele 
idiotisme  româneşti folosite ad litteram (expresii şi 
locuţiuni uzuale, proverbe, zicători, mai toate calchiate 
după limba maternă), ce imprimau oarecum frazei şi 
ritmului narativ o notă inconfundabilă de exotism 
oriental, ori atâtea truvaiuri stilistice sau memorabilele 
cuvinte româneşti care vin să definească nu numai 
culoarea locală a scrierilor, dar şi o emoţie specifică şi 
pretutindeni un mod particular de a gândi româneşte în 
altă limbă.

„Numeroase dictoane şi locuţiuni uzuale se însufleţesc 
de o viaţă nouă, când le traduce. Alese cu grijă, transpuse 
cu gust, ele au prospeţimea unor adevărate truvaiuri. Este 
un procedeu stilistic utilizat frecvent de Istrati. Povestirile 
sale abundă în dictoane şi proverbe populare româneşti...“ 
(Monique Jutrin-Klener, apud: Al. Talex, Cum am devenit 
scriitor, ed.II, 1986).

Când spunem că la Istrati mişcarea ideilor prevalează 
interesul stilistic, recunoaştem, de fapt, o caracteristică 
de fond: esenţialitatea discursului confesiv, înţelegând 
prin „discurs confesiv“ un regim narativ al operei sale...

Totul vine din o experienţă majoră, totală a 
„vagabondului universal“, ce-a recurs la această condiţie 
numai şi numai pentru a-şi desăvârşi vocaţia cunoaşterii. 
Căci peste tot Istrati aduce particularul la statutul unor 
reflecţii şi precepte esenţiale. De aici un anume eticism, 
care nu e unul programatic, uscat-retoric, ci unul dedus, 
extras din experienţă şi se constituie într-un cod de valori 
morale inconfundabil, capabil a configura un mesaj 
umanitarist.

Fraza sa curge ca o Dunăre liniştită, sclipind sub 
reflecţii acute. E un luciu metalic al suprafeţei, sub 
calmitatea şi temperanţa căruia se cuprinde o adâncime 
incomensurabilă, o abisală experienţă umană, la limită. 
Există, în acelaşi timp, un inefabil ritm interior al frazei, 
unităţi fragmentare constitutive, o fluenţă cumulativă 
episodică de esenţă reflexiv-gnomică şi peste tot o 
luciditate detaşată, dar niciodată coborâtă în resentiment 
ori resemnare.

Biografia lui Istrati nu e mai puţin tulburătoare decât 
opera, oricât ar izvorî aceasta din prima şi oricât ar 
ilustra-o pe aceea la modul transformării epice. Biografia 
lui cheamă acea observanţă acută a amănuntului esenţial, 
definitoriu, unic şi irevocabil în alăturarea portretului. 
Toate firele acestea, în aparenţă pitoreşti şi de senzaţia 
netrucată, duc, în nuditatea lor scorţoasă, la o ţesătura 
mai ampla a operei, aşa încât putem spune fără putinţă 
de tăgadă că opera istratiană (mesajul ei umanitarist) este 
ţesută în ghergheful unei tulburătoare biografii. Umilinţa 
venită din frustraţie, obsesia unor culpabilităţi (ca şi 
neabdicarea de la valorile morale şi idealul umanitar) 
sunt, în virtutea acelui atotprezent ideal al ameliorării 
sociale, idei care adună în jurul lor o mare pilitură epică, 
marcând cu litera de foc a tuturor sacrificiilor acest 
inimitabil roman autobiografic. Fiind, aşadar, un „artist 
al ideilor“, totul pare să ducă la esenţial, la apoftegme, la 
senteţe de senectute. Există o mare apoftegmatică 
istratiană în tradiţia bună a scrierilor parenetice. 
Pretutindeni ancorată în evenimenţial, în gestul intim şi 
experienţial, într-un spirit de exiguă observanţă morală, 
biografia istratiană degajă o mare încărcătură de idei 
maximale, aforistice. E o „paremiologie“ ideistică cu 
ecou în tradiţia orală şi la un examen atent pot fi scoase 
la iveală paralelisme şi influenţe elocvente.

Iubitorii genului gnomic pot întocmi o amplă culegere 
de maxime, aforisme, cugetări, biografia fiind distilată în 
acest fel până la tăria şi puritatea licorii gnomice. Din  
gestul insignifiant, din disparitate şi fragmentarism 
factologic, scriitorul scoate o idee, reţine o semnificaţie. 
Totul duce la un sens moral, dar la o etică substituită 
conceptului de ideal umanitar, de mesaj esenţializat.

Istrati judecă lumea sever, dar obiectiv, caustic, dar 
pe măsură! Nu o face în portativ revendicativ, ci, pornind 
de la acea implicată observanţă în concret, de la înălţimea 
reflecţiei de tip activ, angajat, având la îndemână o 
experienţă de viaţă... (G. Ibrăileanu observa, de fapt, şi 
că „Panait Istrati e, după Creangă, unul din cei mai 
înţesaţi de ziceri populare în scrisul său“ şi că „substratul 
acesta de credinţe populare urcă până la vârsta dintâi a 

bogomilismului...“). Cugetările, maximele, aforismele, 
deducţia gnomică a unor unităţi fragmentare constitutive 
din confesiunile sale nu înseamnă altceva decât ceea ce 
în relieful concret al operei sunt „zicerile populare“... 

Iată câteva excerpte ilustrative, vii inserturi ce se lasă 
greu rupte/detaşate de context, deşi, o spunem cu 
convingere, asemenea unităţi constitutive, de reverberaţie 
gnomică, pot alcătui o culegere de profil:

„Vagabondul este omul civilizat al existenţei absolute. 
Dacă am personifica această existenţă, înfăţişând-o ca 
pe un strălucit echipaj care galopează nebuneşte pe 
drumurile universului, vagabonzii ar fi gonacii care îi 
fac alai şi cad istoviţi, cântându-i imnuri de slavă! Iată 
ce înţeleg eu prin civilizaţie. Oamenii de rând se jertfesc 
şi ei acestui măreţ echipaj, dar sunt striviţi de el, 
încurcându-i drumul cu urâtele lor teleguţe. Aceştia sunt 
cei care tulbură existenţa. Voind să se apropie de măreţul 
echipaj, nu fac decât să-i micşoreze strălucirea şi să 
sfârşească mârşav sub roţile lui, înainte chiar de a fi 
zărit.“

„Orice copil e un revoluţionar. Prin el, legile firii 
calcă în picioare tot ce omul matur  a ridicat împotriva 
lor: morală, prejudecăţi, calcule, interese meschine. 
Copilul e începutul şi sfârşitul lumii. El singur înţelege 
viaţa, fiindcă se conformează ei. Ieşit din copilărie, omul 
devine cel mai dezgustător dintre animale: animalul 
calculat.“

“Puţine sunt înţelesurile vieţii pămîntene, pe care 
mintea noastră să nu le poată cuprinde. Asta se datoreşte 
faptului că la baza puterii noastre de înţelegere se află 
când dragostea, când ura, rareori liniştea lăuntrică. 
Firea intimă a tot ce ne înconjoară nu poate fi pătrunsă 
decât cu ochiul indiferenţei. Dar, atunci, la ce bun să 
trăim? E mult mai bine să te amăgeşti, dar să participi 
cu toată inima şi cu toată furia la tot ceea ce umple o 
viaţă.“

„Rugăciunea nu este o pradă a inteligenţei noastre. 
Ci un sentiment înnăscut, un instinct de apărare. 
Oamenii au făcut rău că au înhămat rugăciunea la carul 
bisericii, silind-o să sufere soarta acesteia. Nu-i vina ei, 
dacă biserica s-a dovedit, până la urmă, a nu avea nimic 
dumnezeiesc.“ 

„Bilanţul tuturor visurilor trăite se cifrează prin 
nenorociri mari. Şi e drept să fie aşa. Altfel n-ar avea 
visători.“

„Fără a fi îndrumat, şi condus numai din instinct, am 
iubit mereu frumosul fără pereche, frumosul tuturor 
timpurilor şi al tuturor geniilor. Arta nu înseamnă viaţă. 
Arta, arta adevărată, priucinuieşte chiar moartea, 
nimiceşte totul pentru a crea imposibilul.“

„Dacă vei pune în arta d-tale pasiunile pe care le 
arzi în afara ei, vei fi un mare artist. Dar asta nu-i 
posibil în artă decât printr-un efort de eroică uitare de 
sine. Nu-i suficient să-ţi spui asta, fără înconjur. Mai 
trebuie să te regăseşti şi în fiinţe cât mai complete.“

„În toate actele mele am ţintit totdeauna către 
perfecţiune, toată perfecţiunea posibilă. Totul sau 
nimic!“

„Glasul de la Villeneuve m-a impresionat, prin 
accentul său nemaiîntâlnit: atunci când ai ceva de spus 
şi darul de a-l înfăptui, a renunţa este o crimă, iar lenea 
o ruşine!“

„Când frica foamei intră pe uşă, inspiraţia fuge pe 
fereastră.“

„Eu mă adresez omului pentru care viaţa e o luptă 
aprigă (...) Lupta asta e de două ori aprigă, deoarece ea 
este dusă, în acelaşi timp, cu legile firii şi cu cele create 
de om.“

„Orele mele de lucru sunt ore de penitenţă.“

„Până unde are arta dreptul de ridica nasul, o ştim 
toţi artiştii. Unde trebuie să începem a ne îndoi de 
umanitatea artei, o ştim mai puţini.“

„Nefiind un sfânt  şi nici un pustnic, sufletul meu a 
scrâşnit adesea între nicovala bunăstării materiale şi 
ciocanul bunăstării spirituale...“

„Eu merg cu învinşii...“

„Voi da astfel cel mai frumos exemplu: acela de a te 
elibera de ceea ce ai mai bun în tine, fără a face din asta 
o obişnuinţă şi o meserie.“

„Cu preţul suferinţelor, ştiu astăzi că arta este o 
minciună, câtă vreme artistul nu este un apostol, un 
preot ce slujeşte în faţa unui altar,- apostol şi preot 
modern...“

„Extraordinarul se află pretutindeni în jurul nostru, 
atunci când îl cauţi, şi nicăieri când vezi doar până în 
vârful nasului.“

„Artistul, dacă nu ştia să fie un factor de progres, un 
poet voluptos al bucuriilor de mâine, se reduce el singur 
la rolul de zbârnâitoare sentimentală.“ (textele din Al. 
Talex, Cum am devenit scriitor, vol.I, ed.II).

Alături de aceste unităţi fragmentare de o esenţialitate 
gnomică, ce vin să rezume, să rotunjească o convingere, 
o stare de spirit, o experienţă de viaţă ori pretutindeni o 
„povestire“, sunt de reţinut vederile de sus ale unor 
„peisaje“, o panoramare de ecou antropologic, 
reverberând atât o ritualitate ontologică, cât mai ales o 
mentalitate a „locurilor“ cutreierate, cu accent pe 
specificitatea şi diferenţierea fenomenelor de civilizaţie. 
Indiferent că se află în Alexandria Egiptului, în Orientul 
atâtor speranţe deşarte ori în Occidentul unor disperări la 
limită, Istrati trăieşte acelaşi sentiment de nesiguranţă şi 
provizorat, de indignare şi revoltă. Reflecţia e 
pretutindeni de o metalică lucidiate, în numele unuia şi 
aceluiaşi mesaj umanitar.

Dacă Mediterana îi consolidează convingerea unui 
vagabondaj „hăituit“, Bărăganul, dimpotrivă, îi aminteşte 
că „mai sunt şi colţuri hărăzite reculegerii“. Tabloul 
„fiziologic“ al Bărăganului în septembrie are obeservanţa 
măreţiei vizionare. Privirea celui ce descrie şi evocă vine 
de departe, din istorie, ba chiar din ritmurile sempiterne 
ale unui timp imemorial, aplicându-se cu gravitate de 
iniţiat unei realităţi ţelinoase şi înţepătoare. Bărăganul e 
văzut ca o pustietate  în care viaţa ialomiţeanului 
cunoaşte măreţia asprimei desăvârşite, un tărâm aflat 
permanent în duşmănie cu omul. Atâta timp cât acesta îi 
smulge cu duşmănie modestele roade, Bărăganul nu e 
interesant (E de-a dreptul tulburător tabloul existenţei 
umane, scrutată în tipologia specifică a locului şi 
exprimată de o ritualitate imemorială de fior 
antropologic). Adevărata domnie a lui începe toamna, 
după ce omul se retrage în coliba lui. Acum îşi face 
apariţia crivăţul, ce smulge şi împinge într-un joc 
halucinant porcoaiele de ciulini –„bumbuzele spinoase“, 
„marele puhoi al ciulinilor“.

Povestea „cum nu s-a mai pomenit“ a ciulinilor 
(„pentru că-i a pământului nostru românesc“) se 
întrepătrunde cu cea a oamenilor, de aventură devălmaşă 
şi provizorat agitat, pe acel fond cenuşiu şi roşiatic al 
începutului de secol XX. Aceste pagini dense, scrutătoare 
până la arhetip, conţin totodată o adevărată meditaţie 
poematică, reliefând o specificitate şi diferenţiere 
geografică, dar mai ales una spirituală...

Astfel de pasaje reflexive şi „radiografieri“ de locuri 
şi mentalităţi sunt frecvente în poezia lui Panait Istrati şi 
ele consacră figurile retorice ale unor confesiuni / 
„spovedanii“ de o profunzime vibratilă.

Relansarea operei lui P. Istrati la noi în ultimii ani 
presupune cu o urgentă necesitate recuperarea lui 
integrală. Mesajul istratian luminează din posteritate un 
destin de excepţie, verificând în acest fel actualitatea şi 
ecoul european al unei conştiinţe scriitoriceşti de la 
Dunărea de Jos.

Cezar BRAIA-BARAŢCHI
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Motto:
“! Ce târzie-i, Doamnă Moarte, creatura

ca o bilă ruginită dată de-un nebun de-a dura
ce târziu e, scumpă Doamnă, ce târziu

pentru Tatăl blând pentru Duhul Sfânt şi pentru Fiu
ce târziu e scumpă Doamnă ce târziu

în oraş puteţi pleca: la ora asta
treaz e numai Lucrătorul Sfântului Sicriu”

                               (Cezar Ivănescu)

Cu certitudine, Cezar Ivănescu 

imaginează o operă poetică monumentală – 

“Muzeonul” său liric -, fiecare volum 

reprezentând câte un fragment al acestui 

ansamblu (unul din volume se intitulează 

chiar “Fragmente de Muzeon”). Poemele cu 

acelaşi titlu, din cărţi diferite, pot fi grupate 

în cicluri care să realizeze coloanele de 

susţinere ale construcţiei: “La Baad”, 

“Gnoze”, “Doine”, “Jeu d’amour”, “Rod”, 

“Rosarium”, “Turn”, “Arlechin”, “Sunseri”, 

“Copil bătrân”, “Copilăria lui Ario Paradis”, 

“Femeia roşie”, “Sutrele muţeniei” etc. 

Unitatea stilistică se datorează faptului că 

poemele şi ciclurile constituie variaţiuni pe 

aceeaşi temă, încercând s-o epuizeze prin 

ardoare şi înţelegere. Poemul devine astfel 

un element, ciclul îl ridică la statură umană, 

“Muzeonul” îl cosmicizează.

Î n  t e m p l u  t r o n e a z ă 

“Moarteamănăstareţă”.  “Muzeonul” se 

identifică spiritual cu cetatea ideală “La 

Baad”, adică starea poetică în care se 

realizează transcendenţa mirică a Morţii. În 

interiorul templului – cetate, Cezar Ivănescu 

oferă “o reprezentare sacră pe o scenă 

platonică”: “Baaadul e o cetate / vădită de 

transparenţa obrazului / nu e tărâmul Învierii 

/ e desăvârşita transcendenţă-a Morţii ”. 

*

Ca viziune integrală asupra lumii, 

poietica lui Cezar Ivănescu izvorăşte din 

groaza iminenţei Morţii: “…am / simţit 

astfel că numai / transparenţa acelei groaze 

/ face posibilă putinţa / celor eterne”. Şi 

cum în faţa Morţii suntem singuri pentru că 

Dumnezeu este plecat (deus otiotus), poetul 

încearcă să-i afle rostul, rodul, temeiul, 

misterul. Efortul poetului este cerebral iar 

convertirea emoţiei, muzicală (reiterând 

condiţia aedului elin): “Chiar moartea mea 

ce mă-ngrozea / O simt acum ca muzica / 

Muzica-a trupului meu lin / Îmi amintesc de 

unde vin”. Ca Mara, zeiţa morţii la vechii 

indieni, Moartea  devine o fetişcană 

seducătoare; acum simbolurile sexuale se 

contopesc cu cele ale intimităţii, 

eufemizarea complexului carnal conduce 

spre cultul purităţii iubirii, simbolizat prin 

Fecioară, Mamă, Doamnă. Muzicalitatea, în 

această viziune prin structura antropologică 

a imaginarului, devine dublul eufeminizat 

al duratei: “Ca o femeie-nchipuindu-ne-o / 

fără de moarte / aceasta e Moartea!”

Moartea – conceptul cel mai bogat al 

imaginarului cezarivănescian – reprezintă 

însăşi starea primordială a universului. 

Două lucruri sunt eterne în universul 

poetului: Moartea şi sufletul. Izvorâtă dintr-

o “dormire adâncă”, sinonimă fantasticei 

“uitări oarbe” eminesciene, Moartea 

primordială apariţiei fiinţei era virgină, pace 

veşnică, rai: “căci eu cobor la nunta mea cu 

mine / când n-aveam suflet iar Regina 

Morţii / era virgină şi-amândoi ca două flori 

/ sugând esenţa vremii ne bucuram”. Viaţa, 

trădarea armoniei prime, este înflorire 

carnală, efemeră şi dureroasă, un veşmânt 

al sufletului conceput etern.

“Metafora filosofică” (cum o numeşte 

Costin Tuchilă), subiacentă poeziei lui 

Cezar Ivănescu, nu poate fi apropiată decât 

prin cheia mitologiei indiene. Ca în toată 

gândirea indiană, de la imnurile vedice la 

variantele yoga, şi în universul poetic 

CEZAR IVĂNESCU – 
“O REPREZENTAŢIE SACRĂ  PE O SCENĂ PLATONICĂ”

cezarivănescian, fiinţa umană este 

concepută dual, scindată în trup muritor şi 

suflet etern. Poetul - ascet cultivă detaşarea 

de trup, de acţiune (karman) şi de dorinţă 

(karma), înălţarea spre înţelepciune fiind 

considerată scopul suprem al vieţii: “mi-am 

făcut trupul ca pânza, / pânza cea de 

borangic / poate m-or pune pe dânsa / că nu 

suferă nimic”.

Până la integrarea în armonia Marelui 

Tot (brahmanirvana), sufletul iniţiatului 

trece printr-o serie de epurări succesive, 

prilejuite de ciclul reîncarnărilor (samsara). 

Moartea devine astfel roditoare şi reprezintă 

o stare mai apropiată de cea divină întrucât 

în această situaţie, sufletul despovărat de 

trup nu mai este supus vanităţilor şi 

dorinţelor. Mama nu mai este decât 

intermediarul acestei rodiri din moarte. 

Adevărata mamă este Mama-Moarte: “Şi e 

o minciună / că fii sunt născuţi de mame”.

Interesant este modul în care imaginează 

Cezar Ivănescu aventura sufletului în lumea 

extincţiei: “! n-am văzut de-aceea rază, / 

ceruleie-vânăt-cer / care carnea uşurează / 

şi sufletul tămâiază, / ceruleie-vânăt-cer”. 

Sufletul eliberat de trup se înalţă prin 

această incinerare eliberatoare, mioritică, 

spre Spirutul Suprem sau Nirvana: “! suflet 

uns cu aloe / pân’n la tronul tău mai e / deşi-

ajuns, deşi ajuns / îmi rămâi tot nepătruns”.

Reîncarnarea se petrece prin mijlocirea 

sângelui care se materializează primul din 

concentrarea spiritului ca plâns al 

singurătăţii Morţii eterne. Fenomenul pare 

similar cu lamentaţia demiurgului 

eminescian, din care se nasc geniile, fără 

aste şi îngeri de pază, care jelesc 

singurătatea demiurgului din care s-au 

desprins: “dumnezeule ce este sângele? E 

cumva / râul de lacrimi al Morţii / din acea 

singurătate a ei / o altă fiinţă făcută 

vizibilă?» Când Moartea rodeşte prin mamă, 

întâi se materializează circuitele sangvine, 

apoi carnea răsare ca o înflorire canceroasă 

a sângelui pur. Viaţa e suferinţă însângerată; 

pierderea sângelui înseamnă apropiere de 

moarte. “Vreme-şi pierde sângele” este 

echivalentă apropierii apocalipsei (în 

mitologia indiană reprezintă încheierea unui 

ciclu cosmic yuga, după care universul 

material este distrus prin foc, urmând o 

nouă cosmogonie. 

Spre deosebire de doctrinele indiene 

care dispreţuiesc total trupul, Cezar 

Ivănescu îl cântă dureros şi nostalgic în 

doinele-i de adâncă frumuseţe şi crudă 

gingăşie pentru că trupul este cel care 

“moare de tot”: “! nu-ţi plâng, soră, sufletul, 

/ trupul tău mai mult plângu-l, / că, el va 

muri de tot / veci de veci precum socot”.

Iubirea este, la altă scară, sinonimă 

rodirii Morţii: “şi în cer va fi aşa,-aa / 

mândr-o, ca în carnea ta,-aa”. Poetul găseşte 

admirabile expresii pentru frumuseţea 

corpului feminin: “în liturgica ta navă / de 

sfinţia ei bolnavă / ca un alcyon în spumă!”

Volumul DOINA (Ed. Cartea 

Românească, Bucureşti, 1983) adaugă 

coloanei cu acelaşi nume a “Muzeonului” 

noi nuanţe ale dezmierdării în lacrimi a 

trupului efemer: “drag mi-a fost de tine tare 

/ trup al meu de tot sărac, / de la creştet la 

picioare / în plânsoare te îmbrac”.

Apoi, sufletul reţinut o clipă de corp “ca 

un fruct lacom” se reîntoarce în Moartea 

nemuritoare.

Platonic în esenţă, poetul îşi transmite 

învăţăturile discipolilor, prin cenaclurile 

literare, replică modernă a simpozioanelor 

din Academia ateniană de acum două mii 

cinci sute de ani. Ciclul “Către discipol” 

conţine poeme iniţiatice adresate celor care-

i vor continua crezul: “! sufletul nostru-i 

nemuritor, / iubit discipol, fii-mi ajutor, / 

poartă-mi pe braţe, pe braţ să-mi porţi, / 

sufletul trupului meu dintre morţi, / înalţă-

mi sufletul meu de tot, / când trupu-mi 

sângeră şi nu mai pot,”.

“Sutrele muţeniei” sunt şi ele o altă cale 

de apropiere de cetatea spirituală “La Baad” 

(“Muzeonul” liric cezarivănescian). Calea 

este acum inspirată de doctrina chinezească 

Tao, care propovăduieşte drumul curat în 

viaţă, purificator: “de fericire Sufletul meu 

moare / şi bea adevărata viaţă pe cărare…”

În viziunea mitologică proprie poetului 

sunt preluate şi elemente creştine. Însuşi 

autorul ne previne că ele aparţin acelui 

creştinism cosmic de care vorbea Mircea 

Eliade. El constă mai mult într-o stare de 

pioşenie, sacrificiu în numele purităţii şi 

bunătate sufltească brodată pe resimţirea 

nevoii prezenţei unei divinităţii pulverizate 

pretutindeni, ca o stare de graţie. Sacrificul, 

pe filieră mitologică şi creştină, refăcută de 

fiecare dintre noi, este înnoitor: “! ia-mi, 

Doamne, iară tot, să nu mai pot lua, / abis 

de groază dă-mi, sufletu-mi să-Ţi pot da; / 

crucifică-mă iar, să pot să Te ador, / Cerul 

meu nesfârşit, neatins de nici un nor!” 

În tradiţia românească de comuniune a 

omului cu natura, identificarea omului cu 

Isus s-a făcut firesc. Pentru frumuseţea ei, 

cităm poezia “Doina (Din frunză)” în 

întregime: “! voi ce mă priviţi la faţă, / 

îndrăgiţi-mi faţa mea; / mai îngăduiţi-mi 

faţa, / fiindcă mult va sângera; /  mai 

îngăduiţi-mi faţa, / fiindcă mult va sângera! 

// ! şi în mânuri şi-n picioare / cuie îmi vor 

împlânta, / mai îngăduiţi-mi mâna / şi-n 

ţărână talpa mea, / mai îngăduiţi-mi mâna / 

şi-n ţărână talpa mea! // ! vă iubesc, dar 

lângă mine / nimănui n-am spus să stea, / 

mai îngăduiţi-mi locul, / cât măsoară umbra 

mea, / mai îngăduiţi-mi locul, / cât măsoară 

umbra mea! // ! bate vânt în pomul care / 

lemn de cruce îmi va da, / mai îngăduie-l 

săcure, / cât îi tremură frunza, / mai 

îngăduie-l săcure, / cât îi tremură frunza!”

*

Specificul poeziei lui Cezar Ivănescu 

rezidă în originalitatea gândirii şi a stilului, 

tehnica desăvârşită şi muzicalitatea 

impecabilă. Mitologia proprie poetului, cu 

parfumul ei subtil de elemete autohtone şi 

indiene, precum şi aspectele stilistice 

rafinate au fost analizate pertinent de 

criticul Costin Tuchilă în CETĂŢILE 

POEZIEI (Ed. Cartea Românească, 1983).

Cât priveşte originalitatea viziunii 

poetice, construită pe o masivă cultură, este 

surpinzător faptul că exegeţii nu au remarcat 

până acum arhitectura specifică 

“Muzeonului”, cu înaltele sale coloane 

lirice, constituite din ciclurile tematice 

enumerate la începutul expunerii.

Ca traducător al lui Mircea Eliade, 

împreună cu regretata Maria Ivănescu (DE 

LA ZALMOXIS LA GENGHIS-HAN) şi 

nu numai, poetul se dovedeşte un profund 

cunoscător al mitologiei autohtone. 

Cantilena reprezintă o chintesenţă de rituri 

şi mituri susţinând aserţiunea întemeierii 

regatului Morţii printr-o vânătoare rituală, 

iar în Mătrăguna regăsim, pe lângă 

invocarea acestei plante pentru aprinderea 

dragostei şi tema plantării bradului (tăiat 

dimineaţa, pe rouă), pe mormântul unui 

tânăr necăsătorit. 

Simbolistica indiană e grefată de poet 

pe legănarea doinelor: prinţul dorinţei, 

Kama – “roşul plug” – ară carnea 

îndrăgostiţilor; iubita este elixirul nemuririi, 

prana ori soma yoghinilor; sufletul e veşnic 

iar trupul veştmânt efemer, care, prin 

asceză, înţelepciune şi evoluţie spirituală se 

îndreaptă, cuprins de un “nesaţ de veşnicie”, 

spre integrarea în Marele Tot. 

Moartea este concepută de poet prin 

împletirea conceptelor de “moarte 

anterioară” şi “moarte posterioară” unei 

reîncarnări, noţiuni definite în doctrina 

SAMKHYA-KARIKA. Să mai enumerăm 

şi alte elemente de gândire indiană grefate 

funcţional în lirica cezarivănesciană: 

imaginea lotusului sacru ca simbol al 

înţelepciunii; conceperea iubirii în stilul 

vechii ştiinţe erotice Maithuna etc. 

Originală este lamentaţia poetului după 

trupul pieritor cât şi descrierea periplului 

sufletului prin Moarte. Dacă Eminescu visa 

himera “frumoasei fără corp”, Cezar 

Ivănescu deplânge corpul (odată frumos) 

abandonat de suflet. Aventurile imaginaţiei 

sale în tărâmul celălalt ne fac să nu mai 

putem afirma că Bacovia a fost singurul 

scriitor român care a coborât în infern. 

Cezar Ivănescu, fascinat de Bacovia i-a 

dedicat autorului “Plumb” -ului o piesă de 

teatru. Atingem astfel un capitol neabordat 

de critică, teatrul cezarivănescian. Piesele 

din volumul LA BAAD (Ed. Cartea 

Românească, 1979), prin onirismul 

viziunilor, textura suprarealistă, împletite 

cu referi la existenţa noastră tragică ne 

conduc spre teatrul existenţialist.

Volumul amintit, care cuprinde şi 

versuri libere, reprezintă un experiment  de 

scriitură directă, nemetaforizată.

În concluzie poezia lui Cezar Ivănescu, 

ca şi omul de altfel, impresionantă sub toate 

aspectele. 

Paradoxal, concepţia sa transmisă liric, 

apare primitivă şi modernă totodată. 

Primitivă, prin aspectele mitologice, 

modernă prin actualitatea pildelor reliefate. 

Nici credinţa religioasă a poetului nu 

corespunde semnificaţiei curente a 

cuvântului. Religiozitatea sa este o stare 

sacră fără a fi legată de o religie anume, un 

creştinism cosmic, o sfinţenie păgână mai 

puternică decât a unei religii consacrate.  

Poezia sa vine din adâncurile fiinţei, din 

esenţa ei neschimbătoare.

Cezar Ivănescu este un solitar ca 

atitudine şi expresie. Viziunea sa asupra 

lumii tinde să devină integrală. Fiecare 

poem, fiecare ciclu, colaborează la 

edificarea “Muzeonului” liric. Cred că în 

această mare încercare, Cezar Ivănescu a 

avut drept model tentativa eminesciană de a 

crea un univers în semicer “având ca orizont 

naşterea şi moartea lumii, între care se 

întinde arcul istoriei universale” (George 

Călinescu), în care să regăsim istoria 

naţională. Nu istoria universală este arcul 

de boltă al lirici cezarivănesciene ci drama 

fiinţei. Conceput cu trup muritor şi suflet 

nemuritor, omul este supus avatariilor 

veşnice.

În încheiere, cel mai potrivit este să dăm 

cuvântul autorului: “Salvatorul care mă cred 

a fi nu e cel care se opune morţii (pe altă 

cale decât a cărnii) ci care încearcă 

stăpânirea morţii prin continua acceptare a 

ei (alta decât prin simţuri) adică sugerea 

morţii (pe altă cale decât a cărnii care nu 

poate rezista la tentaţia de-a urma ea însăşi 

legile morţii)!”

Profund şi original, netulburat de 

nimicuri cotidiene, Cezar Ivănescu îşi 

construieşte răbdător şi detaşat fascinantul 

său “Muzeon” liric. 

                                       
                           Lucian GRUIA
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În 1985, filosoful Constantin Noica 
pleacă în Occident, unde rămâne două 
luni în Germania şi Franţa, iar o lună 
la Madrid, cu scopul de a trata 
publicarea unei antologii din filosofia 
lui Lucian Blaga în germană, franceză 
şi spaniolă (traducerile fuseseră 
realizate sub egida Academiei Române 
de către un colectiv coordonat de C. 
Noica).

Era perioada când punerea într-o 
mai dreaptă lumină a operei literare, 
mai ales a filosofiei blagiene, 
întâmpina mari greutăţi de ordin 
ideologic, sistemul comunist devenind 
din ce în ce mai dogmatic în ceea ce 
priveşte moştenirea culturală 
(selectivă!) şi destul de refractar 
oricăror „deschideri” pro-occidentale.

Antologia cu pricina a rămas, se 
înţelege, dincolo de unele promiuni 
vagi căpătate la Paris ori aiurea, în 
stadiul de „manuscris dactilografiat” 
(să precizăm că versiunea franceză era 
opera Melaniei Popescu, încredinţată 
spre îngrijire editorială lui Virgil 
Ierunca, cea în spaniolă era făcută de 
George Uscătescu, iar cea în germană 
a profesorului Paul Miron din 
Freiburg-Breisgan).

Martor al întâlnirii lui C. Noica cu 
oamenii de cultură români de la Paris, 
inclusiv cu Virgil Ierunca şi Emil 
Cioran, fusese şi dl GEORGE 
PISCOCI-DĂNESCU, care ne spune 
că „o serie din aceste întâlniri [«ne 
văzusem de zece, poate de douăzeci 
de ori»] fuseseră consacrate dificilei 
probleme tehnice a terminologiei 
filosofice blagiene în franceză, aspect 
de care suferea întrucâtva manuscrisul 
dactilografiat de specialişti în 
franceză, nu însă şi la Blaga. Conştient 
de această problemă, Noica ceruse 
concursul soţilor Ierunca, ce l-au pus 
în contact cu Alain Paruit (a fost 
nevoie, pentru contravaloarea acestor 
servicii, de o sumă importantă de bani, 
care s-a strând printr-o colectă publică 
organizată de Biserica Ortodoxă 

FILOSOFIA LUI BLAGA ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Română situată pe strada Jean de 
Beauvais).

Un ajutor cu totul dezinteresat l-a 
oferit lui C. Noica tânărul pe atunci 
G.P.Dănescu (în chestia echivalării 
terminologiei noţionale), filosoful de 
la Păltiniş acceptând sugestiile făcute 
şi, mai mult, realizând dactilografierea 
manuscrisului Diferenţialelor divine. 
Să precizăm că dl G. Piscoci-Dănescu 
era secretar al secţiei de filozofie al 
Institutului Român de Cercetări din 
Paris, avându-l ca şef de secţie pe 
Virgil Ierunca, iar ca preşedinte 
executiv al Institutului pe fostul său 
profesor de facultate Cicerone 
Poghirc, preşedinte de onoare fiind 
ales în unanimitate Mircea Eliade.

În felul acesta, dl Dănescu traduce 
Diferenţialele divine, Orizont şi stil şi 
Eonul dogmatic, un triptic important 
şi reprezentativ din filosofia blagiană, 
neţinând cont de unele invidii şi 
idiosincrazi i  t rezi te  printre 
compatrioţii parisieni…

Se înţelege că versiunile în 
germană şi spaniolă din filosofia lui 
Blaga au avut aceeaşi soartă. 
Explicaţia ar consta, crede dl 
G.P.Dănescu, în „revizionismul” de 

metodă al filosofiei lui Lucian Blaga 
cu care acesta operează în Trilogiile 
sale (mai exact, în problema 
cunoaşterii, culturii şi valorilor), care 
nu era şi nu este pe plac unei anumite 
eminenţe mondiale cu rol de control şi 
în sfera culturii:

„Metoda de cercetare revizionistă 
a constituit şi constituie principala 
resursă metodologică de progres în 
cunoaştere. Ea consideră că nimic în 
cunoaştere nu este veşnic, stabilit şi 
bătut în cuie odată pentru totdeauna, 
că totul poate fi revizuit şi interpretat 
altfel (…) Un revizionism metodologic 
ce topeşte orice dogmă, indiferent că 
asta place sau nu place puternicilor 
momentului. De această revizuire 
depinde progresul şi existenţa omului 
ca om (…). Generaţia actuală 

traversează o astfel de manifestare 
plenară a Adevărului ce trece peste 
dogmă precum viaţa peste moarte şi 
gândirea înţepenită, cum se cântă în 
noaptea Învierii. Pe această cale nu 
există torţă mai luminoasă, nici lumină 
mai limpede decât revizionismul 
filosofic al lui Blaga. Istoriceşte se 
constată încercarea de a stinge această 
lumină fie prin interzicerea publicării 
şi lecturii cărţilor lui Blaga şi ale 
altora, fie prin sărbătorirea ditirambică 
a acestora. Nu trebuie să dăm vina pe 
cineva. Toate-s praf, lumea-i cum este 
şi ca dânsa suntem noi spune o 
evanghelie poetică insuficient 
omologată pe altarul cunoaşterii.” 
(Interviu cu George Pişcoci-Dănescu, 
„Cum aţi tradus filosofia lui Lucian 
Blaga?”, realizat de Gheorghe Maniu, 
în „Caietele Blaga”, Ed. Altip, Alba 
Iulia, 2007, pp. 160-175.)

*
Toate aceste probleme privind 

transpunerea filosofiei lui Blaga în 
limbi de circulaţie internaţională le-
am discutat recent cu dl Mihai 
Pişcoci-Dănescu, atât la Festivalul 
Internaţional „Lucian Blaga” – ediţia 
a XXVII-a - , din 6-9 mai 2007, la 
Sebeş – Alba Iulia, cât şi ulterior într-
o întâlnire avută la Tg.-Jiu (12 iulie 
c.).

După traducerea unor volume din 
filosofia lui Blaga (Les Différentielles 
divines, 1990 şi L’Espace mioritique, 
1995 – ambele în colecţia Philosophia 
perennis – Librairie du Savoire – 
FRONDE, îngrijită de traducător), dl 
G.P.Dănescu a trecut la traducerea 
integrală a primelor două ample şi 

închegate t r i logii  blagiene: 
T R I L O G I E  D E  L A 
CONNAISSANCE  (1992) şi 
TRILOGIE DE LA CULTURE 
(1997, în aceeaşi prestigioasă colecţie 
parisiană).
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OVIDIU DRIMBA –
 segment al identităţii europene

Împlinirea a 88 de ani de la naştere, a 
prilejuit Editurii „Seculum Vizual” Bucureşti 
2007, tipărirea volumului de eseuri Geniul 
Spaniei (are în pregătire vol. XII din Istoria 
culturii şi civilizaţiei - Renaşterea), 
aparţinând profesorului Ovidiu Drimba, om 
de o aleasă ţinută spirituală, de-o largă 
respiraţie naţională şi universală, stăpân al 
unui vast teritoriu al culturii române 
contemporane, unul din marii umanişti ai 
lumii, expert în hispanologie, italienologie, în 
spiritualitatea nordică. Născut la 3 septembrie 
1919 în comuna Margine, judeţul Bihor, a 
absolvit liceul la Oradea, Facultatea de Litere 
la Universitatea din Cluj (1935-1942), 
obţinând doctoratul în litere, în anul 1948, 
fiind pe rând asistent universitar (la catedra 
lui Lucian Blaga, 1940), conferenţiar 
universitar (din 1955), profesor universitar la 
Institutul de Teatru (1968), la Universitatea 
din Bucureşti (1962-1968 la catedra lui Tudor 
Vianu), profesor universitar la Torino (Italia, 
1968-1979) şi la Universitatea Catolică din 
Milano (1972-1979), remarcându-se printr-un 
serial de studii, articole, eseuri, comunicări, 
conferinţe, reviste de specialitate, de literatură 
şi artă din ţară şi străinătate, ajungând să 
configureze o carte unică şi tulburător de 
frumoasă: Istoria culturii şi civilizaţiei, ajunsă 
azi la vol. XII, căreia i se adaugă volumele: 
Leonardo da Vinci, Ovidiu, Eseuri de 

literatură străină, Istoria literaturii 
universale, Eseişti spanioli, Istoria teatrului 
universal, Incursiuni în civilizaţia omenirii, 
Filosofia lui Lucian Blaga, Pagini despre 
cultura europeană, Scriitori scandinavi, 
Dicţionar de literatură universală …

În 1969 i s-a conferit diploma de „Cetăţean 
de onoare al oraşului Oradea”. 

Deţine mai multe premii şi distincţii, unele 
spre bucuria noastră, primite în contextul 
Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” – 
Lancrăm – Sebeş – Alba Iulia, de-a lungul 
unor ediţii ce-au restructurat ca valoare şi 
moralitate un spirit naţional şi european, al 

cărturarului din Albastrul Lancrăm. Membru 
al Uniunii Scriitorilor din România şi al 
multor organizaţii, societăţi internaţionale, 
Ovidiu Drimba, în volumul Literatură, 
cultură, civilizaţie „adună scrieri răzleţite din 
ani mai mult sau mai puţin îndepărtaţi când 
au fost publicate sau rostite”, constituindu-se 
un arc peste timp ce luminează deopotrivă 
fruntea şi clipa de eternitate a unui Lucian 
Blaga, Ion Agârbiceanu, dar şi Ovidiu, N. 
Milescu, Eminescu, Caragiale, D. Popovici, 
T. Vianu, Petru Cercel, Maria Ruffini, 
Giuliano Bonfante, Federico da Montefeltro, 
Palladio, Garibaldi, Ortega y Gasset etc., toţi 
luaţi ca şi cariatide pentru istoria culturii şi 
civilizaţiei. Ne bucurăm că zece eseuri-
comunicări au fost publicate în revista noastră 
„Paşii Profetului”. Volumul este o 

redescoperire, din perspectivă europeană, a 
afirmării valorilor autohtone şi universale, a 
însăşi identităţii europene, reliefând un spirit 
analitic de profunzime, devenit aură a unui 
portret european: OVIDIU DRIMBA, marele 
nostru contemporan. Ne bucurăm că-i suntem 
în preajmă crengi încărcate de fructe 
aparţinând aceluiaşi pom al cunoaşterii: 
Universalitatea!

Ion MĂRGINEANU
Alba Iulia

N.r.
Preşedinte de onoare al trimestrialului de 

cultură „Portal-Măiastra”, încă de la înfiinţare 
(2005), dl prof. OVIDIU DRIMBA susţine cu 
o impresionantă vocaţie profesională rubrica 
„Eseişti spanioli”, urmărind cu deosebit 
interes întreaga mişcare cultural-literară 
naţională. Îi mulţumim pentru încrederea ce 
ne-a acordat-o şi grija ce-o manifestă în 
editarea acestui periodic, dându-ne preţioase 
recomandări, sugestii, îndrumări, îndreptând 
spre noi şi colaboratori de mare valoare din 
spaţiul cultural naţional şi universal. La 
împlinirea celor 88 de ani, îi dorim sănătatea 
cea mai de preţ, satisfacţiile cele mai dorite, 
aceeaşi putere de muncă remarcată, recent, şi 
în vizita pe care un grup de prieteni i-am 
făcut-o pe 20 iulie c. la domiciliul sau din 
Bucureşti (str. Speranţei, 28). 

La mulţi şi fericiţi ani,
Domnule Profesor!

OM
AGIU
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OVIDIU DRIMBA

R A F A E L    A L B E R T I
Născut (1902) în 

orăşelul andaluz Puerto de 
Santa Maria, într-o familie 
de origine italiană (bunicul 
său fusese un garibaldian 
din Toscana), studiază la 
colegiul iezuit din Puerto 
(unde mai studiază şi Juan 
Ramón Jiménez şi Ortega 
y Gasset). Se mută la 
Madrid (1917) unde, fără 
a termina liceul, se dedică  
picturii, expunând – la 16 
ani – tablouri şi desene 
cubiste (expoziţie găzduită 

de Ateneul din Madrid). Dar la 20 de ani, după o boală 
care l-a obligat la lungi perioade de cură, abandonează 
pictura (pentru care avea o vocaţie certă), pentru a-şi 
publica, în diferite reviste, primele poezii.

Primul volum publicat, „Marinero en tierra” 
(„Marinar pe uscat”) este o revelaţie – şi, la 23 de ani, i 
se decernează Premiul Naţional de Literatură. (În comisia 
de premiere erau şi R. Menéndez Pidal şi 
Manuel Machado). – În următorii doi ani 
apar volumele de poezii de aceeaşi 
prospeţime şi entuziasm juvenil „La 
amante” şi  „Cal y canto” (Var şi cântec); 
iar în 1929, „Sobre los angeles” („Despre 
îngeri”) – cea mai importantă culegere 
din prima sa etapă poetică. – Aceste 
culegeri confirmau faptul că Alberti era 
un poet care aducea în poezia sa puritate, 
agilitate, un aer ozonat, reînnoind 
ecourile şi ritmurile poeziei populare 
andaluze, precum şi ale cancioneros-
elor secolului al XV-lea; şi toate acestea, 
înviorate, reînnoite, trecute prin experienţele poetice cele 
mai moderne - futurism şi suprarealism.

După instalarea Republicii (1931) face repetate 
călătorii în străinătate, cu sarcina oficială de a studia 
teatrul şi, în general, viaţa teatrală din acele ţări. Face 
însă călătorii şi cu simpatii şi convingeri politice 
socialiste – în primul rând, în Uniunea Sovietică. 
Fondează (1933) şi conduce, la Madrid, revista comunistă 
Octubre („Octombrie”). Publică piesa Trece bandas y 
cuarenta y ocho estrellas („13 dungi şi 48 de stele”) – 
violentă satiră anti-americană. La moartea tragică (în 
acelaşi an 1935) a prietenului sau toreador Ignacio 
Sánchez Mejías scrie emoţionantul poem Verte y non 
verta („Te văd şi nu te văd”) - pandant poetic al 
faimosului Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez 
Mejías, al marelui său prieten Frederico Garcia Lorca.

În timpul Războiului Civil activează intens de partea 
republicanilor. După terminarea războiului (1939) 
emigrează în Franţa; iar anul următor – după invazia 
nazistă – în Argentina (unde îşi va publica, în următorii 
25 de ani, operele).

În 1941 apare culegerea Entre el clavel y la esplada 
(„Între garoafă şi spada) care inaugurează a doua sa etapă 
poetică. Publică piesele (în 1942) De un momento a otro 
şi El trébol florido („Trifoiul înflorit”), precum şi 
volumul de amintiri-eseuri La arboleda perdida 
(„Crângul pierdut”). După culegerile Pleamar („Maree”) 
şi Coplas de Juan Panadero şi după volumele de 
amintiri, notaţii şi eseuri Imagen primera… şi A la 
printura: cantata de la lirica del dolor („Picturii: cantată 
a liricii picturii”) vor urma Retornos de lo vivo lejano 
(„Reîntoarcerea depărtărilor vii”) şi Ora maritima, - 
volume în care vibrează amintirea şi nostalgia patriei. – 
Între 1956 – 66, alte culegeri de versuri: Baladas y 
canciones del Panara, Alberto a todas las horas 
(„Deschis la orice oră”); în fine Poemas con nombre 

(1972) şi Canciones del Alte Valle del Anienne, cuprind 
poezii din tinereţe.

Ultimi ani ai vieţii îi petrece – cu soţia sa Maria 
Teresa León (cunoscută scriitoare), care a prefaţat 
romanul Don Qujote, în magistrala, prima traducere 
integrală şi din original de Ion Frunzetti şi Edgar Papu – 
la Roma, în vechiul, pitorescul cartier Trastevere (unde a 
tradus – în colaborare – şi două cărţi de poezie 
românească, Eminescu şi Arghezi). A murit in 1976

*
Reprezentantul „generaţiei ’27”, poetul Rafael 

Alberti, prietenul bun al lui Garcia Lorca, este prin 
excelenţă un intuitiv şi un spontan. Poezia sa, aeriană, 
sprintenă, suculentă, are culoarea albastră a mării 
andaluze” (1).

Elementele populare ale acestei poezii sunt tratate cu 
mijloace proprii poeziei moderniste, care îi conferă o 
caracteristică exuberanţă şi luminozitate. În acelaşi timp, 
poetul stăpâneşte perfect şi cu dezinvoltură formele 
clasice, ritmurile, muzicalitatea şi metafora proprie lui 
Góngora (2), demonstrând – deşi îşi păstrează accentul 
personal – o virtuoază capacitate mimetică. Uneori – de 

pildă, în culegerea Despre îngeri – a putut fi 
bănuit ca ar fi „lipsit de sinceritate” (3).

În Var şi cântec, alături de reminiscenţe 
din  Góngora, se anunţă deja poetul 
suprarealist din Sobre los angeles. „Poezie 
obscură cu rădăcini în zonele sumbre ale 
inconştientului, total diferită de poezia sa 
ulterioară, luminoasă, sonoră, veselă. Alberti 
însuşi şi-a condamnat prima sa producţie 
poetică, poezia pe care a calificat-o 
«iremediabilă contribuţie la poezia 
burgheză»” (4).

Opera lui Alberti - poezie, teatru, mai 
puţin eseu, prezintă o varietate care nu evită 

totdeauna contradicţia. Primul filon al poeziei sale, al 
inspiraţiei sale este fantezist, ritmat în forme sugestive şi 
melodioase, în care caracterului popular andaluz al 
materiei folclorice îi sunt injectate modalităţi rafinate 
gongorice sau suprarealiste, cu gust baroc pentru 
hiperbole şi stilizare, pentru cuvinte de 
spirit şi chiar pentru grotesc. În forma şi 
spiritul acestui filon liric „s-a relevat 
talentul puternic al cântăreţului Andaluziei 
încă din primele sale cărţi de poezie care au 
surprins publicul, şi cântăreţul mării 
andaluze cu torentul lor de poezie graţioasă, 
proaspătă, picturală, de cea mai bună 
factură populară andaluză” (5).

Al doilea filon -  social, popular, animat 
de un sincer şi combativ crez socialist – este 
filonul care va fi cultivat de Alberti odată 
cu tragedia Războiului Civil spaniol, şi în 
deceniile următoare: - „Sunt în serviciul 
Revoluţiei şi al proletariatului internaţional” 
– declară poetul. – Accentele politice, militante 
combative, sunt incompatibile însă cu natura 
funciarmente lirică a poetului, în care se regăseşte graţia 
atmosferei şi spiritului andaluz. – În cele din urmă, se 
pare că exilul i-a dictat o altă categorie de poeme, pline 
de durere, de nostalgie, de amară şi profundă vibraţie 
umană” (6).

 In prima etapă a creaţie sale domină inspiraţia 
populară, cu inteligenţa şi inspiraţia poetului cult, care 
are ambiţia de a da versului spaniol flexibilitatea, fineţea 
şi graţia, care, de la „Secolul de aur” încoace îi lipsea 
aproape totul. Volumul său reprezentativ pentru această 
perioadă este „Despre îngeri”, pe care A. Valbuena Prat 
nu ezită să-l considere „o dată decisivă în lirica 
contemporană” (6). O operă – apreciază un alt renumit 

critic – „foarte modernă ca structură, ca expresie etc.; dar 
care în străfundurile căreia se percepe ceea ce am numit 
un fior de «Ev mediu», o viziune anxioasă şi sinistră a 
lumii, în care cenuşa şi aurul se combină ca în chipurile 
îngerilor din pictura romantică.” (7). – Cartea aceasta, cu 
vibrantele ei nelinişti, cu nevoia resimţită de purificare 
interioară, cu aspiraţia ei spre ceea ce Alberti numeşte, 
metaforic „îngerul luminii”, aminteşte acuarelele poetice 
ale lui William Blake şi îngerii lui Rainer Maria Rilke.

 În a doua etapă a creaţiei lui Alberti, orice 
preţiozitate intelectualistă (cum ar fi, de pildă, maniera 
de tip valéryan, cu forţatele inversiuni sintactice), 
dispare. Dispare şi impresia de facilitate, de joc poetic 
virtuoz, sau de nesinceritate (ca în volumele „Elegie 
civică”, sau „Cu pantofii în picioare trebuie sa mor”). 
Aducând, în locul acestora, noi şi superioare valori lirice, 
culegerile „Poetul pe stradă” şi „De la o clipă la alta”, 
exprimă simpatia poetului pentru oprimaţi, revolta contra 
injustiţiei sociale, atitudini antireligioase, critica 
societăţii catolice.

 Ciclul de sonete „Taurul morţii” scrise la 
moartea în arenă a prietenului său, Ignacio Sánchez 
Mejías, au tonul patetic al momentului tragic plâns şi de 
„Bocetul” lui Frederico Garcia Lorca. Iar la moartea în 
închisorile franchiste a tulburătorului poet – pastor 
Migule Hernández, prietenul sau Alberti compune o 
excepţională „Elegie funebră pentru trei vaci şi un 
taur”.

 În anii exilului, apoi, discursul poetic, combativ 
poetic, este scris de Alberti pe portativul amintirilor 
personale neuitate şi al nesfârşitei nostalgii a patriei 
părăsite.

 „Întoarceri”, în fine,  este încărcată de acelaşi 
dor; în timp ce culegerile „Marea” şi „Ora maritimă”, 
„ating culmi de seninătate şi transparenţă” (8).

 Piesele lui Alberti amintind îndeaproape 
dramaturgia „Secolului de aur”, se remarcă înainte de 
toate, - prin calităţile lirice şi prin vivacitatea şi 
dinamismul dialogului, - de anumite virtuţi scenice.

 Mai puţin cunoscut şi discutat este Alberti ca 
eseist. De fapt, Crângul pierdut sau Despre pictură (cu 

subtitlul „Cantata liricii culorii”) ţin 
aproape exclusiv de domeniul poeziei 
de amintiri invadate de lirism; la fel ca 
scurtele evocări din volumul Prima 
imagine a lui …(cu câteva capitole 
finale de colorate evocări andaluze).

Note:
1. – Juan Luis Cano: „La poesia de la 

generación del ‘27”. Ed. Guadarrama, Madrid, 
1970, p 258

2. – Cf. Concha Zardoya: „La tecnica 
metaforica albertiana en Marinero en tierra”. În: 
„Poesia española del ’98 y del ‘27”. – Gredos, 

Madrid, 1968.
3. – G. Torrente Ballester: „Panorama de la literatura 

española contemporanea”. Ed. Guadarrama, Madrid, 1956, p. 394.
4. – Em. Diez-Echarri, J. Roca Franquesa: „Historia de la 

literatura española e hispanoamericana”. Ed. Aguilar, Madrid, 19682, 
p. 1312.

5. – Fr. Vian, D.Puccini: „Dizionario universale della 
letteratura contemporanea”. Mondadori, vol. I, Milano 1959, p. 54.

6. – Em. Diez-Echarri, J. Roca Franquesa: Op. cit. p. 1312.
7. – A. Valbuena Prat: „Historia de la lieratura española”. 

Tomo III, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 19688, p. 651.
8. – L.F. Vivanco: „La generación poetica del ‘27”. In 

„Historia general de las literaturas hispanicas”, vol. VI, Ed. Vergara, 
Barcelona, 1967, p. 515.
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Jurnal american

 

25 septembrie 1999
E sâmbătă. Merg în 
Central Park. Sunt 
încântată la gândul 
de a vedea un loc 
cunoscut numai din 
cărţi sau din filme. 
Când ajungem nu 
sunt însă  prea 
emoţionată. E un 

parc frumos, dar e totuşi … parc. Dacă îţi 
ridici însă ochii spre stradă, realizezi 
imediat că eşti pe un teritoriu cu totul 
diferit. Zgârie Norii coexistă cu natura 
obişnuită aproape oricărui loc de pe 
pământ E o zi superbă de toamnă. Aerul, 
soarele, lumina nu sunt cu nimic diferite 
de ale noastre. Numai oamenii sunt parcă 
diferiţi. Diferite naţii mi se perindă prin 
faţa ochilor, aud diverse limbi, văd toate 
rasele care există pe glob, toate culorile 
de piele, de ochi, de păr. America se 
simte imediat. Aud vorbe în spaniolă, 
portugheză, rusă, chineză, spuse de 
mame, iar copiii răspund invariabil în … 
engleză. Doi copii se aşează pe bancă 
lângă mama unuia dintre ei. Mama 
vorbeşte numai ruseşte. Copiii – între ei 
– englezeşte. Unul e mulatru, iar mama 
lui, care apare după un timp, e albă. În 
cărucior duce o fetiţă mulatră. Dumnezeu 
pare că a amestecat aici tot pământul, 
făcând din America (din New Yorkul în 
care nu-mi vine încă să cred că trăiesc 
absolut normal!), un Babilon invers. 
Oamenii par să se înţeleagă perfect, să se 
accepte perfect şi mai ales să se respecte 
unii pe alţii. Excuse me, I am sorry şi 
Thank you sunt parcă cele mai frecvente 
cuvine, învăţate odată cu primele 
articulări. Pentru americani pare a fi a 
doua natură. Chiar dacă uneori sunt 
simple stereotipii, te fac să te simţi bine.

26 septembrie
Încep să citesc Femeia în roşu. Este un 
roman în adevăratul înţeles al cuvântului, 
dar este şi ceva pe deasupra. Are fir 

narativ, dar are şi spiritul modern de 
autoironie al unor autori care parcă se 
ruşinează să mai scrie în manieră clasică. 
De fapt, ce autor trecut prin teoriile 
moderne asupra naraţiunii s-ar mai 
încumeta la o formulă convenţională? Cei 
trei (sic!) coautori pornesc spre literatură 
dinspre teorie, chiar dacă numai doi dintre 
ei (Adriana Babeţi şi Mircea Mihăeş) sunt 
eseişti şi critici literari. Nici despre 
Mircea Nedelciu nu s-ar putea afirma că-i 
erau străine la vremea redactării teoriile 
postmoderne!
Construcţie narativă şi deconstrucţie, 
alternativ, romanul porneşte de la un fapt 
real şi are orgoliul de a se baza pe 
documentaţie şi pe personaje aproape 
exclusiv reale.
Ana Persida Cumpănaş, un destin de 
român bănăţean, plecată, ca atâţia alţii 

(unii dintre aceştia deveniţi şi ei personaje 
în roman) spre Lumea Nouă în căutare de 
o viaţă mai bună; John Dillinger, inamicul 
public nr. 1 al Americii anilor 30; autorii 
reali, deveniţi personaje – naratori care-şi 
descriu propria aventură scriitoricească. 
În căutarea timpului pierdut, dar 
combinat cu în căutarea timpului 
prezent. Pentru a scrie despre o lume 
trecută, autorii se documentează, recurg 
la presa timpului sau la mărturiile 
martorilor care mai sunt în viaţă. 
Anchetele pe teren (prezentul!) sunt 
descrise în paralel cu relatările celor 
care o cunoscuseră pe Ana Cumpănaş şi 
completate din imaginaţia naratorilor 
(trecutul!). Mişcarea de translaţie se 
face pe nesimţite, cei trei autori aplicând 
cu artă legile naraţiunii.
Dar dominatoare sunt legile naraţiunii 
postmoderne. Capitolele alternează 
planul real, al naratorilor (-autori cu 
identi tate recognoscibilă) ,  al 
personajelor (-figuri celebre sau 
existenţe obişnuite, toate cu aceeaşi 
identitate reală) cu planul ficţional. 
Inserţiile – colaj din presa vremii dau o 
şi mai mare impresie de autentic, dar se 
poate cu uşurinţă observa, la lectură, 
intenţia autorilor de a-şi face părtaş 
cititorul la întregul demers documentaro-
ficţional. Este un experiment, dar de 
acesta cititorul e avizat şi, mai mult, 
invitat la construcţie (şi de-construcţie!).

6 octombrie 
Particip la Centrul Cultural la a doua 
conferinţă: “Vestul american în imaginarul 
românesc“. Invitatul este de data aceasta 
cercetătorul Adrian-Silvan Ionescu, de la 
Institutul de istorie “Nicolae Iorga“din 
Bucureşti. Acesta este şi autorul unei cărţi 
despre indienii americani, ca şi îngrijitorul 
ediţiei în limba engleză al Jurnalului 
american al Reginei Maria. 
 După ce este prezentat, Adrian Ionescu 
face o trecere în revistă a universului 
american oglindit în cultura românească. 
El se referă cu precădere la generaţia 
anilor 1950, puternic legată de filmele 
western, ca şi la dorinţa tinerilor români 
de a călători în America şi de a se întâlni 
cu oamenii vestului. Dar cultura română 
nu a fost cu nimic influenţată de cultura 
western; pasiunea aceasta are ca explicaţie 
goana după aventură a tinerei generaţii. 
Apoi, conferenţiarul face o succintă 
trecere în revistă a principalelor lucrări şi 
traduceri pe această temă. Aflăm astfel că 
prima traducere a unei lucrări pe temă 
western (O poveste din California) a 
făcut-o însuşi Titu Maiorescu. 
Conferenţiarul trece în revistă alte cărţi 
traduse în româneşte relativ la acest 
subiect, enumerând şi câteva eseuri pe 
această temă. Mai recent, se reţin nume 
ca Ileana Vulpescu, care a tradus în 1970 
un roman francez, scriitorul Iordan 
Chimet, care a scris un studiu intitulat 
Western (despre filmele de gen) sau Dan 
Grigorescu, care s-a ocupat de indienii 
americani. Alte cărţi care ating acest 
subiect sunt, fireşte, cărţile de călătorii.
Ceea ce mărturiseşte conferenţiarul în 
continuare impresionează auditoriul. 
Aflăm astfel că Adrian Silvan Ionescu a 
devenit, de-a lungul timpului, un specialist 
în materie. A studiat o bibliografie vastă, 
multe titluri mai puţin accesibile 

publicului larg, ediţii rare sau vechi, dar 
şi-a construit totodată şi o bibliotecă 
foarte bogată pe această temă. O pasiune 
de o viaţă, materializată într-un fel de 
bibliotecă-muzeu!
Rezultatul pasiunii sale este prezent în 

faţa noastră prin volumul scris şi intitulat, 
cu vădite intenţii de multiple conotaţii, 
Trista istorie a Preeriei. 
În continuare nu ni se rezumă cartea; 
invitaţia la lectură se face mult mai subtil. 
Ni se relatează avatarurile scrierii, dar 
mai ales ale publicării acesteia.
 Documentarea a necesitat timp şi 
muncă asiduă. Cantitatea materialului 
bibliografic, dar şi vechimea documentelor 
le fac să nu fie la îndemâna tutror. În afara 
cărţilor străine, aflăm că şi presa 
românească de la începutul secolului 
aborda frecvent acest subiect. Anul 1906 
reţine atenţia celui care o studiază prin 
două evenimente: expoziţia naţională, 
prilejuită de aniversarea a 40 de ani de 
domnie ai lui Carol I, în Regat, iar în 
Tr a n s i l v a n i a  … 
expoziţia ”Buffalo 
Bill”. Din ziarele 
vremii, cititorul va afla 
cele mai mici detalii: 
rapiditatea instalării 
cortului ,  măr imea 
”echipei” – 500 de 
oameni, 800 de cai şi 
alte animale -, bucătăria 
de  campania  ş i 
cantităţile uriaşe de 
alimente, diversitatea 
cavaler iş t i lor  d in 
întreaga lume care 
făceau parte din echipă, 
moda pălăriilor ”cowboy” lansată atunci 
etc., etc. Turneul lui Buffalo Bill era 
precedat de un fel de ”director de 
imagine”, un colonel, care vorbea despre 
”fiii vestului”. Importanţa acestui 
eveniment, o subliniază conferenţiarul, a 
fost una de informare despre o lume 
îndepărtată în spaţiu: ”Prin el, publicul 
european a aflat şi a înţeles ce a însemnat 
vestul sălbatic.”
Trecerea spre a doua carte prezentată 
publicului prezent la conferinţă se face 
firesc. În Anglia, viitoarea regină Maria îl 
văzuse pe Buffalo Bill. În America, când i 
se arată mormântul acestuia, declară (şi 
consemnează apoi în Jurnal) că era eroul 

tinereţii sale.
Jurnalul Reginei Maria (America Seen by 
a Queen. Queen Marie’s Diary of Her 
1926 Voyage to the United states of 
America, Edited and with an Introduction 
by Adrian-Silvan Ionescu -The Romanian 
Cultural Foundation Publishing House, 
Bucharest, 1999) captează acum interesul 
celor prezenţi, aşa cum, la expoziţia de la 
Washington îi atrăsese în mod deosebit pe 
cei care o vizitaseră. Aflăm sau ni se 
confirmă că a fost cea mai vândută carte. 
Best seller-ul  expoziţiei! Şi nu e de 
mirare. Personalitatea reginei, stilul în 
care a fost scris, consemnarea unui timp 
şi descrierea unor oameni intraţi în istorie 
şi legendă sunt numai câteva din punctele 
de atracţie ale cărţii.
În continuare, conferenţiarul insistă numai 
pe latura relaţiei dintre cele două volume, 
adică pe momentele din timpul călătoriei 
în care regina a luat contact cu oamenii 
vestului. Aflăm astfel că aceste contacte 
fuseseră deja aranjate de cei care îi 
stabiliseră vizita. Prima oprire se făcuse 
la Seattle, toată delegaţia asistând la 
dansuri ale indienilor chiar în hotel. Apoi 
în Dakota este întâmpinată de un grup de 
indieni, iar la 1 noiembrie 1926 regina e 
numită căpetenie onorifică şi i se oferă o 
coroană de pene (fapt “atestat” şi de una 
dintre fotografiile care completează 
volumul. Ne sunt relatate mai multe 
momente de acest fel ale călătoriei, care 
atrag prin pitoresc şi inedit. Conferenţiarul 
subliniază însă faptul că, prin această 
călătorie, Maria a reuşit a fi cel mai 
reprezentativ ambasador al României. 
Cadourilor primite de la indieni, ea le-a 
răspuns, de exemplu cu obiecte populare. 
I se va scrie după terminarea călătoriei că 
o ie românească va servi ca un fel de 
“steag”, că era ridicată adică într-un par 
ori de câte ori indienii aveau o întrunire. 
Ca parte a populaţiei americane, indienii, 
popor cu un destin tragic, cu un pitoresc 

aparte, nu putea să nu atragă cercetătorii, 
literaţii, pe omul obişnuit, dar şi capetele 
încoronate! 
Regina Maria, prin relatările din Jurnalul 
său, a făcut cunoscuţi oameni şi locuri 
îndepărtate, a legat, cu alte cuvinte, 
concluzionează vorbitorul, România de 
America. 
Adrian-Silvan Ionescu, la rândul său, prin 
munca de editare a acestui Jurnal, a 
readus-o cititorului român pe această 
deosebit de fascinantă femeie şi regină, 
inteligentă, sensibilă şi talentată 
scriitoare. 

    
MIHAELA ALBU
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cartea termenelor” (III, 139), „Nicicând 
nu ne întâmpină altceva decât ceea ce a 
scris Dumnezeu pentru noi” (IX,51), etc. 
– Fatalismul şi resemnarea stoică explică 
şi faptul că în ţările musulmane 
sinuciderile sunt atât de rare, - Pe de altă 
parte, alte versete vorbesc, dimpotrivă, 
despre liberul arbitru: „Fiecare om 
făptuieşte cum vrea” (XVII, 86), „Nu 
urma poftei tale, căci ea te abate” 
(XXXVIII, 25), etc.

- Dar în multe probleme de dogmă şi 
de ritual nu există un consens unanim, o 
uniformitate de vederi, o „ortodoxie” 
deplină în lumea musulmană – divizată, 
precum se ştie, în diferite „secte”.

II
Coranul, este, in realitate, şi un 

îndreptar de viaţă pentru omul obişnuit, o 
predică bazată pe cumpătare şi bun-simţ. 
Dispreţuirea bogăţiei, umilitatea, 
generozitatea, sunt mereu recomandate – 
dar cu condiţia să nu fie exagerate. Nu 
îndeamnă spre ascetism ci doar spre 
moderaţie: „Mâncaţi, beţi însă nu fiţi 
îmbuibaţi” (VII, 29). In locul ascetismului, 
Coranul recomandă activităţi folositoare 
oamenilor – ca ajutorarea săracilor, a 
văduvelor şi a 
orfanilor.

Coranul, – 
care alături de 
Biblie, este 
cartea cea mai 
larg citită din 
câte s-au scris 
vreodată – este 
şi textul de 
bază la care s-
au făcut cele 
mai frecvente 
referiri ,  în 
toate domeniile, căci teologia, 
jurisprudenţa, educaţia, morala, ştiinţa 
sunt considerate de musulmani ca fiind 
tot atâtea aspecte ale unuia şi aceluiaşi 
„adevăr”.

Îndatoririle inderogabile ale oricărui 
musulman sunt cuprinse în celebra 
învăţătură a „celor cinci stâlpi” (arkan), - 
stâlpii care susţin edificiul islamismului.

Prima regulă a cultului musulman 
estre mărturisirea de credinţă (şahada). 
Constă în rostirea zilnică – psalmodiată 
de cinci ori pe zi şi de muezin din 
înălţimea minaretului moscheii – a 
formulei: „Allah este singurul Dumnezeu, 
iar Mahomed este profetul său”. Prin 
rostirea acestei formule credinciosul 
devine un om care „se dăruieşte lui 

Dumnezeu” (în arabă muslim; în limba 
turcă müsülaman), - căci ea implică 
declaraţia de „supunere” (islam), de 
adeziune la cele 6 dogme: credinţa în 
Allah, în îngeri, în cărţile sfinte, în Profet, 
în Judecata de Apoi şi în predestinare.

A doua regulă 
este rugăciunea 
canonică (salat), 
rostită de 5 ori pe 
zi, şi numai în 
l imba  a rabă , 
oricare ar fi limba 
m a t e r n ă  a 
credinciosului . 
E s t e  s c u r t a 
rugăciune cu care 
se deschide Coranul, cu care începe 
slujba religioasă, şi care conţine 
elementele fundamentale ale doctrinei 
islamice. Ea trebuie rostită cu faţa 
îndreptată spre oraşul sfânt Mecca. – 
Înainte de rugăciune, musulmanul trebuie 
„să se purifice”, să facă o abluţiune 
rituală; dacă nu îmbăindu-se total 
(„abluţiune mare” – gusl), măcar „mica 
abluţiune” (hadat) – spălându-şi faţa, 
braţele până la coate, picioarele, şi 
trecându-şi mâinile umede pe creştet.

Al treilea act ritual obligatoriu – 
elementul esenţial al credinţei islamice – 
este opera de binefacere, ajutorarea 
aproapelui; act de solidaritate umană şi 
socială, asigurând celui ce „dăruieşte” 
mântuirea, în timp ce „Zgârcitul care 
caută averi” – previne Coranul – „va fi 
aruncat în focul iadului” (XCII,5-11).

Acest act filantropic constă fie într-un 
impozit obligatoriu – dania rituală, zakat 
– fie într-o contribuiţie voluntară 
(sadaga). De fapt zakat-ul nu este 
propriu-zis o „milostenie”, ci are un sens 
mai profund: este un gest care face ca 
solidaritatea credincioşilor să devină 
efectivă; a „credincioşilor” – adică a celor 
care ştiu să-şi învingă egoismul şi avariţia: 
„şi un gest care să le reamintească în 
permanenţă că orice lucru, deci şi orice 
bogăţie îi aparţine lui Dumnezeu – şi că, 

deci, individul nu 
poate dispune de 
bogăţ i i  după 
bunul său plac, 
pentru că fiecare 
om este  un 
m e m b r u  a l 
c o m u n i t ă ţ i i ” 
( R . G a r a u d y ) . 
Chiar şi cei săraci 
erau sfătuiţi să 
p lă t ească  un 
oricât de mic 
zakat; iar soldaţii 

– o parte din solda lor. Este un act de 
devoţiune care le asigură ajutorul lui 
Allah.

Cât priveşte contribuţia voluntară 
(sadaqa) – contribuţie care consta în 
alimente şi se împărţea nevoiaşilor la 
sfârşitul sărătorilor Ramadanului – şi 
aceasta a fost considerată de unele şcoli 
juridice musulmane ca obligatorie pentru 
cei bogaţi.

A patra îndatorire, absolut obligatorie, 
era (şi este) postul Ramadanului (siyam). 
Timp de 30 de zile, de la răsăritul până la 
apusul soarelui, toţi musulmani, bărbaţi, 
femei, de la vârsta de 14 ani erau (şi sunt) 
obligaţi să se abţină de a lua ceva în gură, 
sau de a avea raporturi sexuale. (În 
ultimul timp – cf. A. Mazahery – s-a 

adăugat şi interdicţiei de a inhala fumul 
de tutun, şi de a administra injecţii - în 
afara situaţiilor foarte grave. Se 
recomandă chiar şi abţinerea de a mirosi 
vreun parfum – inclusiv o floare). Daca 
prin nerespectarea acestor obligaţii 

fuseseră obligaţi să 
întrerupă  postul, 
musulmanii erau 
obligaţi să recupereze 
zi lele neposti te, 
i m e d i a t  d u p ă 
t e r m i n a r e a 
Ramadanului.

Credinciosului i 
se recomandă ca, în 
acest timp, să evite 

certurile, calomniile, bârfelile şi 
conversaţiile indecente; să aibă o atitudine 
conciliantă în raporturile cu ceilalţi, să 
facă acţiuni caritabile, şi să citească 
mereu Coranul. Nu erau obligaţi să ţină 
acest post: muribunzii, soldaţii în timpul 
unei campanii militare, bătrânii, femeile 
gravide sau cele care alăptează. În schimb, 
toţi aceştia vor da pomeni pentru zilele 
nepostite, ei, sau o rudă în locul lor. 
Bolnavii erau obligaţi de medic să bea sau 
să mănânce.  – De asemenea, erau scutiţi 
de acest post cei care efectuau munci 
grele şi cei care se aflau într-o călătorie 
de cel puţin două zile; dar toţi aceştia 
trebuiau sa recupereze zilele nepostite.

În timpul lunii Ramadanului mosheile 
erau pline (în marile oraşe, unele erau 
deschise toată noaptea); iar în localurile 
publice şi în familii, aveau loc petreceri şi 
ospeţe. Bine înţeles după apusul soarelui.

În fine un pelerinaj (hadji), cel puţin 
odată în viaţă, la Mecca şi la locurile 
sacre din împrejurimi, era a cincea 
obligaţie pe care musulmanii, care aveau 
posibilitatea materială să o facă şi dacă 
starea sănătăţii o permitea.

Pelerinajul era un obicei practicat şi 
de arabii epocii preislamice dar Mahomed 
l-a islamizat, centrându-l pe sanctuarul 
Ksaba şi pe muntele Arafat (în realitate, o 
colină înaltă de doar 30 m). În centrul 
oraşului Mecca se află „Moscheia sacră”- 
un spaţiu întins de aproximativ 165 m. pe 
110 m., înconjurat de o colonadă 
acoperită, datând - în forma sa originală 
– din secolul al VIII –lea. În această curte 
interioară se află o fântână pentru 
abluţiunile rituale; o construcţie mică 
numită „casa lui Abraham”, patriarhul 
biblic considerat strămoşul comun al 
arabilor şi al evreilor; iar în mijloc, 
templul Kaaba ( în traducere „cub”, 
„zar”).

Templul este o construcţie simplă din 
piatră vulcanică, înaltă de 15 m. şi cu 
laturile de 12 m. şi de 10 m.. Într-un colţ 

exterior al clădirii este încastrată faimoasa 
„piatră neagră” (un aerolit), spartă de 
secole în trei bucăţi mari, recompusă şi 
prinsă într-o montură de argint. În interior 
– nimic altceva decât o scară şi câteva 
lampadare. Încă din timpul lui Mahomed, 
Kaaba era acoperită cu o uriaşă 
învelitoare, prelată, a cărei culoare varia 
de la domnia unui calif la altul. Azi, 
învelitoarea este din brocat negru, având 
brodate cu fir de aur verset din Coran. În 
fiecare an învelitoarea este înlocuită cu 
alta nouă; cea veche este tăiată în bucăţi 
mici, vândută ca relicve pelerinilor – al 
căror număr depăşeşte cu mult cifra de un 
milion în fiecare an.

 Ritualurile „marelui pelerinaj” 
erau (şi sunt) multe şi complicate – dar 
stabilite cu precizie şi minuţiozitate, până 
la cele mai mici amănunte. Constau – în 
linii generale – în următoarele: pelerinii 

vin îmbrăcaţi în veşmânt alb, fără 
cusătură; fac înconjurului Kaabei de şapte 
ori, după prealabila abluţiune rituală; de 
fiecare dată sărutau „piatra neagră”, beau 
din apa sărată şi amară a fântânii din 
incinta moscheii (locuri sfinte situate pe 
două coline din apropiere); apoi se rugau 
la alte două.

 În zilele următoare pelerinii 
mergeau in satul Mina, la 8 Km de Mecca. 
Seara porneau spre „muntele” Arafat, la 
20 km de Mecca, la poalele căruia 
petreceau noaptea, în corturi sau sub cerul 
liber rugându-se. La întoarcere, adunau 
de aici mai multe pietre – pe care, ajunşi 
la Mina, le aruncau în „demonii”figuraţi 
şi întrupaţi în trei stâlpi de piatră. Apoi 
pelerinii se rădeau pe cap (sau doar se 
tundeau), în timp ce femeile îşi tăiau, 
simbolic, o şuviţă de păr. La urmă 
sacrificau animalele pe care le aduseseră 
cu ei – oi, capre, cămile – şi se ospătau 
timp de trei zile, petrecând liniştit cu 
prietenii: ospăţ pe care musulmanii turci 
îl numeau „marele bairam”. – În ultima zi 
se reîntorceau la Mecca, pentru a mai face 
încă o dată înconjurul Kaabei.

OVIDIU DRIMBA
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I

Prima biografie a lui Mohamed (a lui 
Ibn Ishaq, m. 728), bazată pe informaţiile 
celor care l-au cunoscut pe Profet, precum 
şi biografiile următoare, din prima 
jumătate a sec.IX, îl prezintă pe Mohamed 
ca pe un om paşnic (care pregătea 
războaiele, e adevărat, dar „în numele lui 
Allah”, şi fără a participa personal), 

exuberant şi inconsecvent, cordial şi 
generos, dar iute la mânie şi chiar 
vindicativ; om hotărât, calculând totul la 
rece şi foarte abil în a profita de situaţiile 
favorabile. Era modest, nu era mândru de 
succesele lui, dispreţuia gloria şi bogăţia. 
S-a stins la 62 de ani, după ce tocmai 
pregătise planurile unei vaste operaţii 
militare în Palestina. Mormântul său se 
afla în marea moschee din Medina.

După ce timp de 15 ani se ocupase de 
comerţ, la vârsta de 40 de ani Mahomed 
s-a retras în singurătate să mediteze. În 
anul 610 a avut prima viziune mistică, 
însoţită de o revelaţie auditivă. – Dintre 
viziunile care au urmat, celebră pentru 
sensul ei de alegorie mistică este cea a 
unei călătorii la Ierusalim şi a ascensiunii 
sale la cer, unde a putut contempla 
Paradisul şi Infernul. Întrucât i se reproşa 
că nu este în stare să săvârşească minuni, 
prin care să dovedească autenticitatea 
divină a mesajului său, Mahomed a relatat 
– pentru a răspunde incredulilor – această 
călătorie a sa în cer („miraj”), pornind din 
Ierusalim. Această călătorie extatică, ce 
va juca un rol fundamental în teologia 
islamică, a făcut ca Ierusalimul să fie 
considerat de musulmani al treilea oraş 
sfânt (După Mecca şi Medina).

A început să predice, până când 
ostilitatea marilor negustori l-a determinat 
să se expatrieze la Yathreb, oraş care va 
primi ulterior numele Medina). Aici, 
Mahomed a continuat să-şi relateze 
„revelaţiile” – care conţin sfaturi, sentinţe, 
norme de conduită în toate domeniile 
vieţii, individuale şi sociale; dar mai ales 
s-a dedicat unei susţinute activităţi 
politice, organizatorice şi militare. Aceste 
norme şi sentinţe, memorizate de 
discipolii săi, n-au fost transcrise decât 
mai târziu. Prima versiune oficială a lor a 
fost întocmită din însărcinarea califului 
Othman, în anul 650, de către fostul 
secretar personal al lui Mahome, Zaid ibn 
Thabit, împreună cu un grup de 
colaboratori.

Ovidiu Drimba: 
Mahomed şi doctrina Coranului

Aranjamentul materialului n-a fost 
făcut în ordinea cronologică a 
„revelaţilor”. Celelalte mari capitole 
(„surate”) se succed – cu excepţia 
primului capitol, care de fapt este o 
rugăciune – în ordinea dimensiunii, a 
lungimii lor: de la al doilea capitol, care 
are 286 de versete, până la cele din urmă, 
de numai 3 versete. Toate suratele 
(sing.”sura”, pl.”suwar”), conţinând în 

total 6.236 de versete, încep cu o formulă 
introductivă: „În numele lui Dumnezeu 
celui milostiv şi îndurător”. Toate sunt în 
versuri, inegale ca lungime, terminate în 
rimă sau asonanţă, uşurând astfel lectura 
sau recitarea textului („al-Quran” – de 
unde „Coran” – înseamnă „lectură, 
recitare”). Cel ce vorbeşte în text este 
totdeauna Dumnezeu, Allah, niciodată 
Mohamed – care se consideră doar un 
„transmiţător” al unui mesaj divin, un 
profet. („Mohamed nu pretindea să 
fondeze o religie nouă, ci doar să 
reamintească oamenilor credinţa lui 
Abraham că există un singur Dumnezeu, 
că trebuie venerat, şi căruia i se datorează 
o supunere absolută” – R. Garaudy).

Sursele de inspiraţie dogmatică ale 
Coranului sunt mai ales ebraice:”Vechiul 
Testament” şi „Talmudul”. Într-o măsură 
mult mai mică sunt şi sursele creştine 
evangheliile apocrife, în primul rând. 
(Afinităţile islamului cu creştinismul sunt 
uneori atât de vizibile încât, în Evul 
Mediu, mulţi creştini considerau islamul 
mai degrabă a fi o erezie creştină, decât o 
altă religie. În „Divina Comedie”, de 
pildă, Dante îl plasează pe Mahomed în 
Infern, nu printre păgâni, şi printre 
creştinii schismatici).

Religia islamică nu propune 
credinciosului idealuri cu neputinţă de 
atins. Este o învăţătură eminamente 
practică, reflectând spiritul practic însuşi  
pe care l-a avut Mahomed. Este o religie 
care se adresează oamenilor simpli: nu 
face apel la sacramente mistice, nu 
pretinde asceză şi renunţări, şi nici nu 
instaurează o ierarhie clericală. Dogma sa 
fundamenta lă  e s t e  a f i rmarea 
monoteismului: Allah este divinitatea 
supremă; Allah este unic, nu este asociat 
într-o „Sf. Treime”, şi nici n-a avut un 
Fiu.

(„Trinitatea” – dogma pe care 
Mahomed o neagă categoric – înseamnă 
pentru el divinitatea împărţită între 
Dumnezeu, Iisus şi Maria. „Sfântul Duh” 

– este considerat de Mahomed ca un 
concept prea abstract, ininteligibil pentru 
omul comun – este identificat de el cu 
arhanghelul Gabriel. Mahomed vorbeşte 
cu respect despre Iisus şi despre Fecioara 
Maria, dar nu îi socoteşte a fi de esenţă 
divină. (vezi Coran, III, 59; şi Coran, V. 
16-20. Pe Iisus – pe care îl numeşte  Isa 
al-Mesiah, „Iisus Trimisul” – îl consideră 
doar un profet, superior predecesorilor săi 
profeţi, dar a cărui crucificare şi reînviere 
o neagă, susţinând numai că „Dumnezeu 
l-a ridicat la sine” – Coran, IV. 156. – De 
aceea arabilor, musulmanilor, nu le place 
să li se spună „mahomedani”, pentru că ei 
nu se închină lui Mahomed precum 
creştinii lui Iisus).

 Allah este evocat în Coran de 99 de 
nume – atribute: este atotputernic şi 
milostiv, este stăpânul şi creatorul lumii, 
dar spre deosebire de dogma iudaică 
privind creaţia lumii în 6 zile, Coranul 
afirmă că acţiunea creatoare a lui Allah 
este continuă; „El este cel ce înviază şi 
omoară, şi dacă a hotărât un lucru, el zice: 
„Să fii!” şi el este” (XV, 70). – Allah are o 
curte formată din îngeri, muritori, 
înaripaţi, fără sex, creaţi din lumină, şi 
care ascultă de Allah, - dar mai este şi 
Satan („Shaitan”), diavolul alungat din 
Paradis înaintea lui Adam, şi care până la 
Judecata de Apoi v-a căuta mereu să îi 
ducă pe oameni în rătăcire (sursa ebaică a 
acestui mit este evidentă).

Îngerii din religia iudaică se întâlnesc 
şi în islamism. Fiecare om are alături doi 
îngeri, care ţin socoteală de faptele lui 
bune sau rele. Shaitam are în subordinea 
lui demonii (djini), spiritele rele în care 
credeau şi arabii pre-islamici (şi cărora şi 
contemporanii lui Mahomed le mai 
duceau jertfe), demoni alcătuiţi din flăcări 
şi putând lua diferite înfăţişări; sălăşluiesc 
pe pământ – sau în cer, unde îngerii 
aruncă împotriva lor cu pietre; acestea 
sunt cometele.

A doua dogmă islamică mai importantă 
se referă la revelaţia interpretată ca fiind 
un ajutor primit de om din partea lui 
Allah, prin trimişii săi, profeţii. Aceştia 
aduc oamenilor Legea, sau le-o 

reamintesc; totodată îi avertizează, îi 
ceartă sau îi ameninţă când nu o respectă. 
Numărul lor este mare: „Am trimis la 
toate popoarele câte un sol” (Coran, XI, 
38). – Profeţii au şi darul de a face 

minuni; dar lui însuşi, 
Mahomed îşi atribuie 
una singură: aceea de a 
fi revelat oamenilor 
Coranul.

În fine, profeţii îi 
îndeamnă pe oameni la 
fapte bune; „Şi împliniţi 
rugăciunea, şi daţi 
milostenie, şi ceea ce 
faceţi înainte bine pentru 
sufletele voastre, aceea veţi afla la 
Dumnezeu căci Dumnezeu ştie ce faceţi” 
(Coran, II, 104). – Un asemenea profet a 
fost şi arhanghelul Gabriel, care a vestit-o 
pe fecioara Maria; „Eu sunt un trimis al 
Domnului tău ca să-ţi dau un fecior curat” 
(Coran, XIX, 19). Cu un respect 
desăvârşit vorbeşte totdeauna Coranul 
despre familia lui Iisus: „Iisus, fiul 
Mariei” (Isa, ibn Maryam), sau despre 
„Isa al-Mesih” („Trimisul Mesia” – vezi 
Coran, III, 30-52; XIX, 16-36).

 Din surse în special creştine s-a 
inspirat Mahomed în fundamentala sa 
doctrină escatologică. Este aspectul cel 
mai impresionant şi în mod mai dramatic 
tratat, căruia îi este rezervată întreaga 
sura a LXXV-a. 

Suratele cele mai vechi abundă în 
viziuni, preziceri, revelaţii, privind soarta 
omului după moarte; căci „după separarea 
sa de trup, sufletul rămâne multă vreme 
într-o stare de inconştienţă, în somnul sau 
beţia morţii, până la Judecata de Apoi” 
(H. Massé). Sfârşitul lumii este anunţat 
atât prin creşterea impietăţii printre 
oameni, cât şi prin semne terifiante: 
Coranul va fi dat uitarii, templul din 
Mecca va dispare, etc. Morţii vor învia, 
Dumnezeu îi va judeca, rezervându-le 
celor drepţi plăcerile şi voluptăţile raiului 
(Coran, XXXVII, 39-47), iar celor care 
au făcut fapte rele, chinurile veşnice ale 
iadului. – Între rai şi iad se află nişte 
ziduri despărţitoare, pe care rămân urcaţi 
cei care au făcut, în măsură egală, şi fapte 
bune şi fapte rele, - şi de unde privesc 
raiul şi iadul, fără a putea coborî nici în 
unul nici în celălalt (Coran, VII, 44-49).

O dogmă care derivă din concepţia 

despre Judecata de Apoi şi din credinţa 
potrivit căreia nimic nu se întâmplă în 
lume fără voia lui Allah, este dogma 
predestinării: „Nimeni nu poate muri fără 
voia lui Dumnezeu, cum este scris în 


