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”Tomitanii l-au primit ca pe 
un oaspe, l-au ajutat cât au 
putut, l-au scutit de orice dări 
şi obligaţii – distincţie ce nu se 
obişnuia să se acorde unei 
persoane venite în calitate 
neoficială, la agonalii îl invitau 
în juriu; ba, la una din 
sărbătorile mari ale anului, 
l-au cinstit încoronându-l cu 
cununa de iederă a poeziei, 
pe scena teatrului, în faţa 
mulţimii, într-un cadru festiv. 
Şi nu numai Tomisul îl onorase 
astfel, ci şi alte oraşe de pe 
Pontul Stâng, pe care desigur 

că le vizitase în timpul anilor, mai ales pe cele din 
apropiere: vechea cetate a Histriei, frumosul Callatis, 
însoritul Dionisopolis.

Nu, nu avea nici un temei să se plângă de ospitalitatea 
tomitanilor: coloniştii aceştia greci, deşi în majoritate 
negustori, oameni fără o cultură deosebită, ştiau preţui 
cum se cuvine prezenţa în orăşelul lor a celui mai ilustru 
personaj pe care îl găzduise până acum Tomisul. Dar nu 
numai printre greci, ci şi printre sarmaţii sau geţii din Tomis 
îşi făcuse prieteni, cu care sta adesea de vorbă, uneori le 
făcea mărturisiri, le vorbea despre sănătatea lui căreia 
nu-i pria clima de aici, despre asprimea pedepsei cu care 
fusese prea crunt lovit, despre casa, soţia, prietenii pe 
care-i lăsase la Roma, şi barbarii aceştia se arătau foarte 
înţelegători şi umani, fie că îl compătimeau, fie că admirau 
dovezile de devotament ale prietenilor săi din Roma. Nu o 
dată îi spuseseră tomitanii că ei s-ar bucura, fireşte, dacă 
nefericitul exilat ar fi iertat şi s-ar întoarce la Roma, dar, pe 
de altă parte, le-ar părea rău că pleacă din mijlocul lor…

Înţelegerea cordială întâmpinată la tomitani îi făcea 
bine. Se simţea înc-o dată iubit, şi simpatia tomitanilor, 
bunăvoinţa, respectul lor îi dădeau din nou nu numai un 
sentiment de demnitate omenească – de atâta vreme 
pierdut!”

(Ovidiu Drimba, OVIDIU. Marele exilat de la Tomis, 
Prefaţă de Tudor Vianu, reeditare, Editura Saeculum I.Q.)

Ion MILOŞ
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LERUI-LER

Puţine popoare au dat lumii atâţia scriitori de seamă cum a dat 
poporul român. Valori de adevărată rezonanţă mondială. 
Faptul acesta l-a facut probabil pe renumitul critic şi poet 
francez Alain Bosquet să afirme că, îndată ce se întâmpla ceva 
important în literatura franceză, caută să vadă dacă nu se 
petrecuse ceva mai înainte în literatura română. Eugen Ionescu 
îl numea pe Urmuz un suprarealist “avant la lettre”. Tristan 
Tzara este considerat părintele dadaismului, iar Eugen Ionescu 
fondatorul teatrului absurd. Cunoscutul filosof francez Gilles 
Deleuze a scris în 1977: „Cel mai mare poet francez este un 
roman: Gherasim Luca”. Bucovineanul Paul Celan este 
unanim apreciat drept cel mai mare poet modern de limbă 
germană.
Toti acesti scriitori de origine română au contribuit la 
revoluţionarea şi înnoirea simţirii şi expresiei literare şi poetice 
nu numai româneşti, ci si universale. Atunci cum să explicăm 
fenomenul că niciun scriitor român până în prezent n-a obtinut 
Premiul Nobel pentru literatură ? Părerea mea este că am avut 
între cele două razboaie cel puţin doi scriitori care au meritat 
acest premiu: Lucian Blaga şi Liviu Rebreanu. Nu sunt vinovati 
suedezii ca nu l-au obtinut.

DUREREA LITERATURII ROMÂNE
Blaga a fost propus la Premiul Nobel în 1956, dar cum să i se acorde 
acest premiu când nicio poezie nu i-a fost tradusă în limba suedeză 
şi nici în alte limbi de circulaţie, iar poetul trăia „mut ca o lebădă în 
patria sa”. Poeziile lui Blaga au apărut în limba suedeză abia în 
1995 în traducerea mea.
Şi Liviu Rebreanu a fost propus la premiul Nobel, dar citindu-i 
Jurnalul m-am îngrozit văzând cât de duşmănit şi de bârfit a fost el 
în Romania de către confraţii lui. Au mai fost propuşi şi Nichita 
Stănescu şi Marin Sorescu, amândoi traduşi de mine, dar numai 
intrigi, bârfe si feşteliri despre ei au ajuns la Academia Suedeză.
Cioran, Ionescu, Eliade sunt emblematici pentru universalitatea 
culturii noastre. Insă o lungă perioadă în anii `50 si `60 ei erau aspru 
atacaţi in Romania ca elemente decadente, duşmănoase şi fasciste. 
Am fost primul care l-a lansat pe Cioran în Suedia, scriind despre 
opera lui un amplu eseu şi traducându-i două cărţi: Silogismele 
amaraciunii şi Istorie şi Utopie. Am fost rugat de două personalitati 
suedeze, una de la Academie şi cealaltă din conducerea Institutului 
Suedez să „testez” dacă ar accepta Premiul Nobel. N-a acceptat. Am 
pus-o atunci pe seama legământului de a nu accepta nici un fel de 

O frumoasă Culegere de colinde – Lerui – Ler, trecută 
aproape neobservată, a apărut sub îngrijirea etnologului 
Marioara Marinescu, cu un studiu introductiv semnat de 
regretatul cercetător istoric Dumitru Bălaşa (1 august 1911, 
Suteşti-Vâlcea- 22 dec.2002, Drăgăşani). 

Apărută sub egida Fundaţiei Culturale vâlcene, -  care 
editează de ani buni revista de studii 
ge to-dac ice  ş i  mediev i s t i ce 
„DOKIANA” (fondatori: D. Bălaşa şi 
pr. Ion Marinescu), - recenta colecţie de 
colinde se constituie, atât ca studiu 
introductiv, cât şi ca ilustraţiune a temei, 
drept o lucrare fundamentală în ceea ce 
priveşte lămurirea misteriosului apelativ 
Ler / Lerui-Ler din colindele populare 
româneşti (Editura „Kitcom”, 340 p.).

Trecând în revistă toate interpretările 
lexemului în cauză, atât cele din 
dicţionarele româneşti de până acum cât 
şi pe acelea date de unii cercetători, 
etnologi şi istorici, preotul cercetător 
Dumitru Bălaşa, pe baza intuiţiei lui 
Dimitrie Cantemir care vorbeşte în 
Hronicul vechimei a romano-moldo-
vlahilor despre „Curţile lui Ler 
împărat”, situate pe malul Oltului, 
undeva aproape de Dunăre, stabileşte 
că, dincolo de toate formele grafice cu 
care apare în colinde, în descântece şi în basmele daco-
române, LER „nu este interjecţie, nici un mitologem, ci un 
personaj real, o reminiscenţă etnoistorică a celor doi 
împăraţi (cezari şi auguşti) ai Imperiului Daciei Mari, între 
anii  305 şi 313”. 

LER, scrie cercetătorul D. Bălaşa, nu este altul decât 
GALER, împăratul de la Romula (localizată între Piatra Olt 
şi Caracal), – iar ideea lansată de Lazăr Şăineanu, „după 
care Ler, Leroi-Ler ar fi interjecţie, deşi îmbrăţişată de toţi 
academicienii şi lingviştii, s-a dovedit a fi o gravă eroare, 
care – repet – a prejudiciat continuitatea dacă-română.” 

Aşadar, colecţia de colinde întocmită de Marioara 
Marinescu „lămureşte şi repară o eroare academică”.

Gratulat de popor cu acest hipocoristic pentru faptul de 
a fi dat un decret de libertate a creştinismului în Dacia 
postaureliană, Galerius Maximianus Daia sau Dacul, 
ginerele lui Diocleţian, devine în 305 împărat august. În 

311 a dat „primul decret de libertate 
religioasă pentru creştini, obligându-i 
ca în rugăciunile publice să se roage 
şi pentru împărat şi familia sa”. Acest 
Decret privind libertatea religioasă a 
daco-romanilor din Dacia a constituit 
„începutul unei vieţi noi în imperiu”, 
marcând astfel „o explozie de bucurie 
în rugăciunile publice şi în colinde”. 

Aşadar imperatorul GALERIUS 
(+311) a devenit LER-ÎMPĂRATUL 
din creaţiile folclorice, la Romula 
fiind Curţile împărăteşti (vestigiile 
istorice venind în sprijinul ipotezei). 
Întemeietorul Arcului de Triumf de la 
Salonic – care „reprezintă apogeul 
dacismului în lumea antică şi 
începutul Evului Mediu” – a devenit 
atât de popular, el însuşi fiind născut 
în Dacia Ripensis, din părinţi păstori 
de vite, „om frumos în trup, vestit şi 
norocos ostaş” (Petru Maior, Istoria 

pentru începutul românilor în Dachia, 
191). 

Politica de libertate religioasă acordată daco-românilor 
a fost continuată de Galerius cel Tânăr (Daia/Dacul, Daca 
dictus, + 313), nepotul său de noră,  - ambii conducători ai 
Imperiului „Dacia Mare”, - şi apoi de împăratul Constantin 
cel Mare, un atlet al creştinismului.

Această identificare „datează colindele, basmele şi 
incantaţiile respective pentru istoria literaturii noastre, 
situând-o în fruntea celor mai vechi popoare”.

Dan Radu ABRUDAN
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onoruri literare. Acum constat ca i-a fost teamă. Voia să 
evite reeditarea cazului Vintila Horea cu premiul 
Goncourt din 1961. Dar probabil, si evitarea atacurilor 
dupa moartea lui.
În 1996 a apărut în suedeză în traducerea mea, romanul 
Vânătoare regală de Dumitru Radu Popescu. A fost 
foarte lăudată şi declarată de marea critică suedeză 
drept capodoperă. Am publicat în revista “România 
Literară” din 28 aug. 1996 câteva extrase din aceste 
cronici. Deja în numarul următor al revistei, Ioana 
Pârvulescu l-a minimalizat pe o pagină întreagă şi ca 
scriitor, şi ca personalitate.
Atunci întreb cine să se ocupe de cunoaşterea şi de 
afirmarea noastră în lume, dacă noi ne „mâncăm unii 
pe alţii”? Nouă românilor nu numai că nu ne pasă de o 
astfel de afirmare, dar încercăm cu toate mijloacele să o 
împiedicăm şi să-i ponegrim pe cei ce o fac, lipindu-le fel 
de fel de epitete şi etichete degradante. Iar Statul român 
se vaită ca n-are bani pentru astfel de „lucruri”. 
Politicienii români intră în politică să-şi facă „plinul”. 
Eu, intrând în cultura şi literatura română, mi-am facut 
„golul”.
Care este cauza acestei stări dureroase a culturii şi 
literaturii noastre ? Să fie numai invidia ? Să moară 
capra vecinului ? Să fie dintr-o cauză şi mai profundă, 
dintr-o trăsătură a caracterului românesc. Să fie o boală 
genetică ? Nouă românilor ne lipseste sentimentul 
actului obştesc. Noi dacă nu reuşim să ne impunem prin 
cinste şi adevăr, atunci minţim. Neacordându-i-se 
premiul Nobel lui Lucian Blaga, am încercat cu fel de fel 
de aiureli şi minciuni să ne măgulim că s-ar fi aflat 
printre ultimii cinci candidaţi şi l-am făcut şi pe el să 
creadă aceasta, dupa cum reiese din romanul sau Luntrea 
lui Caron. Adevărul este că nici n-a fost luat în 
considerare. Eu am ştiut asta înca din 1978, de la 
scriitorul Artur Lundkvist, care mi-a fost prieten foarte 
apropiat. Dar n-am fost crezut când am spus asta. Mult 
m-am bucurat când am citit studiul profesorului si 
criticului Ion Bălu: „Lucian Blaga si premiul Nobel” 
publicat în revista „Contemporanul” din iulie 2003, în 
care s-a confirmat acest adevar.
Noi trebuie să înţelegem că literatura unei limbi de 
circulaţie mai redusă nu poate fi lansată şi cunoscută în 

lume fără sacrificii şi fără traduceri. Operele bune, 
interesante, de înaltă valoare au nevoie de traduceri 
reuşite şi de reclamă eficientă şi la timp, tocmai de a se 
impune în conştiinţa cititorilor de pretutindeni. În 
aceasta constă marele rol al traducătorilor. Traducătorul 
face trecerea unui scriitor naţional la scriitor 
internaţional. Un alt aspect important este sincronizarea 
traducerilor. Nu este tot una dacă un scriitor este tradus 
în timpul vieţii sau abia dupa moarte, cum a fost cazul 
cu Eminescu, Blaga, Bacovia, Gellu Naum etc. Un 
adevărat scriitor nu aparţine numai literaturii propriei 
sale ţări, ci intregii lumi. Dante nu a scris numai pentru 
italieni, nici Shakespeare numai pentru englezi, nici 
Goethe numai pentru germani, nici Dostoievski numai 
pentru ruşi etc. Şi Eminescu şi Blaga şi Rebreanu au 
scris pentru întreaga lume, numai că ei nu sunt suficient 
de cunoscuţi în lume. Mare mi-a fost mirarea când 
m-am stabilit în Suedia în anul 1964 şi am constatat cât 
de necunoscută este cultura şi literatura noastră acolo. 
Nici profesorii universitari n-au auzit de Eminescu, 
acest mare admirator al mitologiei şi culturii scandinave 
şi primul scriitor roman care a tradus din literatura 
suedeză, prin intermediul limbii germane, şi aceasta 
încă la varsta de 16 ani. E vorba de nuvela „Lanţul de 
aur” a lui Onkel Adam, pseudonimul literar al 
scriitorului Carl Anton Wetterbergh. Este trist că 
primele traduceri, în volum, din poeziile sale, să apară 
abia în 1989 cu ocazia centenarului morţii sale. Au 
apărut vreo 18 cronici extrem de lăudate. Suedezii au 
descoperit în el un geniu al poeziei universale. 
Însă un român de la „Europa Liberă” m-a atacat pe 
motivul ca traducându-l pe Eminescu am făcut servicii 
culturii ceauşiste! Doamne miluieste-ne pe noi! Nouă ne 
lipseşte sentimentul naţional sincer si autentic. Noi 
confundăm Adevărul cu Puterea. Iar grupul politic şi 
partidul cu Naţiunea. Noi gândim în spirit de partid, de 
gaşcă, de clan. Iar cine gandeşte astfel împarte până la 
urmă şi cultura în cult şi ură, şi fac din persoana care 
aparţine partidului şi clanului lor un cult, restul fiind 
transformat în obiect de ură şi de discreditare. La noi 

Valoarea în sine nu conteaza ci doar aderenţa la ceva: la 
partid, la clan, la gaşcă. Or de la Hegel am putut învăţa 
un adevăr, acela ca sensul mai adânc al vieţii sociale, 
naţionale şi istorice este realizarea conştiinţei. Numai 
aşa se poate crea o cultură universală.
Precum există o graţie cerească, aşa există şi o graţie 
pământească pe care numai noi înşine ne-o putem da, a 
scris undeva Cioran. Şi tot din istorie ştim că puterea 
unui ins, a unui grup politic, clan, exercitată dintr-un 
impuls egocentrist şi trufas, ignorând interesul naţiunii, 
societăţii şi ţării, ba chiar împotrivindu-se acestora, 
deteriorează şi atrofiază mecanismul naţional, social şi 
individual, naşte suspiciuni, nelinişti şi durere, izolează 
şi marginalizează omul adevărat şi devotat bunului 
obştesc. Iată de ce întotdeauna a fost greu în România 
pentru genii, pentru creatorii care au dorit să se ridice 
la universalitate.
Nu este întâmplător că mari personalităţi româneşti au 
trăit şi creat în exil. Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen 
Ionescu, Tristian Tzara, Pallade, Coandă, Brâncuşi, 
Enescu, Paul Celan, Celibidache şi mulţi alţii. Iar cele 
rămase în ţară dacă au rezistat stricaciunii şi corupţiei 
şi-au plătit preţul creaţiei fie cu închisoarea şi sănătatea, 
fie chiar cu viaţa: Eminescu, Caragiale, Iorga, 
Vulcănescu, Noica, Blaga şi alţii.
Mie mi-a fost ruşine ca numai eu să fiu scriitor suedez şi 
să nu-i fac şi pe Eminescu, Blaga, Bacovia şi încă vreo 
200 de poeţi şi vreo 30 de prozatori publicaţi în antologii 
şi vreo 25 de publicaţii în cărţi separate: piscurile liricii, 
prozei şi gândirii româneşti.
Trebuie să ne eliberăm de mentalitatea noastră de apă 
stătută în care cântă brotăceii invidiei, bârfei, 
suspiciunii, ai vrajbei şi urii, ai minciunii şi corupţiei. 
Cu o astfel de mentalitate nu este întâmplător că ţara 
noastră este singura din Europa împarţită in doua: 
România şi Republica Moldova, şi amândouă cele mai 
sărace din Europa cu o cultură si o literatură atât de 
puţin cunoscute în lume. Sărace ca ţări, dar cu unii 
indivizi printre cei mai bogaţi din Europa. Şi aceasta 
este un fel de cultură românească.

Continuare din pag. 1 

Confesiune
M-am  dus să mă-ntâlnesc cu Dumnezeu pe sub pruni,
- cred că şi lui îi plac prunii-nfloriţi -
să-i spun că-n primăvara asta, ca şi-n alte dăţi,
m-am rugat mereu pentru câinii părăsiţi de pe străzi,
dar că n-am intrat  decât  uneori  într-o  biserică
şi-atunci, mai mult m-am rugat pentru iertare,
c-am uitat să-mi aduc sufletul cu mine.

Grădina e un loc în care pot mai uşor să m-adun
şi să-i vorbesc, printre florile albe, despre orice,
ca şi cum aş vorbi doar cu prunii,
despre mine, despre semenii mei şi despre trandafirii
îmbălsămaţi, pe care i-am văzut la televizor,
trandafiri de doi ani, promiţând iubiri lungi
ce se vor stinge înainte ca ei, înc-o dată, să moară…..

Si poate-ntr-un târziu îi voi vorbi despre cuvântul 
care, prea des, loveşte ca piatra
şi despre gândul întunecat, strivit după ce-ntrupează,
ca urma lui să-ţi rămână cărbune în suflet …..

Dar mă gândesc că El ar trebui să ştie 
despre toate acestea 
şi nu ne-ar mai rămâne decât să ne bucuram ascultând
cum coboară seara peste prunii-nfloriţi.

 

MARIANA  AL SALEH

Aşteptare
Cu dinţii albi, dezveliţi în râset găleţilor
din care apa violent se revarsă,
trupuri subţiri, dansând în fire de boji,
se petrec printre noi din alt veac.

Trupul tău,
cautâd amintirea albelor ploi
printre florile de paie ale câmpului,
se strecoară în noapte…

Copilăria, printre fructele verii

Copilărie mirosind a căpşuni...
Dar nu căpşunile din grădina bunicii,
îndelung degustate cândva...
O copilărie în care singurătatea miroase-a căpşuni
sau a portocale.
Aceasta e o copilărie
care, şi ea,
îşi cere dreptul, printre celelalte...

Aripa Măiastrei

Am întrebat scaunelele de ce tace Masa
Şi ele mi-au răspuns că se pregăteste, 
în taină, 
pentru cina când EL,
ca un fiu rătăcitor,
va veni cu Măiastra pe umăr.
Până atunci, 
Ea îşi întinde aripa
peste infinitul din noi.

DUREREA LITERATURII ROMÂNE
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CRONICA LITERARĂ:

„CONVORBIRI CU OCTAVIAN PALER”

Vineri, 12 octombrie 
2007, la sala Teatrului 
„Elvira Godeanu” din 
Târgu-Jiu, a avut loc 
lansarea volumului 
„Convorbiri cu Octavian 
Paler”, de Daniel Cristea-
Enache. Alături de autor, 
s-au aflat Georgeta 
Dimisianu, director al 
Editurii  „Historia”, 
scriitorul Horia Gârbea, 
preşedinte al Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti 
şi vicepreşedinte al 
Uniunii Scriitorilor din 
România, prof. Alexandra 
Andrei – director al 
Bibliotecii Judeţene 

„Christian Tell”, prof. Ion Cepoi – director al Centrului 
Judeţean de Creaţie, prof. dr. Elena Roată.

Este pentru a treia oară când personalitatea proeminentă 
a lui Octavian Paler face cinste oraşului lui Brâncuşi şi 
culege ropote de aplauze, de data aceasta scriitorul fiind 
prezent prin substanţialele convorbiri purtate cu mai tânărul 
şi talentatul critic literar Daniel Cristea-Enache.

Dacă în numărul 4/2005 al revistei „Portal-Măiastra” 
consemnam întâlnirea din toamna anului 2005 şi cronica 
lucrării de eseuri „Eul detestabil”, lansată cu acel prilej, de 
data aceasta ne vom apleca asupra cărţii de „Convorbiri” 
apărută la Editura „Corint” din Bucureşti (333 pag.).

Într-un „Argument”, D. Cristea-Enache mărturiseşte că 
multă vreme a fost impresionat şi chiar intimidat de 
personalitatea marelui cărturar O. Paler, de anvergura 
ideistică şi reflexivă a cărţilor sale, cât şi de „ieşirile în 
spaţiul public, întotdeauna memorabile prein greutatea şi 
tonalitatea cuvintelor rostite”:

„Într-o epocă a logoreei şi grafomaniei, cu atâţia analişti 
improvizaţi şi scriitori închipuiţi, acest intelectual strălucit 
avea darul de a restitui cuvântului gravitatea pierdută şi axa 
lui interioară. Aproape fiecare propoziţie scrisă ori rostită 
de Octavian Paler se întipărea în memorie şi în conştiinţă, 
făcându-te să gândeşti şi să-ţi pui întrebări. Nimic nu era de 
prisos, superfluu, scriitorul şi oratorul cântărind cu atenţie 
verbele şi scuturându-se de adjectivele inutile.”

I-am citit şi noi, ani la rând, cărţile şi i-am admirat de 
atâtea ori intervenţiile jurnalistice (deţinând rubrici 
permanente), dar şi spectacolele de idei în cadrul unor talk-
show-uri de largă audienţă. Dovedindu-se un om al cetăţii, 
acest Cato intransingent, provocat să se exprime asupra mai 
tuturor aspectelor sociale, politice şi culturale, devenea 
uneori un Jupiter tonans împotriva decăderii moravurilor şi 
tuturor neîmplinirilor din ţara sa, făcând responsabilă de 
această criză morală şi social-economică, de toate câte le 
trăim şi se întâmplă, în primul rând, clasa politică.

Adevărul, dreptatea, binele – celebra triadă de concepte 
pe care Socratele platonician o supunea atenţiei publice prin 
consacrata metodă a maieuticii de sorginte raţionalist-
logicistă – erau laitmotive ale temelor paleriene, abordate 
atât în cărţile sale cât şi în intervenţiile, confesiunile şi 
dialogurile purtate, în presa scrisă sau audio-vizuală.

Răspunzând simplificărilor maniheice ale înţelegerii 
lumii şi vieţii, gânditorul ne spune că lucrurile „nu sunt 
deloc simple” şi că „nuanţele” contează: „Adevărul, binele, 
dreptatea nu sunt predeterminate – scrie Daniel Cristea-
Enache, referitor la concepţia intervievatului – şi nu se află 
în proprietatea cuiva. Ele se cer căutate şi câştigate, prin 
lungi deliberări şi decantări succesive.” De aici ideea unui 
proces – desigur, în sensul moral-intelectual – care poate fi 
urmărit în întreaga creaţie a lui O. Paler, devenind „marca 
ei inconfundabilă”. Dar tot de aici şi ideea redescoperirii de 
sine într-o alteritate de voci şi identităţi: „În toate cărţile lui 
Octavian Paler există o voce multiplicată, un ego ce se 
diminuează voit, ca să înregistreze alteritatea.”

Ideea unui «dialog consistent» cu autorul 
„Autoportretului într-o oglindă spartă” sau al „Eului 
detestabil” s-a dovedit, certamente, fructuoasă, benefică, 
clarificatoare. Căci, dincolo de strategiile ficţionale, sufletul 
palerian ni se înfăţişează aici în deplina lui claritate, cu 
afirmaţiile-i şi negaţiile categorice, cu reţinerile şi opţiunile 
fireşti, cu discreţiile şi confesiunile netrucate, cu verva 

polemică şi spontaneitatea oţioasă.
„Convorbirile” cu autorul „Apărării lui Galilei” au 

început în noiembrie 2005, când scriitorul tocmai fusese 
încoronat cu Premiul Omnia al Uniunii Scriitorilor. Ca şi în 
cazul cărţii de convorbiri „Recursul la memorie” realizată 
cu Ileana Mălăncioiu, şi de data aceasta întrebările d-lui 
Cristea-Enache vizau aspecte „tematice”, răspunsurile 
având „acelaşi suport şi o elaboraţie similară”.

Nu în faţa reportofonului deschis eul scriitoricesc îşi 
dezvăluie profunzimile, ci în singurătatea meditaţiei şi a 
confesiunii, în consemnarea sinceră şi netrucată a 
convingerilor, a gândurilor şi ideilor. În acest sens, 
„dialogul” cu O. Paler a căpătat şi aspectul unui „jurnal”, cu 
datarea răspunsurilor şi revenirea la unele formulări, tot cu 
ajutorul maşinii de scris (scriitorul nedezertând de la 
claviatura acesteia în favoarea, bunăoară, a computerului, 
care a acaparat breasla, permiţând nu numai 
„industrializarea” ci şi, de atâtea ori, suficienţa actului 
scriitoricesc…). „Jurnalul” se completează cu unele pagini/
documente găsite prin sertare şi care privesc momente 
importante din viaţa cărturarului.

„Strategia” dialogului i-a impus intervievatorului o 
anumită reţinere, tocmai pentru a nu dispersa „atenţia 
personalităţii intervievate”, intenţia majoră fiind aceea de a 
resuscita, prin întrebări-provocări, „universul lăuntric al 
scriitorului”. E, desigur, aceasta strategia unui, deşi tânăr, 
înţelept critic, care nu se consideră pe sine buricul 
pământului, dimpotrivă nutreşte convingerea că „scriitorul 
este cel care dă sens şi substanţă profesiunii de critic 
literar”…

Dincolo de notaţiile diaristice, O. Paler dezvoltă unele 
paranteze eseistice, aducând în prim-planul reflecţiei noi 
teme şi idei. Nu lipsesc din „provocările”, trăite zi de zi, 
ştiri din ziare şi emisiuni tv (de pe canalele „Discovery” sau 
„History”), replici intempestive, apariţii pe scena politică 
dâmboviţeană, discuţiile cu diverşi indivizi, unii 
pretinzându-se „personalităţi” (deşi O. Paler ne-a mărturisit 
a fi fost toată viaţa lui un „singuratic”) – însă toate acestea 
constituiau pretexte pentru dezvoltarea şi detalierea ideilor 
şi reflecţiilor sale pe diferite teme sociale, politice, 
culturale.

„Convorbirile” cu tânărul critic ale unui „bătrân 
reacţionar” (cum şi-ar fi dorit Octavian Paler să se intituleze 
volumul) se constituie, iată, după propria-i mărturisire, în 
„confesiunea cea mai adâncă din câte a făcut”. Deşi 
împlinise 80 de ani, O. Paler nu era nici „bătrân”, nici 
„reacţionar”:  „Avea o tinereţe spirituală, o mobilitate 
intelectuală şi o vie curiozitate, păstrate, toate, până în 
ultima clipă.”

Această succintă caracterizare a lui Daniel Cristea-
Enache, datată 14 mai 2007, întru totul exactă, veghează de 
aproape toate răspunsurile magistrului. E o claritate 
desăvârşită în tot ceea ce spune Octavian Paler, o luciditate 
aşa-zis metalică, o intransigenţă de Cato-înţeleptul, care 
cerea repetat, în intervenţiile din Senatul Romei, 
„distrugerea Carthaginei” („Ceterum censeo Carthaginem 
esse delendam””), de vreme ce supunea unor radiografii 
nemiloase moravuri şi metehne politicieneşti, mentalităţi 
dubioase şi atâtea tipologii câte a generat interminabila 
noastră „tranziţie” şi vânzoleala pe chestia „integrării” 
europene…

Pentru cine a citit cărţile ori a urmărit intervenţiile în 
presa scrisă sau la televizor, pentru cine la ascultat pe 
Octavian Paler în diverse ocazii (în general, întâlniri cu 
cititorii, lansări de cărţi, întâlniri culturale…), temele şi 
ideile „Convorbirilor” cu Cristea-Enache sunt, în general, 
familiare. Numai că, de data aceasta, ele apar într-un evantai 
tematic, cu nuanţări de mare fineţe, pline de farmecul 
ineluctabilei meditaţii solitare. Aspecte privind familia, 
copilăria, adolescenţa, anii de studii şi de formare 
intelectuală, cei ai rodirii scriitoriceşti, dar şi convingeri ori 
opţiuni ale unui om care a trăit la cumpănă de secole, în 
două lumi, cu realizările, bucuriile, ezitările şi laşităţile 
regretabile, cu priectele cultural-scriitoriceşti în parte 
realizate, cu nostalgiile de neuitat şi regretele de prisos, cu 
prietenile şi adversităţile inevitabile, cu bunul simţ al 
omului provenit din Carpaţii Meridionali şi cu îngrijorările 
şi frica de a fi vânat de un regim concentraţionar, cu libertăţi 
şi autocenzurări în momente existenţiale delicate, cu 
mărturisiri „în premieră”, dar şi cu atâtea „reproşuri” pe 
turnantele biografiei sale, cu „bunul simţ, logica şi funestul 
idealism” (care în politică „n-are nicio valoare” – p. 209), 
cu convingerea că „dacă Iisus ar reveni pe pământ, ar fi 
răstignit din nou” (p. 229), cu teama de moarte şi credinţa 

că va safârşi prin a deveni religios (p. 230), cu refuzul de a 
„colabora” şi de a fi „reinsertat în «sistem»”, după ce fusese 
înlăturat din posturi importante (p. 240), cu „afinităţi” faţă 
de grupul intelectualist angajat după 1989 în redresarea 
României, crezându-se „om de dreapta”, dar în fond având 
sensibilităţi „de stânga”, considerându-se „nerealist şi uşor 
caraghios prin donquijotismul meu” (pp.270, 280), cu 
regretul că fiul său, locuind în Italia, nu e lângă el în 
momentele de cumpănă şi de suferinţă fizică, bătrâneţea 
fiind una din marile obsesii ale octogenarului suferind (pp. 
279, 286), cu idealismul său excesiv („fuga în mitologie 
m-a ispitit totdeauna” – p. 280) ca alternativă la „barbaria 
concretului” (cum ar zice Marin Preda în „Cel mai iubit 
dintre pământeni!…), cu stupefacţia luării la cunoştinţă de 
unele încondeieri în „Cartea Albă a Securităţii” (pp. 
291-294), cu atitudinile prudente din anii urmăririi sale de 
către poliţia politică (deşi fusese deputat în M.A.N. în 
perioada 1980-1984, trimis la Roma în calitate de 
corespondent Agerpres, 1964, chiar redactor-şef la 
„România liberă”, 1970-1983)…

Toate aceste elemente l-ar recomanda pe Octavian Paler 
ca un „beneficiar” al regimului comunist, câtă vreme mulţi 
confraţi din ţară şi din exil sufereau privaţiuni şi ameninţări 
cu moartea… Totuşi, Octavian  Paler, aflat mereu în atenţia 
serviciilor secrete, nu a avut de suferit astfel de orori, fiind, 
zice el, „un catâr curajos”. Acuzabil de „colaboraţionism” şi 
de lansarea sintagmei emblematice „Epoca de aur” a 
ceauşismului, scriitorul mărturiseşte că, dincolo de toate 
exagerările care s-au făcut asupra unor mari scriitori acuzaţi 
astfel, el nu s-a văzut niciodată „în postura de judecător”, 
de „procuror moral”, altfel zis: „Cine se ştie curat să ridice 
piatra…”! Iar atunci când a fost înlocuit din posturile 
deţinute, nu a făcut concesii pentru a fi repus în drepturile 
meritate. A refuzat „orice reinsecţie în «sistem»”, convins 
de ticăloşia şi oroarea acestuia.

Aflat mereu „sub lupa Securităţii” (p. 323), ba chiar 
„convocat” să dea unele lămuriri privind primirea unui 
pachet din străinătate, scriitorul era atent la toţi şi la toate, 
iar dacă postul de radio „Europa liberă” îi lăuda, prin Virgil 
Ierunca şi Monica Lovinescu, cărţile şi curajul ideilor, 
aceasta ţinea nu de o legătură directă, ci de acea „empatie” 
care funcţiona atât de bine între valorile româneşti din exil 
şi cele care mai rezistau în ţară, pe baricadele conştiinţei 
morale şi ale ideilor nepervertite.

Totuşi, amintindu-şi de „realităţile trăite şi asumate de 
I.D.Sîrbu”, mândria de a fi refuzat „reinsertarea în sistem” 
şi de a fi „mândru” de această poziţie antedecembristă, i se 
pare „de-a dreptul bovarică”…

Generaţiile de azi nu înţeleg un trecut care nu a fost al 
lor, de aici rezerva scriitorului faţă de ideea „generaţiei 
expirate” lansată de un cotidian central, mărturisind faţă de 
această iniţiativă că „originalitatea românească nu e pentru 
mine o temă” (pp. 271-273)!

În totul, cartea scrisă „la două mâini” de Convorbiri cu 
Octavian Paler este, prin masiva şi completa confesiune, 
una reprezentativă, ba chiar emblematică pentru ceea ce a 
însemnat personalitatea lui O. Paler pentru cultura şi 
literatura română.

Este meritul criticului Daniel Cristea-Enache de a şti să 
conducă un dialog, de a pune întrebările esenţiale, fiind 
când protocolar şi prob, când incitant şi incomod, lipsit 
totuşi de obsecviozitatea şi infatuarea vizibile în astfel de 
cazuri şi realizând acea „empatie” prin care interlocutorul 
vede în preopinentul său nu atât un reporter fugace cât un 
prilej de bucurie şi despovărare, de confesiune lucidă şi 
irevocabil sancţionatorie a propriilor indecizii, ezitări, 
laşităţi.

Cartea e un spectacol de idei şi reflecţii, de atitudine şi 
conştiinţă morală, privind personalitatea unuia dintre cei 
mai de seamă scriitori români.

Ca să se mai nască un Octavian Paler, va trece multă 
vreme pe Dâmboviţa, tocmai pentru că uriaşa experienţă de 
viaţă a gânditorului din Lisa Făgăraşilor cere nu numai timp 
şi cultură, ci mai ales acele împrejurări, contexte şi realităţi 
cărora Octavian Paler le-a fost actant, martor, memorialist 
justiţiar, pe scurt zis: o mare conştiinţă a epocii noastre din 
ultima jumătate de secol.

de Daniel Cristea-Enache
(Editura Corint, Bucureşti, 2007)
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Deşi într-un 
„ A r g u m e n t ” 
a u t o r u l 
precizează că 
faptele relatate 
(ch iar  aşa : 
„ r e l a t a t e ” ) 
„sunt produsul 
f a n t e z i e i 
autorului” şi că 
o r i c e 
„identificare” 
posibilă a unor 

personaje cu persoane reale constituie „un 
abuz de interpretare” de care scriitorul 
„înţelege să se apere pe toate căile legale”, 
totuşi „Căderea Bastiliei” este un roman în 
douăzeci de capitole inspirat de-a dreptul 
din viaţa literară contemporană. 

„E dat în Paşte!”, ar zice un maliţios 
admirator al prozatorului. „Prea mic pentru 
un război atât de mare!” s-ar consola un 
confrate invidios. „De unde, domne, - ar 
sări altul ca ars în naiva-i scorţoşenie, - 
atâtea mizerii şi jeg în breasla noastră! Să 
fie cazul unui frustrat care s-a ajuns şi care 
varsă cisterne de leşie în capul tuturor… 
Nimic nu e aici moral, nimic bun, totul e 
spoială de firmă improvizată, bovarism, 
paranoia, impenitenţă, declasare, intrigi, 
corupţie, curvărăsie, alcoolism, abjecţie, 
alienare…”

Nu, în „Căderea Bastiliei”, mai 
precizează autorul în „Avertismentul” 
amintit, „nu apar personaje pozitive, nici 
situaţii fericite sau măcar favorabile”. În 
consecinţă, persoanele care nu pot suporta 
asemenea realităţi ori atare stare de lucruri 
„sunt rugate să evite lectura”.

 *
Într-adevăr, „Căderea Bastiliei” e o 

carte neagră, pe care n-o poţi înţelege dacă 
nu ai la activ o experienţă de viaţă mai 
îndelungată, în mod obligatoriu – ca autorul 
– şi experienţa de dinainte de ’89 şi, mai 
ales, pitorescul ce-a colorat breasla mai 
apoi, când însuşi dl Gârbea i-a devenit 
„membru”, făcând dovada unei meritate 
prestaţii literare. 

Întâmplarea a făcut să fac parte dintr-o 
echipă de tineri condeieri ai unei mai vechi 
reviste, care cultiva cu curaj numele 
tânărului scriitor Horia Gârbea, îndeosebi în 
comentariile critice (1985-1989). Şi tot 
întâmplarea mi-a purtat paşii pe „Căderea 
Bastiliei”, unde locuia pe atunci unul din 
diriguitorii amintitei reviste. N-aş putea 
spune că faptele „relatate” în roman îmi 
sunt cunoscute ori familiare, dar nici nu 
m-aş putea preface că nu aş şti despre ce 
este vorba, că acestea – recognoscibile de la 
distanţă, - m-ar fi lăsat de atâtea ori mai 
puţin indignat… De fapt, această faţetă a 
vieţii noastre literare este destul de vizibilă, 
ea constituie mai totdeauna sarea şi piperul 
întâlnirilor literare, îndeosebi aici, în 
provincie, cu scriitorii invitaţi la diferite 
manifestări culturale, neapărat „judeţean-
naţionale” (cum zice undeva autorul). 
Asemenea prilejuri de vorbe şi de ipoteze 
sunt delicioase, desigur, pline de savoare, 
dar ele îţi lasă şi un gust amar, o senzaţie de 
greaţă faţă de ipochimenii paranoici şi 
preţioasele curviştine, ce roiesc în livezile 
breslei scriitoriceşti.

Horia Gârbea s-a afirmat într-un orizont 
de aşteptare ce a iritat şi a trezit, în parte, 

Cronica literară
HORIA GÂRBEA:

„Căderea Bastiliei”
(Roman, ediţia a II-a, Editura Corint, Bucureşti, 2007)

idiosincrazii. Căci, debutând şi afirmându-
se mai întâi cu poezie ori publicistică, a 
parcurs mai cu succes o experienţă de 
dramaturg, ba chiar o sclipitoare consacrare 
de prozator (Misterele Bucureştilor, 1997, 
Căderea Bastiliei, 1998, Enigme în oraşul 
nostru, 2001). În registrul epic, Horia 
Gârbea e de o neostoită literaturizare 
jargonizată în sens postmodern. Întregul 
roman se constituie ca un idiom satiric al 
vieţii literare, în care el s-a afirmat şi pe 
care o cunoaşte în amănunt. Întregul 
mecanism al breslei este deconspirat cu 
furia unui rebel, textul mustind de 
expresivitatea pitorească şi înţesat de aluzia 
postmodernă. A se vedea, spre exemplu, 
capitolul 12, care, preţ de o singură frază 
întinsă pe patru pagini, scriitorul 
faulknerizează, la modul homerid, şi 
textualizează sintagme şi citate întregi, 
într-o spumoasă satiră ironică, ce trimit fie 
la registrul biblic, fie la realităţi naţionale 
(de la „Mioriţa” la pre- şi post-paşoptişti, de 
la clasici la romantici, iar de aici la 
tradiţionalişti, simbolişti, modernişti, 
postmodernişti…). Uşor recognoscibile, 
citate din Alecsandri, Coşbuc, Eminescu, 
Macedonski, Bacovia, Arghezi, Blaga, 
Barbu, Nichita Stănescu şi, bineînţeles, 
nenea Iancu, dacă nu şi alţii, intră în pasta 
unui dicteu ironic fantezist inimitabil, cu 
acea jovială savoare a încondeierii artistice. 

Scrierea impune gârbismul ca pe un 
idiom comico-satiric de zile mari, căruia 
nu-i lipseşte acea luciditate necruţătoare a 
detaşării mobilizate caracteristică marilor 
creatori. Nu din vindicaţie, cum s-ar crede, 
ci din plăcerea parodiei izvorăşte o 
asemenea scriere, care face din cronicăreasa 
„mică, strâmbă şi cu fundul mare” Alteea 
Fleciu, de la „cea mai importantă şi mai 
căcănăreasă revistă literară” un personaj 
memorabil. Desigur, cei care au văzut în 
aceasta pe Andreea Deciu de la „România 
literară” (stabilită acum în USA) – afirmă 
în „Prefaţa” sa Alex. Ştefănescu – s-au 
înşelat, ca şi cei ce văd în Aldu Rădulescu, 
Călin Ţâru, Marin Pupan, Mitică Unguroiu 
şi Rafael Robănescu unele personaje reale 
din viaţa literară, poeţi, prozatori, redactori, 
şefi de jurii literare, făcători şi desfăcători 
de jocuri!…

Trama scrierii, de un epic aproape 
rectiliniu, aduce în prim-plan câteva portrete 
şi întâmplări semnificative. Nu e numai atât, 
căci Horia Gârbea vede totul în contextul 
mai general al pânzei, umbrele şi culorile 
cenuşiului acoperind întregul tablou socio-
moral al breslei scriitoriceşti.

Iată-l, mai întâi, pe prozatorul Aldu 
Rădulescu, fost boxeur, locuind într-o 
mansardă din „Căderea Bastiliei”, în care o 
duce pe Alteea Fleciu, cronicăreasa 
redutabilei reviste. Tânărul prozator, un 
boem care cutreieră redacţiile şi tipografiile, 
este martorul înjunghierii „poetului fără 
cărţi şi fără poeme” – inginerul Pavel 
Onorius, de către Vlase, dar ia asupra sa 
fapta într-un moment de paranoică alienare. 
Nereuşind să inducă în eroare organele 
judiciare, Aldu Rădulescu va fi eliberat din 
arest şi se va întâlni cu confratele Rafael 
Robănescu şi Alteea Fleciu, la emisiunea de 
radio, în direct, realizată de Călin Ţâru, un 
alt tânăr abia trecut de 30 de ani dar 
considerându-se „marele prozator în viaţă”: 
„Un destin istoric schimbase sapa-n condei 

şi omul scăpase-n ele [în 
mâin i le  „mar i  ş i 
paşnice”,n.n.] şi se 
apucase să scrie. Şi nu se 
mai oprea…” (p.31).

Dacă  orgol iosul 
prozator Călin Ţâru 
ajunsese „şef la radio”, 
postură în care vâna fără 
greş propriile interese, 
poetul Rafael Robănescu 
manifestă o gelozie 
agresivă la adresa lui 
M a r i n  P u p a n 
„ t e t r a l o g i s t u l ” , 
preopinentul său norocos 
la Premiul Academiei. 
Prin locuinţa acestuia din 
„Veronica Micle” va trece, 
cu acelaşi entuziasm, aceeaşi Alteea Fleciu, 
temuta recenzentă, devenită, la un moment 
dat, secretara juriului, care, la şedinţa cu 
pricina, uită de amanţii pretendenţi (de fapt, 
cei aşteptaţi – Aldu şi Rafael), înclinând 
balanţa pentru prozatorul Mitică Unguroiu 
din Drăculeşti. 

Ironia caustică se revarsă în horbote de 
fraze într-un postmodernism uşor 
recognoscibil: „Alteea Fleciu îşi zise să fie 
lumină. Şi aprinse lampa şi se făcu lumină. 
Şi Alteea văzu că lumina e bună. Îşi făcu o 
cafea…” Sau: „Atunci Pupan a cerut apă şi 
s-a spălat pe mâini, că se umpluse de 
ciocolată de la fursecurile pe care le 
mâncaseră cu toţii cât durase judecata” 
(jurizarea, n.n.) – p. 101.

Ba mai mult, un premiu „i s-a dat lu’ 
unu’ Gîrbea. Ce nume şi la el. Îl cunoşti 
cine e Gîrbea acesta?” – debitează un 
ageamiu.

Şi pentru ca tabloul realităţii să fie 
complet, este evocată sărbătorirea 
premiatului aproape muribund, atât la sediul 
breslei din Bucureşti (unde i se subtilizează 
plicul cu bani!), cât şi în satul natal, la 
primărie, cu tot tam-tam-ul! Sunt pagini 
care amintesc de umorul negru al lui 
Caragiale, dacă nu de acel neomodernism 
în tablouri excesive de alb-negru, de mare 
devoalare caracterologică şi morală. De 
fapt, întreaga scriere „beneficiază” de o 
anume psihanalizare, aducând în prim-plan 
mentalităţi şi caractere îndoielnice, faţeta 
ridicolă, frivolă şi trivială a vieţii literare 
bucureştene de după ’89…

„Căderea Bastiliei” e, de fapt, metafora 
mai generală a unui mod de viaţă incriminat, 
pornind de la imaginea mansardei în care 
„dameza” Alteea Fleciu („capabila 
criticeassă”) şi altele ca ea „cădeau ca nişte 
Bastilii de carton”. E un criteriu moral 
acesta ce vizează totodată şi „uriaşa 
organizaţie burduşită cu bolşevici 
reformaţi”.

În „cetatea eternă a literaturii”, Horia 
Gârbea răspunde, azi, de conducerea 
Asocieţiei Scriitorilor din Bucureşti. Nu 
s-ar putea spune că el aiurează în această 
proză demistificantă, în răspăr, nici că ar fi 
total în afară de subiect. Străbătând, 
probabil, curent, coridoarele de la „Căsoaia 
Presei” şi văzând, mereu, spectacolul dat de 
„gaşca de pe terasa” sediului , autorul ne dă 
impresia unui ins rezervat, sancţionând 
aspru tipuri ca Mitică Unguroiu, autorul 
„Scripturii Păcătoşilor”, care siluia „cu 
măiestrie” gramatica. El observă că autorul 
din Drăculeşti e „un Soljeniţân amestecat 
cu Kundera”, agrementându-şi opera cu 

drama intelectualului fin, 
tip Bellow… În concluzie, 
scrierea premiată este o 
făcătură pe care „Măritul 
Conciliu”, prezidat de 
„tetralogistul” Marin 
Pupan, o supune premierii 
prin propunerea decisivă 
a Alteei Fleciu.

D i s p o n i b i l i t ă ţ i l e 
ironiei caustice ale 
p r o z a t o r u l u i  p a r 
inepuizabile, susţinute de 
acelaşi limbaj jemanfişist 
colorat şi expresiv în 
neaoşismul dâmboviţean 
inconfundabil. Iată-l pe 
tânărul poet cu mâna în 
gips Rafael Robinescu, 

arogându-şi responsabilităţi de breaslă şi 
mergând în audienţă la Preşedinţie, însă 
sfârşind prin a fi audiat de un consilier 
prezidenţial fără abilităţi în domeniu. Sau 
pe Aldu Rădulescu amestecându-se cu 
muncitoarele de la expediţia presei, ori pe 
Alteea Fleciu rătăcind, debusolată, între mai 
multe garsoniere, biserică şi birouri 
redacţionale. 

Nu puţine sunt şi pasajele persiflării 
artistice, ca acest început de capitol (în care 
este evocat orăşelul de câmpie în care 
locuieşte „justiţiarul din Drăculeşti”, unicul 
autor local), trimiţând la Morometele 
Naţional: „Într-un orăşel de câmpie timpul 
ajunsese să manifeste faţă de oameni o 
neştiută lehamite. El, timpul, trecea peste 
ei. Nici nu-i mai atingea, atâta scârbă îi 
făceau. Nici ei nu mai puteau răbda atâta 
nepăsare. Şi continuau să facă lucrul pe 
care-l ştiau cel mai bine: se îmbătau.” 
(Cap. 6). Sau începutul Cap. 7: „În 
primăvara de pierzanie [1983,n.n.] care se 
întinsese peste Bucureşti, când Alteea 
Fleciu şi altele ca ea cădeau ca nişte 
Bastilii de carton, în chiar zilele când 
Mitică Unguroiu lua drumul Capitalei, 
scriitorii începuseră să moară. Nu unul, nu 
doi. Din ’83, de când, nemaivăzând nicio 
speranţă, o seamă de poeţi de largă 
recunoaştere se căraseră pe Câmpiile 
Elizee de sub Bellu Ortodox, nu se mai 
pomenise atâta agonie şi expiere în 
comunitatea mâzgălicilor.” (p. 55). Sau: 
„În dimineaţa pierdută în care Alteea Fleciu 
îşi arunca inocenţa de la înălţimea unei 
mansarde, marele prozator în viaţă Călin 
Ţâru se aşeză la biroul său, căci avea şi 
birou.” (p.31).

„Căderea Bastiliei” e o scriere cu haz 
homeric, oglinda netrucată a moravurilor 
noastre scriitoriceşti care reflectă partea 
îndeobşte nevăzută a unei „stări de lucruri”. 
Însă râsul e atât de sănătos, satira atât de 
directă şi dicţiunea atât de specială şi 
expresivă, încât toate acestea reuşesc să 
surprindă pe viu şi în viu grai o galerie 
impenitentă de portrete în pasta groasă a 
mizeriei şi greţoşeniei.

Îngroşând liniile comice şi estompând 
orice element pozitiv din această panoramă 
socială şi caracterologică, autorul ne-a dat, 
la modul mărturisirii, ipoteza nigredo a unei 
lumi, care, desigur, dincolo de organicul 
scepticism trăit, e departe de a fi încutiată, 
sardonic, într-un maniheism personalizat.

Z. CÂRLUGEA
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            Prin degete ca-ntre hotare
            Se aude frigul friguind
            Parcă-i străvechea defrişare
            A şarpelui dintr-un colind
            Logodnic mărului prin care
            Se văd otrăvuri miruind
            Şi-un mire:
              frigul friguind!
            (Fereastră spartă, vârsta)
 
                          *

             Mai lasă-mi,  Doamne, ochii Tăi 
             Cei nevăzuţi, decoloraţi
             Să pasc cuvintele din ei
             Precum o pâine între fraţi.
             Mai împrumută-Mi ochii Tăi
             Pe un lemn de cruce spânzuraţi,

             Se-aruncă umbrele în drum,
          Din paşi fac noduri, spini şi stânci,
             Se ung cu-ncărunţitul fum-
             Staul tăcerilor adânci,
             Şi-mi vând otrăvitor parfum
             Ca lut, târându-se pe brânci.

             Şi îl subţie şi prefac,
             Şi-l bulgăresc cu negre ploi
             Visu-i, ca Rai, tot mai sărac-
             Surâs de leac stors între Noi
             Tu, Doamne, biblicul copac-
             Scalpatul nufăr din noroi.

             Eu, trupul agăţat în cui
             Mult prea gelos pe ochiul Tău
             Trimişi arginţi să mi-l răpui,
             Nisip de lux, pandoric hău,
             Iuţesc piroanele din cui,
             Sapă fântâni în ochiul Tău.

                              *
              Mai lasă-mi-i, Doamne, o clipă
              De fulger bântuit odor-
              Să-mi strâng păcatele ciopor
              În curţi să Ţi le-arunc, să-nmor
              Strâmtoarea inimii, ca nor
              Al Tău, şi sânge, şi sobor!
                (Rugă în dungă)
        
                                 *
          

ION MĂRGINEANU

Se-aude frigul friguind…
  O, Doamne, pare-atât de slab
             Zidul de care tulburat
             reazem o Rugăciune, rabd
             desfrâul care mi s-a dat
             după cădere în păcat.
 
              Nedumerit clopotu-n dungă
              În plus şi slăbiciunea mea
              Şi totuşi, nu-i el în măsură
              S-arunce piatra cât de grea
              S-ar tăvăli în calea mea-
 
              Storc îndurare şi Amin-
              Orbesc cuvintele, recad
              Chiar armătura unui chin
              Păcatul să îşi facă vad.
              O, Doamne, cum să îmi revin
              Cărare în toiag divin?
              (Rezemat de rugăciune)

                             *

               Doamne hrănesc acelaşi cariu
               Dintre iubire şi rozariu.
              Doamne, strivind bătrânul cariu.
               Nu trupul face schimb de îngeri
               Ci sufletul în care sângeri,
               Nu carnea boicotează îngeri.

               Suntem doar găuri prin cuvinte 
               Şi ne-ndopăm cu cele sfinte-
               Cariu de lux dintre cuvinte.
                (La cimitirul vechi)

                                 *

              Doamne, hainele-Ţi sunt pâine
              Dar şi Rai şi Purgatoriu.
              Sau cochetul, biblic spine
              Presărând lauri şi-orgoliu-
              Doamne, moaştele-ţi din pâine
              Scutur Rai şi Purgatoriu.

              Iată-le sortând dejunul
              Paginii îngândurată 
              În care-a dormit nebunul
              De păcat, ca-ntr-o prelată
              Şi îţi anulează scrumul
              Golgotei, cea măritată

              Cu-n duh de spânzurătoare
              Năclăit de cuie-n sânge
              Pe care mai fac prinsoare
              Chinurile, cât cuprinde
              Cu fanaticul ei sânge!

               Nu pot da nimic de-o parte,
               Vechea lor încărunţire
               E un prânz labil de moarte
               Mustind sacra-Ţi strălucire-
               Hainele-Ţi din grâu să poarte
               Rai şi Purgatoriu-n fire?
              (Năclăit de cuie-n sânge)

                                 *
                                 
                Doamne, ai un fel anume 
                de-a-ngrădi pe deal Cuvântul;
                Mai întâi îl scoţi din lume
         Groapă-i sapi şi-nchizi mormântul.
                Doamne, ai un fel anume 
                De-a scobi pe deal Cuvântul,
 
                Îl dai cerului pustie 
                Şi pământului mătreaţă
                Şi uitării apă vie-
                Plânsul de care se-agaţă
                Iarba, foc să reînvie-
                Lacrimă bătută-n ceaţă. 
                
              Şi ungi satul cu pomană 
              Dezlegând Postul de Dulce
              Să-i laşi hrană vechea rană
              Degustătoare,- aceiaşi cruce
              Şi ea umbrelor pomană-
              Postul împăcat cu Dulce
  
              Câtă ploaie spală somnul 
              Stând rugină să se-nspine,
              Şi îl vezi desculţ pe Domnul 
              Şi ai vrea să-l chemi la Tine
              Dar în palmă-ţi creşte Pomul
              desfătărilor divine.

              Din care un măr anume
              Este chiar scobit Cuvântul
              Ce va fi muşcat pe lume
              Să cadă din cer mormântul,
              până când? Nimeni nu spune
              Va fi frate cu pământul?
      (Dezlegând Postul de Dulce)

                                 *

                Tăcerea toată este gri 
                Şi în uşoară pârguire-
                Se ospătează morţi cu vii
                Ca albie de regăsire,
                Tăcerea îngropată-n gri
                De-o sfântă grea răstălmăcire.

              Un pâlc de vedere duce-n mâini
                Aburii gurii descărnate, 
                Prelinşi în gol nostalgici spini-
                Molii lăsate-n libertate, 
                Şi drumuri cochetând fântâni-
                Gingii de-otrăvi desferecate. 
 
             Privind chiorâş creanga de măr
                 Îşi freacă buzele-n pustie, 
                 Ia frigul sadic în răspăr
                 Şi-nghite gropi şi reînvie-
                 Târâş al sevei-gust de măr,
                 Şi urmă biblică-n pustie
           ( Uşoară pârguire, veghea)
                                *

                 
                  Ia-mă în munţi, întunericul 
                  Se prăbuşeşte-ncet în mare,
                  Preabuna mea înţelepciune-
                  Înger scăpat de vechi tipare

                  Maria stă sub Rugăciune
                  Şi-o răzuieşte păcate
            Ce s-au încins, gâlceavă, -n strune
                  De Dorna-duh, nevindecate

                   Ne converteşte-o Mănăstire-
                   Unsă  cu aripi de corali- 
                   Hrănită de un steag de mire-
                   Ca hram alt sufletelor tari,

                   Se mai arată-n  alb călare
                   Făina morilor de vânt 
                   Ce ţes sărutul în brăţare
                   Nebotezate cu pământ…
              1.

Mi-am scos ochii la plimbare
Mamă, să mi-i bată vântul – 
Să mi-i scoată din sărite
Linguşirea unei spine,
Joc de-a prinsa cu pământul
Prin iubiri dezmoştenite –
Vreasc rupând păcatu-n tine –
Ca sicriu ce nu mai doare
Doar lungeşte ceru-n mine!

2.
Ochiul meu se dă de-a dura
Pe-o floare să-i muşte gura,
Mai beteagă, mai flămândă –
Pasăre alunecândă
Dura-n ochiul meu de-a dura
Se mai dă să-nece zgura –
Floare-nflori mânca-i-aş gura!

(Mi-am scos ochii la plimbare)
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Petre Got face parte din ampla şi după 
toate probabilităţile încă multă vreme 
inepuizabila categorie a poeţilor noştri cu 
genă rurală. Punctul de pornire al 
versurilor d-sale îl constituie, aşa cum 
remarca Ştefan Aug. Doinaş, într-un 
comentariu ce i l-a închinat, „realităţile 
sempiterne ale satului”, în varianta sa 
maramureşeană, una dintre cele mai 
legate de conservarea tradiţiei, ale unui 
„suflet” iradiant al acestuia. Fervent al 
reîntoarcerii ideale în mediul natal, poetul 
îl echivalează cu o continuitate vitală, cu 
egalitatea cu sine a eternităţii: „Uneori 
acasă cînd revin/ îmi simt atît de aproape 
părinţii/ încît uit pentru moment/ Că ei 
dorm/ Sub pacea salcîmului.// îmi reapar 
în gînd/ Cum cireşii în floare,/ Mă 
îmbrăţişează, învie/ Cîntece din nord // 
Cucul vorbeşte/ Cu celălalt tărîm./Aş vrea 
să fiu iar copil,/ Cenuşa anilor să n-o ştiu,/ 
să zburd printre tufe de trandafir,/ Argint 
viu" (Caligrafie). Peisajul montan cu care 
e familiartizat e unul pur şi melodios: „Pe 
vîrf de munte/ Cad fulgii tîrzii/ Peste 
omătul anului; (...)// Secundele curg 
calm,/ îmi aud inima cîntînd" (Paralelă). 
O tihnă vegetală îl împrejmuie pe fiul 
devotat al locului, cuprins de o „tandreţe 
discretă”, cînd i se năzare că mireasma 
gutuilor luminează iar manuscrisul i se 
limpezeşte precum vinul cramelor. 
Privirea i se îndreaptă către întrupările 
modeste ale vieţii, purtătoare de har 
naturist, către vipera care "prînzeşte 
miresme", către "măiastra" care glăsuieşte 
dintre crengi înfrunzite, bandajînd "tîmpla 
iubirii", către ariciul care ar fi, în 
delicateţea-i "fără seamăn", un alter ego 
al său: "Cine-mi traversează grădina/ în 
clipa tăcută şi caldă?// Trece prin trifoi, 
printre crini/ Cu armura în spinare,/ 
Aduce tihna amurgului.// Alunecă lin, 
suveran/ Lasă împăcare în urmă. (...) La 
fel mă strecor/ Blînd prin lume,/ Săgeţi de 

Cronică literară
CANDOARE ŞI CALIGRAFIE

apărare înalţ/ Numai cînd momentul e 
orb/ Şi veninul fierbe în preajmă" (Cine?).
Fireşte, această pace evocată cu o 
nostalgie naivă, "cu umilinţă dar şi cu o 
neţărmurită încredere", după cum observa 
N. Balotă, posedă şi o valenţă polemică. 
Ea reprezintă un contrast în raport cu 
postura actuală a poetului care locuieşte 
într-o metropolă, simţindu-se - cum 
altminteri? - dezmoştenit, abandonat unui 
mediu pe care-l percepe în mod cronic ca 
ostil. E vorba aci de conjugarea a două 
atitudini. Pe de o parte pătimirea mai de 
mult cunoscută a barzilor, în speţă 
ardeleni, ai dezrădăcinării, care deplîng 
plecarea lor din sat, pe de alta dezolarea 
omului modern, neîmpăcat din varii 
motive cu mediul epocal. Incriminările 
poetului nostru înclină în ultima vreme 
către ipostaza ultimă: "Ne socot neghiobii 
terminaţi şi sluţi,/ Ne lovesc la gleznă, 
plînge chinga dură;/ Numai tu, iubito, ştii 
să mă asculţi,/ Veacu-i de otravă şi de 
zgură" (Răvaş nocturn). Ori: "Semn ivit 
anume pentru tine,/ Este propriu-mi 
suflet,/ Mereu visătorul.// Cum îl vei 
apăra/ De viscolul negru,/ De întunericul 
care se instalează/ Cameleonic în lume?" 
(Crinul). Ori: "Traversăm intersecţia 
devenirii noastre,/ Acum, acum, spuneam/ 
Şi strîngem din dinţi.// Făclii uriaşe ies 
din catacombe,/ Multe nu vor mai ieşi 
nicicînd./ Noi ziduri ameninţă zarea,/ 
Zidurile din noi sînt cumplite.// Aceiaşi 
cameleoni, alte culori,/ Lupta se dă pe 
centimetrul pătrat,/ Pe moleculă, pe 
neuron;/ Răstignirile de azi, întrec iadul 
din iad" (Acum, acum). Sînt versuri 
caracteristice unei sensibilităţi înfricoşate 
nu doar de "abandon", ci şi de măcar 
aparenta absenţă de perspectivă pe care o 
înfăţişează "babilonica cetate". Senzaţia 
neantului, structurile moarte de sticlă şi 
beton, mecanicele exactităţi terifiante par 
premisele unui efort sisific, pe portativul 
unei mitologizări elementare: "Porţi 
neantul în gînd,/ Te prefaci a fi mulţumit,/ 
Te scrutează atîtea priviri de sticlă,/ Atîtea 
capete de beton.// Ştii exact ora Terrei,/ 
Cui să-i spui?/ Nici nu mai poţi plînge.// 
Eşti ultimul trecător prin ani/ Care mai 
simte gustul pîinii,/ Mireasma vîntului.// 
încîntarea este soră/ Cu vinul din 
Arcadia.// Pînă acum ai trecut/ de trei ori 
styxul,/ Iei drumul de la capăt/ De fiecare 
dată" (De la capăt). Sufletul e cuprins de 
vertij. Se instalează o halucinaţie pe 
materia civilizaţiei care se-nchide în cerc 
vicios: "Voi mai avea clipe,/ Voi mai avea 
trup?// Zile încep să dea în afară/ Precum 
şuvoiul în vremea furtunii.// Se învîrte 
casa, se învîrte lumea cu mine" (Flux). 

Treptat, imaginea cetăţii maştere se-
ntunecă, se prăbuşeşte de tip vegetal a 
fiinţei vulnerate: "Cerşetori aproape la 
fiecare colţ,/ Mîini întinse ca nişte 
cangrene,/ Ziduri flămînde, jeg.(...) Nu 
blestemi, nu strigi, nu plîngi,/ îţi faci 
cruce, suspini,/ Eşti un tei umblător/ Prin 
i n i m a  u r b e i " .
   Două sunt reacţiile de defensivă ale 
poetului. Mai întîi, aşa cum am văzut, 
apelul la memoria satului originar, 
veritabilă Atlantidă în lumea afectivă a 
dezadaptaţilor proveniţi dintr-însul. în al 
doilea rînd, recursul la un orizont moral. 
Copleşit de "conştiinţa veacului", o 
conştiinţă rea, autorul aspiră la o regresie 
lăuntrică înspre începuturile de pietate şi 
rugă ale copilăriei, la Dumnezeul acesteia 
precum la o instanţă supremă ce l-ar putea 
judeca: "Sufletul meu tînjeşte să revină/ 
La nucleul originar de lumină,/ La Punctul 
din care a pornit/ într-un blînd răsărit.(...) 
Doamne, îmi este tot mai dor/ De odihna 
razei mele lăuntrice,/ De chipul Tău 
surîzînd/ Ivit dintr-un colţ de cer să mă 
judece" (Încetează). Această "rază 
lăuntrică" reprezintă pavăza cea mai de 
nădejde împotriva cruzimilor istorice, 
inclusiv a experienţei totalitare care l-a 
marcat pe poet, fiu de deţinut politic: "îţi 
vin în gînd:/ Anotimpul cenuşii,/ Sintagma 
lui noiembrie, desfigurată,/ Anii mitraliaţi, 
partizanii din munţi,/ Aruncaţii în groapa 
comună/ Din Cimitirul săracilor.// }i-a 
măcinat destinul/ Apocalipsa bolşevică / 
Ciuma roşie;/ Replica ta este/ Un raft de 
metafore" (Raft). Dar lucrurile n-au mers 
pe o cale satisfăcătoare, ci "din absurd în 
absurd", întrucît "ne înghite un crater 
diabolic", drept care "sîntem solidari întru 
zădărnicie" (Accent). Holocaustul brun a 
lăsat loc celui roşu, apoi unuia multicolor, 
salvăm doi copii siamezi cu tîmple unite, 
dar nimicim dintr-o singură suflare "un 
anotimp de prunci", regele planetei 
seamănă izbitor cu o maimuţă ce se 
priveşte-n oglindă şi se rosteşte în fraze 
de staniol ş.a.m.d. în faţa anomaliilor ce 
nu mai contenesc, Petre Got îşi înalţă ruga 
cu obiect planetar: "Doamne, opreşte, Te 
implor,/ Rostogolirea paranoică a lumii,/ 
Căderea ei în gol" (Recurs). însă nu 
constituie oare limbajul liric ca atare 
antidotul specific, id est cel mai eficace 
sub unghiul poeziei, la această 
"sarabandă" a abuzurilor generalizate? 
Ripostînd în felul său ultragiilor, pana 
poetului cultivă o caligrafie paradiziacă, 
de-o mişcătoare candoare: "Oameni buni, 
fraţii mei,/ Veac trist,/ Nu ucideţi 
metafora, zborul lăuntric,/ Suspinul 
crinului, cugetul stîncii.// Cu o singură 
corolă, jur,/ Primăvara poate porni" 
(Impuls). Ori: "Privighetoarea încearcă/ 
Să întemeieze clipa/ încă o dată,/ Tu stai 
rezemat de un paltin/ Şi taci" (Imagine). 
Ori: "Mi se părea că eşti soră/ Cu o 
mimoză ştiută numai de noi/ Din Grădina 
botanică" (Pe străzile Clujului). Uneori 
extazul e umbrit de o nelinişte ce-i 
accentuează luminozitatea (Stare, 
Nehotărîre, Numai brazi etc.). Încheiem 
citînd cîteva imagini detaşabile: "Moartea 
creşte în trupul meu/ Cum nivelul apei/ în 
albia rîului" (Abreviere), "Îmi văd 
primăverile de odinioară/ Cum propriile 
mîini" (Stare), "În această seară/ Vîntul 
din nord/ Are culoarea ochilor tăi" 

Joi, 17 octombrie 2007, în sala „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Judeţene 
„Christian Tell” (director: prof. Alexandra Andrei) din Târgu-Jiu a avut loc lansarea 
volumului de poezii „Protocolul norilor” de Petre Got. Prezentat de Lucian Pricop, 
redactorul de carte de la „Paralela 45” şi, cu exactitatea unei percepţii critice 
unanim apreciate, de criticul literar Gheorghe Grigurcu, poetul Petre Got a 
împărtăşit unei săli arhipline de admiratori gânduri şi întâmplări de suflet legate de 
meleagurile natale (Deseştii Maramureşului), dar şi din diferite etape ale vieţii sale 
(anii estudiantini de la Cluj sau cei ai acomodării cu viaţa trepidantă a Capitalei). 
În cadrul aceleeaşi manifestări, rapsodul Ion Zubaşcu a susţinut un frumos şi 
emoţionant recital de cântece vechi maramueşene.

Reproducem în pagina de faţă, cu permisiunea autorului, câteva texte din 
volumul de poezii lansat la Târgu-Jiu, precum şi cronica literară prezentată cu 
acest prilej de dl Gh. Grigurcu. (Z.C.)

(ibidem), "Steaua vopseşte valul/ 
Asemenea adolescentei ochii/ La primul 
său machiaj" (Divagaţie), "Această zi/ Stă 
în calendar/ Ca o apoziţie/ într-o frază 
prea lungă" (Această zi). Pe transparenţa 
de apă limpede a textului, ele plutesc 
aidoma unor petale senzuale.(„România 
literară”, nr. 36, 14 sept. 2007).

*Petre Got, Protocolul norilor, Ed. 
Paralela 45, 2007, 92 pag., preţ 
neprecizat.

GHEORGHE GRIGURCU

La fântâna lui 
Arghezi

Amicului Ion CEPOI

Stelele sunt multe şi risipite
pe cerul Olteniei. Una din ele
mă tot petrece pe drumuri grele
şi uneori albastre, luminoase
precum batista Mariei Tănase.
Din stânga scenei apare o umbră
lustruită de mâna lui Brâncuşi,
cel mai absent din lume.
Din dreapta pluteşte o mănăstire
dintr-un lemn sau o singură frunză
care fulgerător intră adânc în apa
Fântânii lui Arghezi: ce bine, Doamne,
că lumina stelelor aici se odihneşte!
La tine acasă, în palma Ta deschisă
Şi-n ochiul Tău adânc de reverie,
umbră şi aromă…

Soarele provoacă 
verdele

Pentru Doamna Mitzura T. Arghezi

Această farfurie sunt eu.
Lutul ei luminos provoacă
misterios şi evlavios doar
o frunză, un mugur, un lăstar
de Domnul nostru aruncat
spre lume. Lumea e a noastră
ori nu? Poate că nu este, totuşi,
dar eu cred invers, având
în vedere trecutul luminii
prin inima noastră mereu
deschisă spre ultimul punct
din cosmos, cel care astăzi
din fericire este la mine-n gură,
în ureche sau ochi. La marginea
lumii, eu încă mai visez
o pădure, o grădină, un cer
plin de verdeaţă şi linişte.

ADAM PUSLOJIĆ

(18 mai 2007, la Târgu-Cărbuneşti)
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Recurs

Iscălesc distanţa dintre secunde
Cu un suspin.

Holocaustul brun
A devenit holocaustul roşu,
Apoi multicolor.

Salvam doi copii siamezi
Care au tâmple împreunate,
Dar spulberăm dintr-o răsuflare
Un anotimp de prunci,
Parcă am mătura ţânţarii
De pe ecranele zilei
Cu o soluţie pulverizantă.

Regele planetei seamănă
Tot mai strident
Cu o maimuţă privindu-se-n oglindă,
Rosteşte fraze de staniol.

Doamne, opreşte, Te implor,
Rostogolirea paranoică a lumii, 
Căderea ei in gol.
 
Delir

Strigătul cocoşului
Se risipeşte peste case
Ca un pumn de nisip
În inima clepsidrei.

Nu observaţi că delirul
Macină Terra, subtil ?

Ce spui, Washington,
Ce spui, Kremlin,
Ce spui, Paris,
Ce spui Beijing,
Ce zici, Tel Aviv ?

Vreţi să ne mutăm
Pe o alta planetă ?

Doriţi să fim o amintire
Prin cenuşă stelară ?

Mi-e teamă
Să mai respir.

 Imagine

     Copiilor din Beslan

Copilăria merge în faţa,
Moartea rămâne în urmă,
Boabe de rouă striveşti
Sub paşii gândului.
Privighetoarea încearcă
Să întemeieze clipa
Încă o dată,
Tu stai rezemat de un paltin
Şi taci.

Acum, acum

La poarta mea nu este lacăt,
Ci inima-mi lovită mereu,
Încercând să reziste.

Urcuşul devine cerc vicios,

ION HOREAPETRE GOT
Şerpi veninoşi pândesc la răscruce.

Sufletul abia mai pâlpâie,
Speranţele sunt flori de colţ.

Traversăm intersecţia devenirii noastre,
Acum, acum, spunem
Şi strângem din dinţi.

Făclii uriaşe ies din catacombe,
Multe nu vor mai ieşi nicicând,
Noi ziduri ameninţă zarea,
Zidurile din noi sunt cumplite.

Aceiaşi cameleoni, alte culori,
Lupta se dă pe centimetru pătrat,
Pe moleculă pe neuron;
Răstignirile de azi
Întrec iadul din iad.

Raft

Îţi vin în gând:
Anotimpul cenuşii,
Sintaxa lui noiembrie, desfigurată,
Anii mitraliaţi, partizanii din munţi,
Aruncaţi în groapa comună
Din Cimitirul săracilor.

Ţi-a măcinat destinul
Apocalipsa bolşevică – ciuma roşie;
Replica ta este
Un raft de metafore.

Val

Dintre crengi înfrunzite
Glăsuieşte măiastra,
Bandajează tâmpla iubirii
Cât se mai poate,
Cât se mai speră.

Vine, mi-e teamă,
Cum n-a mai fost val,
In vitro se va isca
Se pare
Logica logicii.

Nihil homini certum est,
Nihil homini…

Aplomb

În iarba nopţii, în roua dimineţii,
În mângâierea petalelor
Lăsaţi-mă să dorm.

Ostenit, cu multe răni mă întorc,
Mi-e inima atinsă
De cenuşă, de smog.

Vin să mă vindec
La rădăcina flăcării sacre,
La rădăcina focului
Pururi viu.

Contrast

Din stânga Nordului
Se preling blânde raze,
Clipa se-nfiripă lin,
Astrele vorbesc strămoşilor
Fără să clipească,
Se vindecă rănile zborului
Cu sudoarea pădurii cântând.

Sensuri se ciocnesc, flăcări vii,
Cuţitul până-n măduvă ajunge
Când demnitatea este umilită.
Îngerul veghează
Naşterea metaforei fragede,
Respiraţia paginii târzii.

Semne

Gata culesul!
Nu-mi aparţineţi!
Eu sunt alesul
Norilor vineţi.

Vine, se-arată
Veacul teribil
Pe care, iată,
Singurii scribii-l

Ştiu, pe-nţelesul
Lor, din papirus.
Eu sunt alesul
Norilor Cirus!

Sâmbătă

Să-mi plătesc uiumul,
gândul mă-nfioară!
Patimi cu duiumul
macin, ca la moară.

Cine să m-anunţe?
Mă-nfioară gândul!
Să mai vărs grăunţe
coşul vrea, flămândul.

Măciniş ca fumul,
gândul mă-nfioară!
Parcă-n saci acumu-l
torn întâia oară.

Cine să renunţe?
Mă-nfioară gândul!
La vărat grăunţe
stau să-mi vină rândul.

Deocamdată

Într-un fel orei în altul,
ştiu, şi eu o să cad,
cum pe muntele-naltul
o tulpină de brad.

Ferăstrău ori furtună,
undeva poate-i scris,
cu păduri dimpreună
prăbuşit în abis.

Deocamdată sunt viul
fără umbră pe chip,
ce măsoară pustiul
cu un fir de nisip.

Şi mă ştiu în furtună,
pe-un tărâm interzis,
risipit, ca o dună,
în părere şi vis.

Poate

Am şi eu dreptul
meu pământesc,
timpul, cu pieptul
să-l mai opresc?

Măcar o leacă
frâna să-i pui,
să nu mai treacă
în voia lui?

Ce nebunie
mai poţi să scrii!
Dar, cine ştie?
Poate-ntr-o zi…

Luni

S-a pierdut peste deal
drumul de sanie
într-o poveste albă
numită din veci Transilvanie.

S-a pierdut drumul care
nici durere nu duce, nici ură
prin nămeţi adânci, prin înserare,
într-o zare de chiciură.

A trecut încolo, nu mai poţi să te sui
în sania cu oplene,
într-un hotar al nimănui,
prin timpuri viclene.

Au trecut, parcă nici n-ar fi fost,
într-o poveste albă, ca o sfeştanie,
drumuri şi sănii, dealuri, zăpezi,
din povestea numită Transilvanie!



Pag. 8  Portal ~ Măiastra - nr. 4(13)/2007

Memoriu referitor la pregătirea expoziţiei “Faţa 
ascunsă a Coloanei fără sfârşit”, pentru septembrie 
2007, UNESCO, Paris

Subsemnata, Sorana Georgescu-Gorjan, sunt 
deţinătoarea arhivei tatălui meu, regretatul inginer Ştefan 
Georgescu-Gorjan, autorul concepţiei tehnice a Coloanei 
monumentale de la Târgu-Jiu şi coordonatorul echipei 
care a ridicat-o.

La 2 februarie 2007 am fost contactată telefonic de 
dna Ana-Zoe Pop, care, din însărcinarea  conducerii 
MNAR, mi-a solicitat sprijinul în organizarea unei 
expoziţii de fotografii legate de ridicarea Coloanei fără 
sfârşit la Târgu-Jiu în 1937. Expoziţia urma să fie 
prezentată la Paris în septembrie în cadrul manifestărilor 
UNESCO, prilejuite de comemorarea a  50 de ani de la 
trecerea lui Brâncuşi la cele veşnice. Am fost de acord să 
împrumut Muzeului un CD-R cu imagini din arhiva 
Gorjan, cu dreptul de a le prelucra şi reproduce pentru 
acea expoziţie. 

Am mai discutat telefonic la 8 februarie, iar vineri 9 
februarie m-am deplasat la sediul MNAR, unde i-am 
predat doamnei Pop  CD-R-ul respectiv, împreună cu o 
filă cu explicaţii ale cifrelor clişeelor, un set de 30 
xeroxuri după fotografiile din CD-R, precum  şi volumele 
Am lucrat cu Brâncuşi de Ştefan Georgescu-Gorjan şi 
Urcând Coloana infinită de Sorana Georgescu-Gorjan. 

La 14 februarie, într-o convorbire telefonică, dna Pop  
a solicitat suplimentarea imaginilor pentru expoziţie. Am 
alcătuit un nou CD-R, cuprinzând imagini ale caselor 
unde a locuit Brancusi, vederi ale atelierelor din Petroşani 
şi portrete ale constructorului Coloanei. La 21 februarie 
doamna Alina Skultety a preluat CD-R-ul de la domiciliul 
meu.

Ca urmare a telefonului primit la 23 februarie de la 
dna Pop,  am alcătuit un text în limba română pentru 
pliant şi l-am expediat pe e-mail la MNAR.

La 17 mai am rugat telefonic să mi se returneze 
xeroxurile-martor şi la 18 mai am fost la MNAR la 
vernisajul expoziţiei “Mobilier provincial francez”, unde 
dna Skultety mi-a spus că pentru moment  materialele 
sunt indisponibile.  

La 25 iulie doamna Skultety mi-a telefonat că dorea 
să includă în textul său din pliantul în limba franceză 
citate originale din Jean Arp şi Paul Morand. Cum aveam 
textele respective în bibliotecă, am invitat-o să le 
consulte. A venit la mine si cu această ocazie i-am 
precizat că doresc să văd cum mi s-a tradus textul pentru 
pliant, precum şi cum arată imaginile printate şi legendele 
respective. I-am arătat că pe CD figurează trei imagini 
ale schiţei desenate de Brâncuşi pe fotografia 
amplasamentului viitoarei coloane dar că din acestea 
doar una este cea bună, celelalte sunt imagini în oglindă. 
Pentru control trebuie verificat cu imaginile din cartea 
Am lucrat cu Brâncuşi sau cu xeroxurile-martor. Am 
insistat să verific şi eu materialele înainte de 
definitivare.

Am trimis pe e-mail în aceeaşi zi lista în franceză a 
legendelor, alcătuită de autorul fotografiilor, Ştefan 
Georgescu-Gorjan.

Întrucât la 6 august am fost invitată în Germania de 
rude, m-am decis sa merg şi la Paris cu ocazia expoziţiei. 
Am informat-o pe dna Skultety prin e-mail la 7 august şi 
m-am deplasat la MNAR la 8 august pentru a vedea 
eventual materialele. Nu erau accesibile.

ET IN PARISE EGO…
A urmat un schimb de e-mailuri cu dna Skultety, la 

10, 16, 25 şi 27 august în care între altele insistam să văd 
materialele.  Am fost din nou la MNAR la 17 august şi 
am reuşit să văd doar câteva fotografii, ambalate pentru 
expediere. Textele legendelor şi pliantul nu erau 
accesibile.

Abia la 28 august am primit câteva exemplare din 
pliantul în limba franceză, gata tipărit, în care se afla şi 
lista legendelor. Din păcate am constatat o serie de erori, 
care s-ar fi putut corecta dacă vedeam materialele înainte 
de forma finală.  

Astfel în text apar greşeli de ortografie – “il a 
surveiller” în loc de “il a surveillé” şi “aurait obtint” în 
loc de “aurait obtenu”.

În textul lui Arp lipsesc cuvintele marcate cu bold: 
“l’espace autour d’un oiseau rêvait d’un éclair empenné 
et ne s’apercevait pas …”. 

In textul românesc semnat de mine am precizat că 
soluţia tehnică i-a fost sugerată artistului de către inginer 
la 7 ianuarie 1935. Traducerea din pliant a modificat 
informaţia cu “decembrie 1936”. 

Elementele coloanei sunt din fontă, nu din “acier”. 
Probleme mai serioase apar la legendele figurilor şi 

se pot remedia în etichetele expoziţiei.
Desenul Coloanei făcut de Brâncuşi pe fotografia 

sitului este unul singur. Trebuie neapărat eliminată figura 
2 care nu corespunde cu realitatea. Din păcate în pliant 
s-a reprodus imaginea greşită, în oglindă. În legendă nu 
are rost menţionarea locului coloanei.

În figura 12 sunt doar lucrători, nu şi inginerul 
Gorjan, care nu apare niciodată în fotografiile din 1937. 
Figura 33 îl prezintă în 1979.

În figurile 16 şi 17 este vorba de “semi-element”, nu 
de “primul” element.

Termenul folosit de Brâncuşi era “element”. Termenul 
modern este “modul”. În traducere apare când “element”, 
când “modul”.

Sunt dezolată că trebuie să semnalez aceste erori, cu 
atât mai mult cu cât m-am oferit în permanenţă să văd 
materialele înainte de tipar.

Am mai aflat şi că pe invitaţiile trimise de UNESCO 
numele tatei apare ION, în loc de ŞTEFAN. Pe un text de 
prezentare  a activităţilor UNESCO închinate lui 
Brâncuşi, am citit la rubrica despre “viaţa şi opera” 
acestuia că sculptorul ar fi învăţat la Cracovia, ar fi venit 
pe jos la Paris şi ar fi fost influenţat de arta maori.

Mă voi  afla la Paris între 1 şi 6 septembrie şi voi 
încerca să ajut la corectarea greşelilor, în măsura 
posibilului.       

Sorana Georgescu-Gorjan
 
 [Textul memoriului l-am trimis la 28 august prin 

e-mail doamnei Skultety, care mi-a comunicat că l-a  
arătat conducerii MNAR]

Deplasare la Paris între 1 şi 7 septembrie 2007

M-am deplasat la Paris pe cont propriu. Am primit de 
la Ministerul Culturii şi Cultelor un card de acces în 
muzee. 

Am plecat din Băneasa sâmbătă 1 septembrie la ora 
7.15 cu compania low-cost Blue Air, ajungând la 
aeroportul Beauvais la ora 9.05. Câteva autobuze au 
transportat pasagerii pe o distanţă de 80 km până la  
Porte Maillot. Am avut ocazia să văd un crâmpei de 
Franţă, peisaje frumoase, pline de verdeaţă.  M-au 
întâmpinat aici doamna Skultety de la MNAR  şi domnul 
Cruceru de la UNESCO,  care m-au dus cu maşina 
instituţiei  la hotelul Gabriel  din Issy les Moulineaux, 
unde rezervarea îmi fusese asigurată de o rudă. Am lăsat 
bagajele la hotel  şi am mers cu maşina până la Turnul 
Montparnasse. De aici am parcurs singură o serie de 
trasee pe urmele lui Brâncuşi, pe străzile  unde a avut 
ateliere – rue du Montparnasse 54 şi 47, rue d’Odessa 23 
- , în locurile cu teatrele frecventate de el – Rue Gaîté.

Am stat multă vreme la cimitirul unde sculptorul îşi 
doarme somnul de veci şi am admirat Sărutul de pe 
mormântul Tatianei Raşevskaia.

 Duminică 2 septembrie am explorat dis-de-
dimineaţă străzile din Issy şi am constatat cu bucurie că 
la câteva case de hotel, pe Bd des Frères Voisins se află o 
placă de marmoră în amintirea pionierilor români ai  
aviaţiei, Traian Vuia şi Henri Coandă, prieteni cu 
Brâncuşi. Am fost apoi cu maşina, cu domnul Cruceru, 
la sediul UNESCO de pe Avenue de Suffren 125 şi am 
ajutat-o pe doamna Skultety să plaseze în ordine  
imaginile ‘filmului’ din 1937, bazat pe fotografiile 
realizate de inginerul Gorjan şi de muncitori. Am 
constatat cu neplăcere că imaginea schiţei desenate de 
Brâncuşi pe fotografia amplasamentului lipsea şi că în 
schimb fuseseră aduse două imagini ‘în oglindă’. Am 
căutat să mă asigur că textele etichetelor sunt corecte şi 
am cerut înlocuirea celor greşite. I-am predat domnului 
ministru-consilier Dumitru Preda materiale pentru a fi 
expuse într-o vitrină şi a rămâne apoi la UNESCO 
(volumele Am lucrat cu Brâncuşi de Ştefan Georgescu-
Gorjan şi Urcând Coloana Infinită de Sorana Georgescu-
Gorjan, reviste din Târgu-Jiu - numerele din 2005 şi 
2006 din revista ‘Brâncuşi’, nr 3/2005 din ‘Portal-
Măiastra’ şi un număr din ‘Castelul de Apă’). Am adus 
ca dar din partea Institutului de Tehnică de Calcul din 
Bucureşti CD-Rom-ul ‘Brâncuşi’ 2005. Cu titlu de 
împrumut, pentru a fi folosite în timpul expoziţiei, am 
adus un CD cu muzică de Erik Satie, un altul cu 
înregistrări de la Institutul de folclor şi un DVD cu filmul 
lui Sean Hudson ‘The Romanian Brancusi’. Din păcate 
nu le-am recuperat încă. 

   Am plecat apoi pe jos, să descopăr Parisul, 
trecând pe la Ecole Militaire, Champ de Mars, Turnul 
Eiffel. Am luat-o pe malurile Senei, pe lângă celebrele 
poduri Iena, Alma, Invalides, Alexandre III. Am traversat 
acest din urmă pod pentru a ajunge la Grand Palais, unde 
lucrările lui Brâncuşi au fost expuse în 1906, 1907, 1908 
şi 1909, precum şi în 1920 când a trebuit retrasă Prinţesa 
X. Din păcate muzeul era în refacere. 

Trecând pe lângă Pont de la Concorde, am admirat 
piaţa Concorde cu faimosul obelisc, apoi am trecut pe 
lângă grădinile Tuileries şi am vizionat exteriorul 
Luvrului cu celebra piramidă, Pont Royal, Pont du 
Carousel, Pont des Arts. Am intrat în Ile de la Cité, în 
căutarea micuţei Place Dauphine, unde Brâncuşi a locuit 
la numărul 16. Timpul părea oprit în loc aici, printre 
copacii umbroşi. Am trecut pe lângă Palatul de Justiţie şi 
Conciergerie, am zărit fleşa de la Sainte Chapelle, m-am 
oprit la slujbă la Notre Dame.

Traversând din nou pe malul celălalt, mi-a servit 
drept ghid binevoitor o foarte amabilă doamnă Svetlana, 
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care mi-a arătat Odeonul, Sorbona, Bulevardul St 
Germain, şi m-a dus până la strada Jean de Beauvais, 
unde se află frumoasa statuie a lui Eminescu, opera lui 
Ion Vlad, precum şi biserica în care Brâncuşi a cântat pe 
vremuri ca dascăl.

Luni 3 septembrie am plecat de dimineaţă din Issy, 
în recunoaştere, să mă lămuresc unde se află Centrul 
Pompidou şi atelierul lui Brâncuşi. Am luat metroul de la 
staţia Corentin-Celton, penultima oprire pe linia 12. Este 
vechea linie Nord-Sud menită să unească Montmartre de 
Montparnasse. Am trecut apoi la  linia 4 până la Châtelet 
şi la linia 11 până la Hôtel de Ville. Toaată lumea este 
amabilă şi te ajută să te descurci. Am înconjurat sediul 
Centrului Pompidou din Beaubourg şi am reperat 
atelierul, care se poate vizita doar între orele 14 şi 18, 
când lumina zilei pătrunde prin tavanul de sticlă. 

Am luat iar  metroul în sens invers - liniile 11, 4, şi 
12 până la staţia Pasteur. Am pornit pe strada Vaugirard, 
cea mai lungă din Paris, şi lângă numărul 152 am 
descoperit ce a mai rămas din Impasse Ronsin, peste care 
s-a   extins spitalul Necker. Aici a locuit Brâncuşi din 
1916 şi până la moarte. Am intrat din nou în metrou la 
linia 12 şi m-am oprit la staţia Madeleine, să văd copia 
Rugăciunii brâncuşiene. Este inspirat plasată într-un cub 
transparent, înconjurată de plante exotice, iar alături, în 
alt cub, rulează non-stop filmul lui Laurenţiu Damian 
“Brâncuşi – Lecţia despre infinit”, cu subtitrare în 
franceză. Am avut surpriza să-mi aud vocea, întrucât în 
film comentariul despre Coloană îmi aparţine.

Refăcând traseul 12, 4, 11 am ajuns din nou la 
Beaubourg, aproape de ora 13, căci aveam aprobare luată 
încă din ţară să pot consulta la Biblioteca Kandinski la 
acea oră corespondenţa Tatei cu Brâncuşi. Am privit cu 
emoţie scrisorile păstrate cu grijă în folii de plastic şi am 
descoperit cu bucurie o scrisoare pe care o credeam 
pierdută. Doamna Anne-Marie Zucchelli, responsabila 
arhivei şi a documentării,  mi-a promis că-mi va trimite 
fotocopii bune când mă voi întoarce în ţară. Am văzut şi 
notele de plată  de la hotelul Athénée Palace unde a stat 
Brâncuşi în Bucureşti în 1937, în zilele de 28-31 august, 
1 septembrie şi 10-13 noiembrie, documente importante 
pentru cronologie.

Am mers apoi la atelierul reconstituit, unde am 
contemplat cu încântare operele pe care le văzusem doar 
în albume. M-a bucurat faptul ca numeroşii tineri care 
stăteau în jurul încăperilor protejate de pereţi de sticlă 
admirau lucrările în tăcere, ca în biserică. Împreună cu 
doamna Doina Lemny am plecat la UNESCO, la 
deschiderea festivă a acţiunilor închinate anului Brâncuşi. 
Am intrat pe baza invitaţiei doamnei Lemny, deoarece 
nu primisem şi eu una. Manifestările s-au deschis cu 
expoziţia de colaje organizată de MNAC, pe tema “Opera 
şi viaţa lui Brâncuşi”. Dintr-o deficienţă de organizare, 
reprezentanţii MNAC – domnii Viorel Grigore şi 
Gheorghe Borovină – nu au fost anunţaţi de ora 
vernisajului şi au sosit după ce acesta s-a terminat. A 
vorbit o reprezentantă a directorului general al UNESCO, 
domnul Virgil Niţulescu, Secretar de Stat la Ministerul 
Culturii şi Cultelor şi ambasadorul României la 
UNESCO, domnul Nicolae Manolescu.

În continuare a avut loc frumosul spectacol al  
Teatrului Odeon “Block-Bach”, care a încântat  publicul.

Seara s-a încheiat cu o agapă la un restaurant din 
apropiere. 

Marţi  4 septembrie. Cu metroul 12, până la 
Assemblée Nationale, pentru a vizita frumosul Muzeu 

Orsay. Aici am admirat expoziţia “De la Cézanne la 
Picasso”, pe baza colecţiei lui Ambroise Vollard, ca şi 
comorile Impresioniştilor. În marea sală de Bal am 
remarcat o frumoasă sculptură de Antonin Mercié, 
profesorul lui Brâncuşi la Beaux-Arts – La Solitude. 

Am luat-o pe malul Senei, până la Petit Palais, vizitat 
sumar, apoi pe Champs 
Elysées până la Arcul de 
Triumf. 

De aici am plecat spre 
Avenue de Suffren, pentru a 
pregăti vernisajul expoziţiei 
“La face cachée de la 
colonne  sans  f in” : 
definitivarea speech-ului, 
verificarea etichetelor, 
alcătuirea afişului. Invitaţiile 
fiind mult mai puţine decât 
pentru prima zi, multe 
persoane au intrat fără 
documentul respectiv. 
Constat că pe invitaţie 
numele Tatei este trecut Ion, 
în loc de Ştefan.

Sunt prezenţi domnii 
Zamfiroiu, Preda, Manolescu, ca gazde. Eu vorbesc 
foarte concis, ca şi  Alina Skultety. Doamna Jacqueline 
Delaunay, care a adus o selecţie de fotografii ale operelor 
brâncuşiene realizate în anii 60 de artistul fotografi 
Nicolae Săndulescu, se simte obligată să vorbească 
interminabil. Participă la vernisaj şi Jean-Yves Conrad, 
autorul volumului Paris, capitala…României. După 
vernisaj se serveşte “un vin de l’amitié”, foarte apreciat 
de public.

Miercuri 5 septembrie. Cu linia 12 până la Pigalle. 
Vizită la “Musée de la vie romantiquede Paris” în casa 
pictorului Ary Scheffer de pe strada Chaptal, nr 16. Se 
reînvie atmosfera anilor în care aici se întâlneau Chopin 
şi Georges Sand, Delacroix, Liszt şi Turgheniev. 

Mă străduiesc să urc scările până sus, la Sacré Coeur, 
unde admir o panoramă  impresionantă a Parisului. Cu 
linia 12 până la Sèvres-Babylone, apoi cu linia 10 până 
la pont Mirabeau, de unde se vede copia statuii 
Libertăţii. Pe jos până la Pont d’Issy, apoi la Boulogne-
Billancourt, la Muzeul Anilor 30 ( Avenue André  
Morizet 28). Între alte lucrări interesante, remarc un bust 
al lui Eileen Lane, prietena lui Brâncuşi, realizat de Irina 
Codreanu. Discut cu muzeografii despre o posibilă 

donaţie Schweitzer-Cumpăna, din partea fundaţiei 
respective.

 Între timp la UNESCO s-a prezentat filmul lui 
Laurenţiu Damian, bine primit, după cum am aflat de la 
domnul Preda.

Joi 6 septembrie. Iau linia de metro 12 până la staţia 

Madeleine. Popas la Rugăciune. Admir piaţa Madeleine 
şi vizitez biserica. Merg pe  Bd des Capucins, până la 
Opera Garnier, în refacere. Caut în faţa clădirii  Comediei 
franceze statuia făcută de Mercié şi menţionată de Carola 
Giedion-Welcker. Mi se spune că  a dispărut de mult. Nu 
ajung la Place de la Bourse, unde a locuit Brâncuşi în 
1905, nici la Cité Condorcet, unde l-a găzduit în 1904 
prietenul Daniel Poiană. O iau pe lângă  Luvru, pe chei, 
pe lângă Turnul St Jacques şi  Hôtel de Ville. Trebuie să 
găsesc “Cité Internationale des Arts”, unde va avea loc 
masa rotundă despre moştenirea Brâncuşi. Noroc că am 
o hartă veche pe care locul e marcat, altfel nimeni nu a 
auzit de clădire. Ajung foarte devreme, dar sunt prea 
obosită ca să mai vizitez şi cartierul Marais, despre care 
am auzit minuni.  Împreună cu domnul Preda aranjez 
imaginile trimise de domnul Nicolae Săndulescu. Masa 
rotundă este găzduită într-o sală intimă, cu public puţin.  
Alexandra Parigoris din Leeds,  Doina Lemny şi  Bernard 
Mercadet din Paris conversează degajat, cu materiale 
ilustrative interesante. Friedrich Teja Bach apare cu 
întârziere. I s-au rătăcit bagajele la aeroport şi nu are la 
el nici comunicarea, nici imaginile de comentat…Colegii 
de la muzeele din ţară nu vin. Alina Skultety a aşteptat la 
hotel zadarnic o maşină promisă. La fel şi reprezentanţii 
MNAC. După un bufet substanţial se va merge la Teatrul 
Huchette, la un nou spectacol al Teatrului Odeon. Eu 
trebuie să ajung însă la hotel, căci mâine dimineaţă plec 
în Germania.. Ne duce cu maşina la hoteluri domnul 
Zamfiroiu, pe mine şi pe domnul Bach.

Vineri 7 septembrie. Domnul Cruceru soseşte la 
7.15 şi mă conduce cu maşina la Orly. La 9.25 decolează 
cursa low cost Air Berlin, cu care voi sosi la München la 
11.05. Aici mă aşteaptă verişoara mea Anca şi de acum 
încolo vor avea grijă de mine dragele mele rude…Parisul 
rămâne în urmă, ca  un vis frumos împlinit. 

***         

Către Conducerea Muzeului Naţional de Artă al 
României

În continuarea memoriului trimis pe e-mail la 28 
august 2007 doamnei Alina Skultety şi comunicat de 
dânsa dumneavoastră la 29 august, subsemnata, Sorana 
Georgescu-Gorjan, ţin să vă informez că în perioada 1-6 
septembrie m-am deplasat la Paris pe speze proprii, 
pentru a asigura corectitudinea expunerii fotografiilor 
din arhiva Gorjan, în cadrul expoziţiei “La face cachée 
de la Colonne sans fin”, găzduită de UNESCO între 4 şi 
7 septembrie.

Am asistat-o pe doamna Alina Skultety la aranjarea 
imaginilor în ordine cronologică, am avut grijă ca pe 
etichete să se corecteze erorile din pliant şi am ajutat la 
întocmirea afişului, cu reproducerea imaginii inginerului 
Gorjan din 1937. Din păcate, în expoziţie, schiţa realizată 
de Brâncuşi pe imaginea sitului a apărut “în oglindă”, ca 
şi în pliant, întrucât imaginea corectă nu a fost adusă din 
Bucureşti.

Doresc să amintesc Conducerii MNAR că încă din 9 
februarie a.c. am predat cu titlu de împrumut doamnei 
Ana-Zoe Pop CD-ul conţinând imaginile din arhiva 
Gorjan referitoare la ridicarea Coloanei în 1937, 
împreună cu xeroxuri ale imaginilor respective şi cu o 
listă servind la identificarea clişeelor din CD. Pe CD, 
desenul lui Brâncuşi de pe fotografia sitului figura la 
poziţiile d1, d2 şi d2var  din care primele două erau “în 
oglindă”, iar doar d2var    era corectă. Titlurile exacte ale 
imaginilor se puteau găsi în volumul inginerului Gorjan, 
Am lucrat cu Brâncuşi, predat doamnei Pop la aceeaşi 
dată.

Nu mi s-au returnat nici până astăzi CD-ul şi 
xeroxurile, care îmi sunt necesare. Vă rog să ţineţi seama 
de faptul că identificarea imaginilor din arhiva inginerului 
Gorjan trebuie să respecte titulaturile date de autor. În 
caz că se mai folosesc în expuneri tablourile realizate pe 
baza clişeelor sale, rog să fiu anunţată din timp ca să pot 
asigura corecta lor identificare.

Mulţumesc Conducerii MNAR pentru iniţiativa 
prezentării la UNESCO a imaginilor realizate în 1937 în 
timpul ridicării Coloanei fără sfârşit. Socotesc că în linii 
mari expoziţia şi-a atins scopul şi a fost un succes. 

SORANA GEORGESCU-GORJAN 
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 Înţelegerea sculptorului şi actorului Florin Codre 
cu locuitorul Nicolaie Gomoiu pentru cumpărarea „casei 
natale” a lui Brâncuşi din Hobiţa, cu scopul de a o 
remonta în incinta unui viitor „muzeu de artă modernă” 
face încă valuri; totul este ţinut în ceaţă şi numai presa 
ne alimentează din când în când cu ştiri sau întrebări, 
chiar dacă opinia publică manifestă cam totală 
indiferenţă; nimeni nu ne spune exact despre ce 
anume este vorba şi cam ce s-ar putea face 
pentru îndreptarea insuficienţelor.
 Implicat oarecum direct în amenajările 
de început de la Hobiţa, am ţinut să revăd 
recent situaţia de la faţa locului şi, cu lămuririle 
ce se cer, să apreciez asupra eventualelor 
măsuri de urmat. Experienţa mea în organizarea 
de case şi muzee memoriale îmi impune acest 
lucru.
 Nu discut despre cum este organizat şi 
prezentat astăzi publicului acest memorial, cu 
ideile care l-au impus; lucrurile sunt clare, 
ghidul reproduce neabătut instructajul primit, 
după un punctaj care nu cuprinde tocmai ce 
s-ar cere…
 Dar, să precizăm: Încă din anul 1956, 
bine avizat, am întreprins unele cercetări metodice la 
Hobiţa şi în împrejurimi, urmărind teme legate de 
personalitatea artistului, de cercetarea monumentelor 

istorice şi de artă ale zonei.
 Însoţit de institutorul Ciolacu din Brădiceni, un 
cunoscător al zonei, am cercetat satul Hobiţa cu scopul 
identificării urmelor casei natale a artistului, cunoaşterea 
fondului valoros de locuinţe ale localităţii, biserica din 
cimitir şi zăvoiul din jur, cercetarea câmpului dintre 
Hobiţa şi Peştişani (unde se spune că 
artistul vedea un monument 
important, la care ar veni şi japonezii 
în pelerinaj, dacă ar fi un hotel la 
Peştişani); am discutat şi cu un 
meşter fabricant de cahle, absolvent 
al şcolii de ceramică de la Tg-Jiu…
 Ca şi biserica de lemn din 
cimitir, remarcabilă ni s-a impus casa 
veche de lemn a Blendeştilor, o 
locuinţă păstrată în stare foarte bună, 
care urma să fie demolată, în vederea 
ridicării alteia din zidărie.
 Despre casa în care s-a 
născut artistul, abia dacă i se mai 
putea stabili siliştea rămasă încă 
liberă; casa a dispărut în împrejurări 
nu tocmai clare, unele dintre bârnele 
recuperate în urma unui incendiu au 
fost întrebuinţate pentru construirea 
altei locuinţe, la cc. 200 metri 
depărtare.
 Am cercetat şi această locuinţă nouă pentru 
identificarea acelor piese recuperate, primind lămuriri 
absolut detaliate chiar de la proprietarul ei, Ion Brânzan, 
băiatul Fârsânei, sora lui C-tin Brâncuşi. Din 
explicaţiile şi după cum s-a putut vedea, din materialul 

Hobiţa, Hobiţa …

Memorialul Brâncuşi
recuperat se află doar două fragmente de bârne mari 
folosite ca o completare a tălpilor pentru peretele din 
spatele casei. Reportajul nostru fotografic surprinde 
această prezentare a lui Ion Brânzan şi este lămuritor că 
nu se putea pune în niciun fel problema unei restituţii a 
casei natale urmărită de noi; nu se putea deduce nici 

forma de plan, nu s-a identificat nici un stâlp şi nici o 
grindă originară, iar faţada înfăţişa şi ea o formă cu totul 
străină caselor de tip tradiţional.
 În consecinţă, fără ezitare am considerat că 

strămutarea 
casei Blendeştilor pe siliştea lui Brâncuşi, ca nucleul 
important în jurul căruia să se organizeze un „memorial” 
dedicat marelui artist în satul său natal este, totuşi, soluţia 
cea mai potrivită, susţinută şi de faptul că se salvează un 

monument de artă şi de arhitectură 
a lemnului, în toate trăsăturile 
identic casei dispărute, din 
imediata vecinătate.
 Atent faţă de relatările din 
presă, în luna iulie 2007, m-am 
deplasat la Hobiţa să revăd acea 
zisă acum „casă natală a lui 
Brâncuşi” condamnată dispariţiei. 
Situaţia reală este cea descrisă 
mai sus şi consemnată de noi în 
reportajul cu Ion Brânzan. 
Starea de astăzi a acestui imobil, 
îndreptăţeşte - şi impune - măsura 
ca bârnele specificate ca material 
provenit din recuperări din casa 
arsă să fie extrase şi prezentate ca 
material documentar în cadrul 
memorialului Brâncuşi. Cercetări 
atente poate mai scot la iveală şi 
alte fragmente de praguri sau de 
bârnă acoperite de tencuieli.

 Cine trebuie să dispună să se grăbească şi să-i 
mulţumim lui Florin Codre pentru dăruire şi 
generozitate.

Arh. ANDREI PĂNOIU
Bucureşti

Lista ilustraţiilor
(C):dreptul de reproducere rezervat autorului).

1. Casa Blendeştilor din Hobiţa, înainte de strămutare pe 
siliştea lui Brâncuşi
2. Casa prefăcută a lui Ion Brânzan, vedere din anul 
1956.
3. Ion Brânzan ne arată bârnele recuperate din casa lui 
Brâncuşi.
4. Ion Brânzan precizează că el a tăiat această fereastră 
în spatele acestei case noi.
5. Vedere de detaliu a pridvorului în ruină, din casa 
prefăcută a lui Ion Brânzan.
6. Un stâlp al pridvorului casei Brânzan în starea actuală, 
identificabil pe faţada consemnată în 1956.
7. Vedere de detaliu a casei lui Ion Brânzan cu aspectul 
stării de degradare a materialului, total irecuperabil.
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Complexul de la Tg.-Jiu a fost conceput de Constantin 
Brâncusi în relaţie nemijlocită cu cosmosul, cu elementele 
spaţiului fizic din jur, din care ia naştere, în care îşi petrece 
traiectoria existenţială şi din care iradiază apoi în 
nemărginire. In acest scop, el parcurge fenomenologia tri-
stadială zalmoxică: spaţiul genezei, spaţiul vieţii, spaţiul 
reîntoarcerii şi absorbţiei în universal. 
         Aceste trei cicluri concentrând istoria fiinţării omeneşti 
sunt înşiruite pe un ax format din: apa Jiului, Masa Tăcerii, 
Poarta Sărutului, drumul perpendicular pe axa ansamblului, 
biserica, Coloana nesfârşirii. Sublinem faptul că orientarea 
axului complexului a fost concepută de Brâncuşi anume ca 
să întâlnească şi să încorporeze şi biserica. Lăcaşul sacru  se 
integrează in viziunea filozofică unitară a complexului.
        Ansamblul  brâncuşian înfăptuieşte - pe de o parte 
rezumatul în piatră a desfăşurării  existenţei    umane,   iar   
pe   de  altă  parte,  realizează totalizarea universală: 
morfologică, fizică - şi, corelativ, spirituală, metafizică. În 
edificarea complexului, Brâncuşi pleacă de la un element 
primordial, inconsistent, apa, din care Thales considera că 

s-a născut întregul univers. Pornind de la această substanţă 
fluidă, care se destramă neîncetat, sculptorul purcede să 
cucerească şi să construiască, pe de o parte spaţiul, - prin 
forme închegate -, pe de altă parte, timpul - prin desvoltarea 
de ritmuri, - într-un întreg întruchipând istoria fiinţării 
omului în lume.
      Dacă la început a fost indefinitul, universul şi-a aflat 
formula de existenţă în delimitare, în finitudine, în conture. 
O linie energetică, plecată din infinit pe un drum rectiliniu, 
la un moment dat s-a abătut din goana sa fără întoarcere, s-a 
întors din drum, s-a arcuit şi când drumul ei s-a oprit, viaţa 
a fost captată în conturul înscris. Se născuse prima formă. 
Şi pentru a nu se destrăma în infinit, finitul trebuia organizat 
cât mai desăvârşit: aceasta este armonia, realizată la modul 
ideal de forma rotundă, astfel că  Brâncuşi creează Masa 
Tăcerii, masa începutului de lume, şi cele douăsprezece 
scaune din jur : rotunzimi realizând conturul cel dintâi şi cel 
mai perfect, prima formă a certitudinii.
      Abia închegate, cele dintâi tipare circulare, scaunele,   
iau formă de clepsidră : se plasează dintru început pe sensul 
destinului uman - pe cele douăsprezece zodii, cele 
douăsprezece ore ale zilelor şi ale nopţilor ; aspectul de 
clepsidră al scaunelor simbolizează intrarea fiinţării umane 
pe dimensiunea temporalităţii heraclitiene, care se  scurge 
către devenire, către continuă schimbare, primenire.
      O alee de scaune, având de astă dată formă pătrată - primă 
diferenţiere, - dar luând aceeaşi forma de clepsidră, conduce 
către Poarta Sărutului. Pe această poartă formele finite au 
evoluat către viaţă : viaţa considerată a se naşte din 
reîntregirea a două semicercuri - principiul masculin şi 
feminin - într-un monism perfect, în rotundul armoniei 
absolute. Linii aparţinând arhitecturii marilor linii de forţă 
ale universului multiplică simetriilor celor două entităţi, 

Semnificaţii  brâncuşiene
simbolizând repetat coincidenţele sufleteşti, identificarea 
materială şi sufletească.  Cele două trupuri sunt înscrise de 
o ritmică mereu reluată, sub forma unor stilizări şi decantări 
de mare simplitate şi expresivitate, - începând cu întregirea 
repetată a sferele oculare pe arhitravă, metaforizând 
confundarea viziunilor asupra lumii şi vieţii, - şi sfârşind cu 
stâlpii Porţii unde este figurată culminaţia ritmicei, a jocului 
frenetic al dragostei - contopirea extatică creatoare : 
concentricitatea celor două entităţi biologice, a celor două 
principii cosmice - yang şi yin; rotunjite la interior cu o 
devoţiune şi fervoare vădit senzuale, cele două jumătăţi ale 
stâlpilor porţii, coapsele, sprijină înalt, orgolios şi solemn, 
extatica şi misterul zămislirii vieţii.
        În continuare, strada perpendiculară pe axul complexului 
preia formele vieţii şi le iradiază pe drumurile pământului, 
ale spaţiului vieţii. Şi apoi un alt element readuce pe 
peregrin în axul destinal: biserica. Aceasta simbolizează 
întoarcerea formelor omeneşti în substanţa din care au fost 
modelate, - în pământ ; are loc încheierea ciclului terestru ; 
trupul devine material de tipare pentru o altă suită de 

nenumărate forme ale vieţii. 
            În mod firesc, după absorbirea în ţărână va urma intrarea 
în totalitatea cosmică : Coloana nesfârşirii. Teluricul se 
smulge din el însuşi, se înalţă şi se face spirit. Fiecare modul 
al Coloanei este respiraţia unor piepturi în zborul către 
lumină, către astral. Din spaţiul pământesc se trece din nou 
în circuitul universal.
     In suişul ritmic al Coloanei pulsează geometria lumii. 
Respiraţia devine din ce în ce mai grăbită pe măsură ce ne 
înălţăm în eter. Iar sus, din cupa imensă, - supratensionate -, 
energiile se eliberează izbucnind în nemărginire. Dacă în 
Masa Tăcerii şi scaunele din jur finitul se smulgea din 
infinit şi se contura repetat pentru mai certă şi deplină 
captare a vieţii, acum finitul se zbate cadenţat încercând să 
scape din forme pentru a primi nemărginirea.
     Astfel, în complexul sculptural de la Tg. Jiu se realizează 
unificarea spaţiului ontic uman cu spaţiul cosmic, spaţiul 
fizic cu cel metafizic ; ritmurile nu sfârşesc, ci se continuă 
cu ritmurile cosmice ; în acest sens, de relevat faptul ca 
toate liniile care înscriu diversele forme ale ansamblului 
sunt în mişcare, în tensiune: curbele care concentrează 
materia în Masa Tăcerii, jocul variat de vectori care 
captează efervescenţa biologicului în Poarta Sărutului, şi 
mai ales încordările zborului vertical. Transmigrate de la un 
element la altul ale complexului, aceste elanuri iradiază 
spaţiul uman - material şi spiritual - spre maximă deschidere, 
spre absolută disponibilizare şi libertate.
     Mioritice prin această revărsare în universal, hyperionice 
prin caracterul numenal, prin esenţializare şi elevaţie, 
ambele deschideri metafizice ale complexul de la Tg. Jiu se 
înscriu pe aceste două coordonate care definesc 
spiritualitatea românească.

GEORGE POPA
Iaşi

Da

Am astupat spărtura
pe unde cerul îşi vărsa
imensitatea
în tristeţile tale…

Marele Moment

Să-mi porţi cu grijă ochii
la rădăcina firii tale
când s-o nimici sub propria-i
greutate secundă,
când va hohoti şi va fugi nebuna!
La Marele Moment, să nu te temi că
eşti singur.
Numai dacă le priveşti secundele devin 
timp!

Pe alte mări

Am dat tonul unui clavecin
Să îşi cânte paşii – clape de pian –
în si major.

Vindicativele mări să ne poarte
ca să unduim acvatic
refrenul unei corăbii
pline cu polen…

Visez aşa… o nedesprindere de valuri
şi un sărut precum
muzica trăită pe corzi
de inimi.

Copacul

Niciun copac nu are
mai mult de o poveste:

Tu îţi faci hărţi pe tălpi
ca să-ţi cunoşti ţărmurile,

Ea se înalţă în idei
pe care apoi
le calcă în picioare
venind spre tine…

Delia VULPE
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 România e practic necunoscută în Spania. Nici 
măcar nu se ştie că Dacia a fost cucerită de un împărat de 
origine andaluză, Traian, şi că românii sunt mândri a fi 
descendenţii lui. Într-o expresie foarte răspândită, 
oamenii de aici se laudă că sunt “nepoţii lui Traian”, iar 
tradiţia orală păstrează multe povestiri şi legende cu 
privire la cel care i-a cucerit. Pare probabil că la 
colonizarea Daciei au participat mai mulţi spanioli decât 
cred unii istorici. O dovedesc asemănările din domeniul 
limbii, al folclorului, precum şi al comportamentului 
românilor şi spaniolilor.
 Poezia populară românească dispune de un 
repertoriu extrem de bogat de cântece populare, răspândit 
şi în lumea rurală de astăzi. Ca şi în restul Europei, 
primele colecţii de texte din tradiţia orală îşi datorează 
existenţa acţiunii romanticilor din sec. al XIX-lea pentru 
căutarea acelei « Naturpoesie », a poeziei „naturale”, 
creată de poporul fără şcoală. Acest interes l-a făcut pe 
Nicolae Pauleti, un elev al şcolii catolice din Blaj, să 
alcătuiască, pe la 1838, un corpus de peste 300 de cântece 
lirice, culese de la oamenii din satul lui, Roşia de Secaş. 
Acestei colecţii de pionierat a lui Pauleti i-a urmat abia 
după vreo 10 ani cea a poetului V. Alecsandri, al cărui 
repertoriu de balade populare a fost tradus de-a lungul 
sec. al XIX-lea în franceză, engleză, germană. Mai mult, 
colecţia de cântece tradiţionale a constituit pentru 
intelectualii români ai sec. al XIX-lea, ca şi pentru 
italieni, o armă cu ajutorul căreia au luptat pentru 
unificarea într-un singur stat a tuturor provinciilor în care 
se vorbea româna, dorinţă pe care au văzut-o realizată 
parţial în 1859 şi integral în 1919.
 Spre deosebire de alte repertorii poetice 
tradiţionale (de ex. romanţa spaniolă), cântecul popular 
românesc nu este, în majoritatea sa, opera unor autori 
culţi, care, odată ce a fost tradiţionalizat, se transformă 
în patrimoniul colectivităţii transmiţătoare. Cum 
spuneam, în acest caz, textele au fost create de săteni, 
mulţi fără şcoală, dar înzestraţi cu o sensibilitate literară 
aparte şi pricepuţi în arta compoziţiei, care face să fie 
recunoscuţi de comunitate ca maeştri în crearea de 
cântece. Pe de altă parte, literatura cultă românească s-a 
recunoscut dintotdeauna datoare poeziei orale, încât 
marii poeţi ai ţării, M. Eminescu sau L. Blaga, de 
exemplu, lasă să se întrevadă în opera lor utilizarea 
textelor ţărăneşti ca izvor de inspiraţie.
 În ceea ce priveşte forma poeziilor populare 
româneşti trebuie spus că acestea au moştenit în esenţă 
versificaţia poeziei populare latine, adică versuri de 5/6 
şi de 7/8 silabe. Cu privire la simbolurile utilizate şi la 
unele expresii recurente, putem spune că textele 
româneşti indică de multe ori o legătură strânsă cu lirica 

tradiţională hispanică. Faptul trebuie înţeles ca 
supravieţuire a unei estetici populare pan-europene 
gestată în ultimele secole ale evului mediu. 
Una dintre asemănările cele mai frapante poate fi stabilită 
în domeniul funcţionalităţii cântecelor, adică atât 
românii, cât şi spaniolii utilizează balada sau cântecul 
liric cu funcţie de colinde. În Spania, acest fenomen a 
fost înregistrat în special în Andaluzia, unde se cântă 
numeroase texte profane, erotice şi picareşti, la 
sărbătorile Crăciunului, texte care convieţuiesc fără 
conflicte cu textele pioase. Colega noastră Virtudes Atero 
a înregistrat în lucrarea ei „Romancero de Cádiz”1, un 
număr mare de asemenea cântece, fenomen rar, dacă nu 
inexistent în celelalte ţări neolatine. Acest fenomen oferă 
argumente suficiente pentru elaborarea în viitor a unui 
studiu comparativ al culturilor orale ale spaniolilor şi 
românilor.

 

Texte1

 1.Doamne, Doamne,  !Ay, Dios mío, Dios mío!
   Mult zic Doamne,  ịtántas veces te llamo!
   Dumnezeu pare că doarme Tú pareces dormir
   Cu capul pe-o mănăstire recostado en la iglesia
   Şi de nimeni n-are ştire  y olvidado del mundo.

 2.În grădină   En el jardín
    toate păsările dorm,  los pájaros se duermen,
    numai una n-are somn:  pero uno se desvela:
    cată să se facă om.  intenta hacerse hombre.

 3.Codrule, codruţule,  !Oh, bosquecillo mío!
    deschide-ţi cărările  ábreme tus senderos 
    să-mi duci supărările.  y toma mis tristezas.

 4.Câte stele sunt pe cer,  !Cuántas estrellas en el cielo!
    până-n ziuă toate pier,  Todas las borrará la aurora,
    numai una mai micuţă  pero solo la más pequeña 
    păzeşte pe-a mea mândruţă, guarda a mi enamorada:
    nu cumva să rătăcească es la que le recuerda
    la mine să nu gândească.  Que no debe olvidarme

 5.De-ar fi fete ca mândra, Si todas las muchachas fueran     
  nu mi-ar trebui luna,  como mi amada,
    nici luna, nici stelele,  ni la luz de la luna ni de las
    c-ar lumina fetele.  estrellas me harían falta a mí: 
     alumbrarían ellas.
                

 6.Cine crede dorului,  Quien cree en el amor
    are casa cucului  tiene la casa del cuco
    şi odihna vântului.  y el descanso del viento.

 7.De n-ar fi ochi şi sprâncene, De no haber ojos y cejas,
    n-ar mai fi păcate grele,  no habría pecados graves,
    dar ochi şi sprâncene sunt, pero hay ojos, hay cejas,
    şi păcate pe pământ.  y muchos pecados sobre la tierra
    Ochii şi sprâncenele  Los ojos y las cejas
    Ele fac păcatele.  son los que hacen los pecados.

 8.Cine-a stârnit horile  Quien inventó los cantos
    aibă ochi ca florile  hizo a los ojos como flores
    şi faţa ca zorile.  y a los rostros como aurora.

1  Textele traduse aici sunt o mostră din antologia alcătuită de Lucian Blaga. Pentru traspunerea lor în 
casteliană am respectat principiul exprimat de poet, al traducerii fără rimă, dar cu păstrarea  ritmului, ceea per-
mite redarea intactă a imaginilor literare.

Ion Taloş1 şi Ma Jesús Ruiz2

„Cine-a făcut horile…”
Poezia românească de tradiţie orală1

 

NOTE
1  Ion Taloş e profesor la Universitatea din Köln 
(Germania). De origine română, el a dedicat ultimele dece-
nii culegerii şi studierii poeziei orale a ţării lui şi a publicat 
rezultatele investigaţiilor lui în diverse culegeri şi texte teo-
retice. Una dintre cele mai recente lucrări ale lui e deosebit 
de interesantul Petit Dictionnaire de mythologie populaire 
roumaine (ELLUG, Université Stendhal, Grenoble, 2002). 
2  Ma Jesús Ruiz e profesoară de literatură 
medievală la Universitatea din Cádiz şi una dintre cele 
mai renumite cercetătoare ale romanţei spaniole contem-
porane.
3  Cádiz, Fundación Machado-Universidad de 
Cádiz-Diputación de Cádiz, 1966. Pentru România vezi Ion 
Taloş, « Câteva consideraţii asupra colindatului şi colinde-
lor la popoarele romanice, în : Limbă şi Literatură 44, 1999, 
p. 71-91.
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C u n o s c u t  c a 
publicist şi critic 
de artă, Petru 
Comarnescu a fost 
p rezen t ,  de-a 
lungul mai multor 
decenii, cu articole, 
cronici plastice sau 
studii critice, în 
ziarele şi revistele 
vremii. În special, 
începând cu anii 
’55 – ’60, Petru 
Comarnescu a 
devenit o voce 
importantă  în 
critica de artă 
românească  ş i 
internaţională chiar. 

O preocupare veche şi constantă a criticului, a fost viaţa 
şi opera lui Constantin Brâncuşi, preocupare finalizată 
într-o importantă monografie, Constantin Brâncuşi, mit 
şi metamorfoză în sculptura contemporană (Editura 
,,Meridiane”, Bucureşti, 1972).
Admiraţia şi interesul stăruitor pentru Brâncuşi au ieşit 
la iveală încă din interbelic, o dată cu publicarea revistei 
,,Criterion”, care a găzduit în paginile sale o scurtă 
prezentare a operei brâncuşiene, aparţinând lui 
Comarnescu, unul dintre iniţiatorii principali ai revistei. 
Articolul dedicat lui Brâncuşi în ,,Criterion”, a fost 
urmat apoi de alte şi alte articole, studii şi conferinţe, ce 
au contribuit la conturarea unei imagini de ansamblu 
asupra vieţii şi creaţiei brâncuşiene, dezvăluind în acelaşi 
timp munca impresionantă, perseverentă şi extrem de 
meticuloasă a exegetului. Astfel, pregătirea monografiei 
Brâncuşi s-a extins pe durata unei vieţi întregi, poate şi 
datorită faptului că Petru Comarnescu avea acea tendinţă 
de a încerca să cuprindă aproape totul din ceea ce se 
putea, rămânând prea puţin timp pentru marile sinteze.
Petru Comarnescu a refăcut, în manieră proprie, unele 
itinerarii brâncuşiene, mergând în satul natal al marelui 
pictor, culegând credinţe, tradiţii şi obiceiuri specifice 
locului, în încercarea de a stabili fondul autohton ce a 
înrâurit formarea artistului. Privind şi analizând opera 
brâncuşiană din interior, cunoscând bine elemente şi 
aspecte ale viziunii artistice brâncuşiene, devenise 
normal ca această mare operă sculpturală să i se dezvăluie 
criticului în deplinătatea valenţelor şi tainelor ei. Petru 
Comarnescu a cunoscut exegeţi ai lui Brâncuşi, români 
şi străini, a vizitat atelierele maestrului, a cules mărturii 
despre acest artist din zona Jiului, ce a deschis o nouă 
poartă spre modernitate, l-a ascultat vorbind şi 
destăinuindu-se însuşi pe Brâncuşi, conturând o imagine 
amplă despre copilăria, viaţa, relaţia cu natura şi mediul 
în care a trăit şi s-a format sculptorul.
Carola Giedion – Welcker, critic şi istoric de artă de 
reputaţie mondială, exeget cunoscut al lui Brâncuşi şi 
bună prietenă a lui Comarnescu, a dedicat câteva rânduri 
omagiale la apariţia monografiei comarnesciene asupra 
lui Brâncuşi, ocazie cu care a subliniat aportul criticului 
de artă român în cunoaşterea şi dezvăluirea cât mai 
exactă a unor surse de inspiraţie brâncuşiene. ,,Dar 
dincolo de reflexele vitalităţii lui intelectuale şi 
emoţionale, am avut marea bucurie să-l ascult pe Petru 
Comarnescu la „Kunsthau” din Zürich, vorbind despre 
arta lui Brâncuşi. Se vedea că studiase în profunzime 
omul şi opera şi că ajunsese la rădăcinile acestei 
sculpturi, care îşi are sorgintea în adâncurile folclorice 
ale ţării sale natale. Pentru auditorii elveţieni, în 
interpretarea oratorului păreau nu numai munca plină de 
devoţiune sublimă, cărora le stă mărturie această operă, 
ci şi peisajul, regiunea, izvoarele din care sculptorul şi-a 
tras sevele.” (Pagini omagiale pentru Petru Comarnescu, 
din vol. Brâncuşi, ed. cit., p. 6).
     Pentru Petru Comarnescu, Brâncuşi însemna nu doar 
modernitate, ci şi tradiţie, interpretările criticului, foarte 
originale de altfel, fiind adânc legate de un fond folcloric 
autohton, pe care Brâncuşi l-a cunoscut profund şi l-a 
valorificat în opera sa, conferindu-i valenţe moderne, 

PETRU COMARNESCU, EXEGET AL LUI BRÂNCUŞI
universale. Mare iubitor al artei vechi româneşti, Petru 
Comarnescu a subliniat mereu în intervenţiile sale 
(scrise, televizate, înregistrate), privind opera lui 
Brâncuşi, filonul adânc popular, străvechi, înrădăcinat în 
creaţia artistului, în ciuda unor interpretări moderne sau 
a unor influenţe străine, evidente şi acestea într-o anume 
măsură.
Cartea despre Brâncuşi s-a alcătuit, aşa cum spunea 
Valeriu Râpeanu, prieten apropiat al criticului, ,,în forum, 
în săli de conferinţe, la televiziune, radio şi în paginile 
ziarelor şi revistelor.” (Valeriu Râpeanu, Pe drumurile 
tradiţiei, Editura ,,Dacia”, Cluj, 1973, p. 215). Important 
este că entuziasmul cercetătorului nu numai că a rămas 
acelaşi, dar admiraţia sa pentru creaţia brâncuşiană a 
sporit, devenind contaminantă şi stârnind interesul 
cititorilor şi al ascultătorilor. Semnificativă a fost şi 
întâlnirea cu Brâncuşi, prin 1937 – ’38, când omul l-a 
impresionat enorm, cu înţelepciunea sa, cu vorba şi 
chibzuinţa sa. A urmat apoi pentru exeget o lungă 
călătorie, o călătorie de o viaţă, nu doar pe meandrele 
artei brâncuşiene, ci şi prin locurile pe unde a peregrinat 
însuşi Brâncuşi. Călătoriile lui Comarnescu în străinătate, 
destul de puţine la număr, dar foarte dense ca locaţii 
turistice, au inclus întotdeauna ca punct de reper pe 
marele sculptor, fapt mărturisit de criticul de artă în 
Chipurile şi priveliştile Europei, carte ce a văzut lumina 
tiparului tot postum. Astfel, Petru Comarnescu a vizitat 
atelierele pariziene sau locurile unde fuseseră unele 
dintre ele, încercând să pătrundă taina acestor spaţii în 
vecinătatea cărora a trăit şi a creat unul dintre cei mai 
mari artişti ai secolului al XX – lea, românul care a dus 
în universalitate mituri străvechi, unele autohtone, 
asigurându-le încă o dată perenitatea prin creaţia sa.
Din articolul publicat în revista ,,Criterion” reiese clar 
cum Petru Comarnescu recunoştea geniul lui Brâncuşi 
încă din 1934, chiar dacă pe atunci puţini critici români 
se interesau de soarta sculptorului. ,,Cheia carierei şi prin 
urmare a artei lui Constantin Brâncuşi, care nu a fost şi 
nu este decât artist, trebuie căutată numai după uşile pe 
dinăuntru închise ale genialităţii. Brâncuşi şi cu Enescu 
sunt singurii români, a căror artă universal recunoscută şi 
începută la ţară, dezvoltată la oraş şi culminând în 
străinătăţi, se potriveşte pe de-a-ntregul noţiunii de 
genialitate.” (Petru Comarnescu, Un desen, în 
,,Criterion”, I, 1934, nr. 3 – 4, p. 2).
Sculptura lui Brâncuşi impunea, dovadă fiind succesul 
său, obţinut uneori anevoios, dar devenind apoi definitiv 
consacrat în rândul marilor valori mondiale. Şi în ochii 
lui Comarnescu, sculpturile lui Brâncuşi revelau de 
departe un geniu, despre care şi-a dorit să scrie şi a scris 
cu toată admiraţia. Dacă în ceea ce priveşte literatura, 
Petru Comarnescu aprecia cu prea multă generozitate 
unele cărţi (generozitate explicabilă prin marea sa dorinţă 
de a ajuta tinerii scriitori să se impună, să devină 
cunoscuţi), în domeniul artelor plastice, gustul şi intuiţia 
sa nu s-au înşelat niciodată.
Aşa cum am specificat deja, Petru Comarnescu şi-a arătat 
încă de la primele rânduri, admiraţia pentru arta acestui 
gorjan, stabilit la Paris, subliniind sensibilitatea profundă 
a artistului şi puterea sa unică de a face asceză spirituală 
oriunde, chiar şi-n inima Parisului, ajungând să repete 
actul demiurgic al creaţiei în limitele omeneşti ale unui 
geniu inspirat, cum însuşi afirma criticul. Tânăr, dar cu 
un gust estetic fin şi precis, Petru Comarnescu a vorbit, 
încă din 1934, de primitivismul şi românismul artei 
brâncuşiene, trăsături identificate în traiul său simplu, de 
sorginte ţărănească, în legătura sa naturală, firească cu 
natura, cu duhul pietrei, al lemnului şi al animalelor. 
,,Stilul artistic îi este primitiv, doar pentru pricina că 
sensibilitatea sa  e legată de natura geologică, botanică, 
zoologică şi nu de cea umană. Ca şi grecii din perioada 
dinaintea lui Pericle, Brâncuşi nu umanizează formele, ci 
dimpotrivă, face din oameni copaci, pietre, animale. 
Primitivismul acesta este, însă, românesc pentru că este 
echilibrat, cuminte, aproape potolit de orice pornire 
sălbatică, iraţională, brutală.” (art. cit., p. 2).
Petru Comarnescu şi-a susţinut cu încredere ideile, 
bazându-se şi pe lecturile unor studii de exegeză 
brâncuşiană, apărute în străinătate, căci, pe teren 

românesc, Brâncuşi nu se bucura pe atunci de o adâncă 
preţuire. Aşadar, Petru Comarnescu, animatorul cultural 
din anii interbelici, punea totodată bazele unor studii de 
artă plastică, aducând în atenţia criticii şi a publicului, 
artişti autohtoni (ca şi străini), printre care Brâncuşi, 
sculptorul ocupând un loc singular prin genialitatea 
operei sale. Originar din România, Brâncuşi a dus peste 
tot cu el un filon profund românesc, infuzat operei sale şi 
de care nu s-a desprins niciodată, cu toate acestea, el a 
fost absorbit în universalitate, revendicat deopotrivă de 
modernişti, ca şi de arta tradiţională. Căci, aşa cum 
afirma  Petru Comarnescu, în bogăţia şi esenţialitatea lui 
Brâncuşi, se găsesc mai multe drumuri, iar ,,operele lui 
Brâncuşi rămân clasice tocmai din cauza acestei puteri 
de sinteză, de echilibru între o sensibilitate naturală, 
elementară, primitivă şi o formă perfect adecvată acestei 
sensibilităţi.” (art. cit.). Cunoscător al artei moderne, ca 
şi al formelor vechi, primitive, Constantin Brâncuşi a 
deţinut înţelepciunea şi măiestria transformării 
particularului în universal, printr-un subtil, îndelungat şi 
continuu proces de stilizare, de simplificare a formei în 
creaţia artistică.
În încheierea articolului, Petru Comarnescu îşi mărturisea 
intenţia de a scrie un studiu amplu şi consistent despre 
creaţia brâncuşiană, al cărei admirator a fost şi pe care a 
servit-o la fel de entuziast şi implicat, pe parcursul unei 
vieţi întregi, încununarea eforturilor sale exegetice având 
loc doar postum, prin apariţia monografiei Brâncuşi. 
,,Dar, în felul acesta, dăm pe faţă o parte din studiul pe 
care de mai mult timp, îl pregătim lui Brâncuşi, ca o 
foarte slabă, dar devotată compensaţie pnetru indolenţa 
şi ignoranţa pe care noi compatrioţii o dovedim, de ani 
de zile, faţă de acest sculptor, care reprezintă în cel mai 
tipic chip şi cadrele sensibilităţii specifice româneşti, şi 
posibilităţile ei de universalizare.” (art. cit.).
Petru Comarnescu a subliniat mereu comuniunea 
existentă între fondul folcloric românesc şi arta 
brâncuşiană, iar argumentele sale au fost solide, tocmai 
de aceea a fost invitat să vorbească în străinătate despre 
Brâncuşi. Petru Comarnescu a fost, mai ales după 1955, 
o voce ascultată, fiind în domeniul artelor plastice o 
autoritate, nu doar locală, iar conferinţele şi interviurile 
desfăşurate în străinătate subliniază această poziţie de 
important critic şi istoric de artă. Statutul de membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor şi Istoricilor de artă, 
i-a facilitat lui Comarnescu vizitarea unor expoziţii de 
artă, precum şi susţinerea unor conferinţe despre arta 
brâncuşiană.
 În plus, Petru Comarnescu a manifestat tot timpul un 
interes major pentru arta românească, pentru 
monumentele de artă veche din nordul Bucovinei, pentru 
picturile murale, pentru creaţia plastică a unor artişti 
români, fie că ei mai locuiau sau nu între graniţele ţării, 
încercând din răsputeri să răspândească cultura română 
peste hotare. Fie că a fost vorba de Europa, fie de 
America, Petru Comarnescu nu şi-a uitat nicicând rolul 
său de mesager al culturii române, mediind această 
relaţie interculturală cu toată măestria unui diplomat, 
entuziast iubitor de artă şi apărător al valorilor ei. Venind 
la colocviul închinat lui Brâncuşi în România, Carola 
Giedion – Welker a fost întâmpinată de Comarnescu care 
i s-a părut ,,de fiecare dată animat de un foc intens şi 
permanent pentru artă sau, mai degrabă, într-o expresie 
mai largă, pentru toate manifestările spirituale ale 
umanităţii.” (pagini omagiale pentru Petru Comarnescu, 
din vol. Brâncuşi, ed. cit., p. 6).  
Aportul lui Petru Comarnescu în ceea ce priveşte 
studierea operei brâncuşiene, poate fi identificat pe mai 
multe paliere, mergând de la studii mai scurte şi articole, 
până la conferinţe în ţară şi străinătate sau intervenţii 
radiofonice. Studiul Mărturii despre Brâncuşi, scris în 
colaborare cu Ionel Jianu şi Mircea Eliade, împreună cu 
monografia Brâncuşi, mit şi metamorfoză în sculptura 
contemporană, însumează rodul unei cercetări de o 
viaţă. 

MONICA GROSU
Cluj-Napoca 
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S-a-ntomnat…

 Simţurile-s ofilite-
 frunze ce încep să cadă
 arămite de-ntuneric-
 cariu destinat să roadă!

 Se tot zbat în destrămare
 să-şi recapete lumina
 purităţii-nmuguririi
 dar se frâng! A cui e vina?

 Frigul dinspre tine creşte!
 Prin a gândului fereastră
 caut soarele din sânge:
 s-a-ntomnat iubirea noastră?

 Lacrimi ridate
 
 Să nu te mire
 a mea plecare!
 Voi fi-n iubire
 singură, oare?

 Doru-i liliac
 în suflet captiv,
 cum să-i fac pe plac
 când ştiu că-i tardiv?

 Gândul mă rabdă
 încă-n tăcere,
 prinsă-n rocadă
 speranţa piere…

 De tine-i avid
 ecoul pictat
 pe-al lacrimei rid!
 Semn că te-am iertat?

 Vieţi enarmonice

 Fredonăm aceeaşi VIAŢĂ
 nuanţată de iubire
 doar succesiunea clipei
 diferită de denumire:

 si bemol e lait-motivul
 dorului ce mă subţie
 cu-a lui taină-nchisă-n timbrul
 predispus la agonie

 dar tu nu-i captezi culoarea
 ruginiului de toamnă
 confundându-l cu diezul
 la-ului care te-ndeamnă

 în acorduri tumultoase
 să-i multiplici bucuria!
 Fredonăm aceeaşi MOARTE
 Folosind enarmonia…

 Pete de umbră

 Stouri de clipe din Cuvânt
 tâşnesc cu-n croncănit flămând,
 prevestitor zborul lor frânt
 mă ocoleşte, până când ?

 În aşteptare e târziu,

MARIA D`ALBA

 înnod speranţele în fir,
 cât o să ţină, nu mai ştiu,
 pe el regretele să-nşir !

 Visul a putrezit căzând
 în somnul meu devorator,
 petele de umbră din gând
 nu se mai curăţă cu dor ?

 Nervi închiriaţi

 Ce să fac la munte sus
 fără spinii lui Iisus ?

 În poiană nu cobor
 de sudoarea florilor ?

 Ciripitu-i demodat
 semănând cu un oftat !

 Ce m-atinge-n ceafă nu-i
 gâfâitul vântului?

 Clipocitul de izvor
 e un kitsch dezgustător!

 De atâta sforăit
 greierii au răguşit!

 Dinspre tine s-a-nserat !
 stele-n gânduri să-mi mai bat ?

 Suflete

 Ţi-ai inventat
 o închisoare
 şi e păcat
 că n-are soare !

 Numai plângând
 nu scapi de vină :
 deschide-un gând
 înspre lumină !

 În ajutor
 îngeru-l cheamă

 să-ţi fie zbor
 fără de teamă !

 Iartă-mi, Doamne, neodihna !

 Dacă „Pomul interzis”
 ar fi fost împrejmuit
 mai cădeau, oare, din vis
 când fructul i-a ispitit ?

 De ce nu ai ofilit
 cu milostivirea Ta
 umbra pomului oprit
 când abia se deştepta ?!

 Un rău necesar a fost
 prin cunoaştere să ştim
 când e lacrima de post ?
 când de dulce ? când de-AMIN ?

 Şarpele din Paradis
 ce din umbră complotea
 de-avea limba pusă-n ghips,
 bine, Sfinte, mai era !

 La Râmeţ

 Ca un legământ
 mai presus de fire
 zvon de Duhul Sfânt
 dinspre Mănăstire !

 Tăinuit suspin
 aşteptarea-mi pare
 cruce de AMIN
 cu iz de iertare !

 Parcă-s un mormânt
 săpat în lumină-
 sufletului frânt
 adiere lină !

 De-ndoieli să scap
 fă, Doamne, -o minune :
 ajută-mi să-ncap
 într-o rugăciune !

 Stau lângă izvor
 în genunchi pe-o piatră-
 lacrimă de dor
 binecuvântată.

 Iubirea-i un bănuţ de soare

 Stau la colţul zilei
 şi-aştept resemnată,
 Împăratul milei
 PUNTEA să mă treacă !

 Dedesupt vâltoare-
 gândurile mele,
 cum aş putea, oare,
 să nu cad în ele?

 Zac în neputinţă,
 furtuna se-ntinde,
 un druţ de căinţă
 mi-a rămas merinde !

 Îndură-te Sfinte,
 şi mă întăreşte
 ca să iau aminte
 cine mă descreşte ?

 Ca o cerşetoare
 lacrima îţi cere
 un bănuţ de soare,
 doamne, mângâiere!
 
 Rugăciune

 Doamne, iarăşi am căzut
 din Cuvântul tău cel Sfânt-
 Cuib din care eu am vrut
 să zbor cu-aripi de pământ!
 Doamne, iarăşi am căzut
 din Cuvântul Tău cel Sfânt!

 Mândria de-mi poţi ierta
 când mă binecuvântezi !
 Numai Tu cu mila Ta
 mai poţi ca să mă salvezi!
 Mândria de-mi poţi ierta
 când mă binecuvântezi !

 Tu Cel care nu greşeşti
 şi Totu-n Tine e pur,
 suferinţele lumeşti
 ajută-mă să le-ndur !
 Tu cel care nu greşeşti
 şi Totu-n Tine e pur !

 Gânduri luminoase dă-mi
 până-mi cresc aripi de har !
 Suspendată între vămi
 orice zbucium e-n zadar !
 Gânduri luminoase dă-mi
 până-mi cresc aripi de har !

 Lacrimile-mi oblojesc
 sufletul greu vătămat,
 Sfinte, Ţie-Ţi mulţumesc
 că prin ele m-ai iertat !
 Lacrimile-mi oblojesc
 sufletul greu vătămat !
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 La numai doi ani după 
ce fusese publicat în 
Povestea vorbei de la 
Craiova (anexă  a 
revistei Ramuri), Virgil 
Mazilescu se vedea 
editat în 1968 cu 
placheta Versuri, în 
colecţia „Luceafărul”; 
la concursul editurii, 
manuscrisul obţinuse 
„Premiul de debut”. 
Nichita Stănescu, alt 
premiat, era deja un 
nume. Virgil Mazilescu, 
oltean bucureştenizat, 

solidar cu Leonid 
Dimov, cu Dumitru Ţepeneag, cu oniricii în genere, îşi 
construia personalitatea poetică. Prelua el, oare, ticuri şi 
semne ale avangardei interbelice? Nonconformist în 
genul unui Nichita, avea el ceva din aplombul psihic al 
acestuia? Aspira el să devină un lampadofor? Compactele 
lui absenţe, tăcerile dintre o apariţie scriptică şi alta, 
pulsiunile reflexiv-inhibitorii se manifestă concomitent 
cu tot felul de nelinişti, dar şi de insurgenţe. El e – în 
ordine creativă – un propulsor agitat şi, în acelaşi timp, 
un pelerin fără tihnă prin labirintul din sine şi din lume; 
– un frustrat şi un rebel.
 Mai nimic din natura naturalis; un Pastel 
invocând „răsuflarea cailor”, trimite totodată la „aceşti 
ţărani cumsecade” care, proiectaţi în cosmic, „ară de-a 
dreptul în cer, şi îşi recoltează umbra”. Mai toate 
monologurile mazilesciene vizând parcă din start 
apoeticul, instaurează o poezie à rebours centrată pe 
revalorificarea locurilor comune. Nici o exhibare întru 
frumosul tematizat, consacrat, şi armonie; însuşi sistemul 
de imagini, sobru în totul, lipsit de metafore, pare 
produsul firesc al sensibilităţii genuine. Secvenţe filmice 
(bunăoară în Soarele strigă şi cade în frunze) punctează 
(parodic parcă) un climat stagnant, în manieră calm-
elegiacă; însă finalul meditativ personalizează, inculcând 
tabloului obiectiv tristeţea trecerii, – oarecum apropiat 
de inscripţiile belgianului Georges Rodenbach:

soarele strigă şi cade în frunze 
în singurul parc al oraşului
copiii oraşului se fac încet mari
fără teamă la umbra doicilor
care croşetează aici de mai multe decenii
copiii oraşului se fac mari – îmbrăcaţi
în coaja teilor tunşi ca şcolarii
doicile croşetează vitejeşte pentru nimeni
dorm ele cu ochi de iepure pentru nimeni
şi eu pe aici – liniştit şi cu mâinile în buzunare
privesc atâta doar
ştiu că toamna e deajuns să priveşti
distanţa dintre copac şi dispariţie

               I

A pune în pagină (aparent spontan) contra-sensuri, 
ermetisme şi incongruenţe traducând – s-ar zice – însăşi 
germinaţia iregulară a sentimentelor, iată modalităţi ale 
comunicării; odată cu placheta din 1970, Fragmente din 
regiunea de odinioară, sunt vizibile atributele unui stil 
personalizat. Acelaşi, egal cu sine, până la ultimele 
creaţii. Ceremonial de oralităţi, strict calculat! Distribuţia 
cantitativă a versurilor, frazarea poticnită (ruptă unde nu 
te aştepţi), discursul îngăimat împins spre proză, 
simularea naivităţii şi neputinţei – toate aparţin jocului, 
mai exact, convenţiei antitradiţionale. Poetul îşi alege o 
mască de bufon plictisit. Cerebralul pune frână 
sentimentului. Demersul său în notă gravă e mai în 
spiritul vechiului humour englez decât în acela autohton, 
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tolerant, bonom şi voios-zeflemist. Rafinamentul 
intelectual ţine de repere răsturnătoare şi, implicit, de un 
umanism  idealizant. În puţine cuvinte, Mazilescu e un 
ironist, un moralist auto-supravegheat (adesea îndurerat) 
şi un voyant modern.
        Practicând decompoziţia şi savurând surpriza, 
repudiind convenţiile ortografice şi cultivând libertatea 
totală, mult comentatul poet avea să  fie raportat la 
suprarealişti, la expresionişti ori la alţii. Postmodern cu 
multă substanţă proprie, la autorul acelor Fragmente din 
regiunea de odinioară „limbajul poemelor este în genere 
fără figuraţie, premeditat agresiv, cu denivelări sintactice 
şi pauze supravegheate” (Eugen Simion); el nu „scrie”, 
ci „descrie”, fiind „un adevărat precursor al direcţiei 
textualiste” (Marin Mincu); iată-l apoi ca rostitor reticent, 
părăsind linia discursului început şi recurgând la 
„stilistica «eschivei»” (Eugen Negrici). Că flegmaticul 
Mazilescu fusese marcat de libertăţile suprarealiste, nu 
înseamnă că s-a afiliat mişcării în cauză. N-a agreat, e 
clar, „automatismul psihic” despre care – în senzaţionalul 
Manifest din 1924 – André Breton descoperea calea de  
„a exprima fie verbal, fie prin scris, fie în orice altă 

manieră funcţionarea reală a gândirii”. Prin luciditatea 
rece, Mazilescu se plasează tocmai la polul opus.

        În ale sale Fragmente din regiunea de odinioară, 
se luminează două modalităţi tipice faţă cu binomul 
spaţiu-timp care, programatic, implică întrepătrunderea 
şi chiar fuziunea componentelor. Ca urmare, acest 
odinioară (orientând spre illud tempus) e un resort 
mnemonic, intim asociat unui indeterminat ille locus. Ia 
naştere un chronotop – procedeu de bază, de altfel, în 
poetica sadoveniană! Se îndeverează, în al doilea rând, 
starea de fragmentarism lirico-existenţial, mod de 
acumulare condiţionând actul expresiv; comunicarea e 
rezultanta esenţialităţii. Memoria, aparent laxă, 
recompune, valorifică şi cristalizează momente 
surdinizate, de o melancolie îndelung stabilizată. Poezia 
devine, în acest chip, un fel de religie relevantă: „îmi aud 
sângele cum mă roagă să-l iert” (alb şi negru). Repetitiv, 
de observat linii cvasi-manieristice, propoziţii sincopate, 
reacţii disjunctive etajate (arborescente) şi constatări la 
rece; în fapt un limbaj voit-desuet, scârbit, vădit apatic. 
Intră în joc o poetică a sentimentului abstras, în puls 
uniform, o dicţiune opusă banalizatului declarativism 
tradiţional: „tu dormi dragostea mea, sunt singur am 
inventat poezia şi nu mai am inimă”. O voce albă, în 
rostire prozaizată, fără zvâcniri, augmentează impresia 
de confesiune vană, mai exact de decompoziţie 
deliberată.
        Rostogoliri de vis treaz şi accente de ruptură 

(frecvente) multiplică senzaţia de ocult, căreia i se găsesc 
virtuţi compensatorii; „sărbătoarea împăcării cu 
animalele” e prilej de fabulaţie, de hieroglife „în limbă 
animală – ilalihu, hau-hau isato sauri” (Mostre similare 
în finalul la Bruscă vorbire de Nichita Stănescu: 
„Halerib, khan/ Halerib, khiii, / Hoora, loro”).
        Câte o sintagmă, câte un detaliu din scrierile altora, 
din Dosoftei, bunăoară (aici „şezum şi plânsem”), din 
Eminescu ori din alţii se încorporează caracteristic 
stilisticii mazilesciene; o formulare biblică pesimistă 
despre efermitatea existenţei („ca floarea câmpului”) 
devine, în degradeu, „ca floarea porumbului”. Din El 
Desdichado – una dintre himerele lui Gérard de Nerval 
–, e preluată întocmai comparaţia „ca soarele negru al 
melancoliei” (Poziţia incomodă din care ne rugăm). 
Cine este însă aerianul Immanuel, invocat în şase poeme? 
El este oare un alter ego? Are el un rol autoreferenţial? 
Comparabil cu profiluri ficţionale de acelaşi gen, 
întâlnite concomitent la alţii, Immanuel e un Luftmensch, 
o persona, un partener ori reper mut – ca Ieronim la 
Ileana Mălăncioiu, ca detectivul Arthur şi Julien 
Ospitalierul la Emil Brumaru, ca bizarul Claus la Leonid 
Dimov ori ca domnul R. la Mihai Ursachi. În acest spirit, 
ultima plachetă mazilesciană (1983) va fi guillaume 
poetul şi administratorul. Nici o tangenţă între 
incorporalul immanuel şi omonimul vechi-testamentar 
(etimologic: „Dumnezeu cu noi”). Să-l considerăm mai 
degrabă un dublet planetar al poetului:

immanuel tu treci mai fericit decât mine prin
toate pieţile distrugerii (foarte sărac şi fără să-ţi 
aminteşti
şi viclean la pândă pe apele marilor îngeri cântăreţi de 
altădată)

        Doar treizeci şi cinci de titluri din va fi linişte va fi 
seară (amplul volum din 1979) reprezintă texte noi; 
altele o sută, repetă pagini din plachetele precedente. 
Aici autorul de notaţii mozaicale, pare să fi avut în 
vedere o autoimagine comentată, polivalentă, mai legat-
reflexivă, centrată pe succedaneul viaţă-moarte: „pentru 
că ne-am despărţit de o mie patru sute patruzeci şi patru 
de ori / nu ne mai putem despărţi niciodată”; confesivul 
vrea să treacă „neobservat sacru”, să practice – 
baudelairean parcă – o „limbă de care nu ne mai 
amintim”, să restaureze „un timp / care de mult timp nu 
mai era al nostru”. Îl obseda „femeia din vis”, o simplă 
iluzie: „picioarele ei / ca două lungi strigăte ale morţii pe 
nisip”…
        Prefaţa volumului (inscripţie de vreo douăsprezece 
rânduri) e, în realitate un discurs despre limbaj:

„şi după ce am inventat poezia într-o încăpere 
clandestină
 din adâncul pământurilor sterpe – curajul şi puterea 
(omenească) s-au risipit ca aburul
şi altceva în afară de faptul că m-am născut şi că trăiesc 
şi probabil voi muri cutremurându-mă (ceea ce dealtfel 
am vrut 
să spun şi acum doi ani şi acum trei ani de zile) 
deocamdată 
vai nu pot spune
îmi reiau prin urmare vechea limbă: începând chiar din 
clipa de faţă o sucesc o mângâi o bat cu sete [arghezian 
– observăm noi] dar sintagmele stranii în care (se spunea 
că) sufletul meu
doarme ca într-o vizuină pierdută nu mă mai ademenesc 
degetele subţiri care vor canale-n pădure şi se vor 
întoarce acolo mereu şi vor intra cu încetul în 
putrefacţie? degetele subţiri nu mă mai tulbură”.

Câte un ecou dantesc, atemporal, declanşează o 
melancolie suavă;
aluzii în contemporanitate destramă însă iluzia:
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                  te rog beatrice să ne întâlnim
                  te rog şi n-ar trebui să te rog
                  mâine seară în steaua vega

                   îmbrăcat cu o haină albă simplă uşoară
                   fără cravată fără să-mi amintesc
                   versuri sau alte lucruri frumoase din naştere
                   simplu pe măsura hainei mele
                   voi coborî din tramvaiul 709
                   cu o flacără la butonieră
                   cu un pui de şopârlă în palmă
                    să mă poţi recunoaşte imediat.

                                                                     II

        Conexiunile frizând grotescul se înscriu într-o reţea 
de absurd; însă bizar, masca poetului, neutră, probează 
că stranietăţile nu numai că nu-l tulbură ci sunt 
mijloace de ridicare din stereotipul cotidian. Astfel 
văzută, existenţa stă sub semnul hazardului cosmic, 
necontinită suprapunere de realităţi interşanjabile. Prin 
urmare, „omul virgil moare în numele omului vasile / 
o fereastră este deschisă în stânga / o fereastră este 
deschisă în dreapta / spre o natură a copiilor proptiţi în 
meditaţie”. O spectrală ioanamaria, nălucă-tabu, e 
motiv de lamento transtemporal: „plânsul meu 
încâlcea pădurile / prin nordul acelei moldave cu 
păduri / cu păduri din nou cu păduri pentru totdeauna” 
(ioanamaria şi lacrimă unitară a zeului). Până şi 
ipostaza de îndrăgostit (abstract) e una letală: „te-am 
sărutat eu mortul”. Mutarea mamei în moarte răstoarnă 
toate noimele; totuşi, moartea nu e totală: „moare 
tovarăşul meu / confortabil se instalează în muguri”.
        Deposedarea sinelui de însemne individuale 
echivalează, finalmente, cu o moarte ante mortem; 
acaparantul Eu („ e obositor să-ţi ştii mereu numele pe 
de rost”) îşi pierde oricum calitatea de unicat. „Je suis 
un autre!” – afirmase Rimbaud. Şi ca acesta conchide 
Mazilescu însuşi: 

     pentru totdeauna oricine aş fi sunt celălalt
     mai exact: o plângere dulce în bicepsul
     marinarului supt de furtună
       mai exact: sunt fratele

        Interiorizare şi dezmărginire, interferente, acestea ţin 
de dualitatea fiinţei, realităţi determinând mutaţii de 
nivel, mai totdeauna cu final previzibil: „tot / totul se 
dă în leagăn în afara / şi înăuntrul meu”. Vălmăşag 
universal, o lume în perpetuă unduire, circularitate 
fără devieri. Cheia misterului n-o are nimeni, motiv de 
singurătate metafizică, de stări halucinatorii şi 
resemnare: „eu sunt vezi bine ciclistul de toţi cunoscut 
/ cu universul în ceafă sunt poetul scafandrul cel 
cuminte”. Un cer  mântuitor a avut mereu în vedere, 
dar nimeni nu-l poate atinge, deşi speranţe există: 
„între o sabie şi cealaltă vor creşte turme de porci / va 
înflori liliacul”. Într-o lume în derivă, „singurătatea se 
înalţă lângă poduri / oboseala cu lumânarea ei”. Un 
Mazilescu mişcându-se „printre marile roţi ale 
timpului”, reacţionează depresiv, generalizând aforistic 
şi implicându-se:

vei spune că asta e viaţă şi eu voi spune că nu e viaţă 
(…)
noi ne iubim în măsura în care ura ta împotriva pietrelor 
este
şi ura mea împotriva pietrelor

        În circumstanţe privilegiate, cuvântul e un panaceu 
cu disponibilităţi magice; „sub acest cuvânt suferă 
beethoven / cu acest cuvânt se vindecă lepra”. O dată, 
„poetul s-a lovit groaznic de un cuvânt uitat / acolo 
lângă cuier pe o bucată de piele galbenă”. (De amintit: 
la Tristan Corbière – Les Amours jaunes; la Bacovia – 
Scântei galbene). Simbol al devitalizării, galbenul 
revine în zeci de asocieri, încât bunăoară „respiraţia / 
cavalerului printre cavaleri e cea mai galbenă”. Nu 
înţelegem însă semnificaţia unui „galben irascibil”.
        Nişte poezii fără titlu, fragmente de biografie, 

respiră o patetică smerenie: „stau şi mă gândesc în 
linişte la cele ce am făcut // ca razele de dimineaţă ale 
soarelui este muzica din jurul meu – proaspătă şi 
vioaie şi bestială / cu măsură”. Pe aproape, iată mişună 
îngeri. Într-o altă notaţie frapează nostalgia clarităţii, 
de unde o retorică aparent calmă; însă subtextul e 
ambiguu:

cât de limpede ştiu unii să prezinte lucrurile – chiar şi 
pe
cele de mult mai mică importanţă ei reuşesc într-adevăr să 
ni
le facă inteligibile şi foarte  foarte dragi astfel că în 
prezenţa
lor totul capătă (cum îndeobşte se zice) aureola 
serenităţii – ei sunt mândria şi oglinda  lumii

        Carnavalescul, obsesiile, anxietăţile şi celelalte 
sunt note concurente. Figuri din Demonii lui 
Dostoievski – Şatov, Kirillov, Verhovenski, Stavroghin 
– tulbură inevitabil. Şi Copilăria lui Franz Kafka 
(proză) depune mărturie despre imposibilitatea 
armonizării umanului.

        Persiflant dezinvolt, consecvent propriului sistem, 
un Mazilescu solitar, instalat în atipic, se amuză 
superior cu anticlişee şi măşti de împrumut. Trucat, 
disimulat şi totuşi recognoscibil, el, cel din ultima 
plachetă – Guillaume, poetul şi administratorul – e 
personaj de infratext şi, totodată, proiecţie în ficţiune. 
Titluri analitice, extrem de lungi (până la patruzeci de 
cuvinte) alternează cu texte netritate. Disconvenţiile 
surclasează sistematic ordinea normală: „copilul 
Guillaume doarme de-o vară întreagă la colţ / printre 
pantofi şi sandale aruncate acolo-n dezordine”; tânăr, 
văzând-o pe Margareta, acelaşi himeric „a început 
uşurel să înflorească”, însă ea, fluşturatică, „îl înţelege 
într-o foarte mică măsură”. La urmă, acest straniu 
Guillaume călăreşte pe propria sa imagine. Spiritul 
practic, pozitivist, al Administratorului se confruntă 
cu  mentalul idealizant al Poetului. Titlul unui text de 
douăsprezece versuri e savuros-retoric: „poetul 
plagiază, adică fură de stinge din leonard cohen – lars 
gustafsson – ion mureşan – virgil mazilescu – şi dintr-
un foarte abil cântăreţ de pe meleagurile Italiei, 
foloseşte prea mult diminutivele, se află în acelaşi 
timp sub influenţa muzicii de toate felurile”. 
Referenţialul erudit (prea insistent) şochează în raport 
cu modul plebeian, din administratorul poate s-o 
sfeclească în orice moment: „pe dracu administratorule 
eu sunt realitatea bă realitatea palpabilă manifestare a 
ideii în sensibil (Hegel prelegeri fenomenologige)”. 
Unui fapt banal ca „transportul unui dulap vechi din 
sufragerie pe terasă”, i se acordă maximă atenţie, totul 
fiind prevăzut „până în cele mai mici amănunte”. Totul 
sub un titlu solemn-parodic: administratorul explică 
în ce constă de fapt viaţa lui (relatare absolut 
onestă).

                
                                                III

        Creator de tip laborios – de unde puţinătatea 
prezentelor lui scriptice –, poetul (în aşteptarea 
revelaţiei absolute) regândeşte, remaniază şi năzuieşte 
discret; plenitudinea finală, e posibilă prin eros. Într-o 
notaţie de jurnal (din preajma morţii), găsim un 
distinguo semnificativ: „Băieţii ăştia cred prea mult în 
artă – poezie, pictură (…). Eu nu cred decât în moarte, 
adică în iubire.” (15 ian. 1984). Alcoolul se voia un 
„anestezic”; poetul devenise dependent. De o certă 
similitudine cu mărturisirile unor tolstoieni ori 
dostoievskieni prăbuşiţi, paginile de jurnal dintre 20 
decembrie 1983 şi 25 aprilie 1984 însumează teribile 
episoade de autoscopie tragică. Demonic fusese 
fragilul Virgil Mazilescu în sensul blagianului 
daimonion ca aspiraţie irepresibilă de a depăşi pragul 
cuvintelor şi limitele acestora; demonic, totodată, în 
modul goethean de înfăptuitor şi fascinator. Linia 

discret-patetică mazilsciană unifică (esenţializând) 
melancolia, fronda, alteritatea; vibratilă, respectiva 
linie stă în raporturi de consonanţă cu anxietatea, cu 
cinismul, cu disperarea. Rezumativ, realul transcende 
într-o suprarealitate plus-existenţială. Se ajunge la un 
lirism oarecum „obiectivat”, formă de relativism şi 
atitudine.
        La 14 august 1984, se sfârşea la patruzeci şi doi de 
ani unul dintre cei mai originali poeţi ai epocii. Era 
deja consacrat.

VIOLETA MAGIE

Tresare amintirea –
În văpăi se-nalţă
Stâlpul Jertfei…

      *
Cumpăna zodiacului
Coborându-se 
În rodire…

      *

Cenuşăreasa
 În amurg striveşte
Cucuta clipei…

ZOIA ELENA DEJU

      *
Cicoarea ochilor – 
Ferecată-i Dorinţa
În cuvinte.

      *

O noapte de cireşar
Se coboară
În dalba Magie…

      *

Solstiţiul tălăzuind
Cosmios alb
Se iveşte!

      *
Sânziene dănţuiesc
Despletite-n
Spumegânda Mare…

      *

Stihiile nopţii
Înfioară geana
Căii Lactee…

      *

Pecetea înserării
Şi-a rostuit, azi,
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În toamna lui 1943, se afla în detenţie, la Curtea 
Marţială de Bucureşti (aşa fiind numit, pe vreme de 
război, Tribunalul Militar), şi scriitorul Valeriu Anania, 
membru al cinului călugăresc, pe care poetul îl cunoscuse 
prin 1900 la Mănăstirea Cernica - mărturisindu-i că a 
venit aici  ca „să învăţ a scrie pe dedesubt” - , dar acum îl 
ştia la mănăstirea gorjeană Polovragi din cheile Olteţului, 
unde îi şi trimite o scrisoare:

„În 1943, din Lagărul Târgu-Jiului i-am trimis prin 
poştă o îmbrăţişare, cu îndoiala că ar fi putut să ajungă 
până la el. Gândeam în privinţa evenimentului la fel. 
Poetul sălăşluia, prin apropiere, la schitul Polovraci. 
Îmbrăţişarea nu l-a găsit, la schit. Poate că-l izolaseră 
autorităţile pe undeva, pentru penitenţă. Spiritul lui 
trebuie să fi fost suspectat de atitudini. Dar stareţul 
schitului, un călugăr cu sensibilităţi, în loc să o denunţe, 
i-a păstrat scrisoarea celui absent vârâtă în foile 
Evangheliei, pe altar.” 1

În evocarea „Amintiri la statura ceasului de-
acum”2 – „Localnic al Târgului Jiilor” -, Valeriu 
Anania, care-l cunoscuse pe poet prin 1942, 
reproduce scrisoarea trimisă de Tudor Arghezi la 
Mănăstirea Polovragi:

„17 oct. Ziua Domnului, 1943

Blagosloveşte, Părinte Anania!
Dacă eşti la Polovraci şi încă nu ţi-ai început 

medicina la Bucureşti, rândurile mele o să-ţi spuie 
să suntem vecini de mănăstire, cuvioşia ta la schit 
şi eu la lagăr, tot un fel de monahism şi aici, cu 
diferenţa că această chinovie, din care îţi trimit 
amintirea mea, e cam internaţională şi eterodoxă. 
Avem şi noi o bisericuţă, gata construită, de 
curând, şi încă nesfiinţită, curată şi clară ca un 
chivot de altar, şi am găsit într-însa un zugrav 
foarte bătrân, lipit cu ochii şi pensula lui albastră, 
de faţa proaspătă a lui Iisus. Parângul de colea, de peste 
drum, se uită drept în turla ei, ca o icoană de piatră a lui 
Dumnezeu.

Ţi-am rămas de mult dator un răspuns la o scrisoare 
a cuvioşiei tale, lungă, primită acasă, în Bucureşti. 
Amânându-l în fiecare zi, zilele s-au făcut săptămâni şi 
săptămânile luni, fără să mă fi învrednicit până azi, când 
stăm alături, în marile seninătăţi ale Carpaţilor, să iau 
odată condeiul din călimară pentru tânărul meu 
sihastru.

Sunt localnic al Târgului Jiilor lui Tudor, a căruia 
statuie mică mă aşteptam să o găsesc de multe ori mai 
înaltă, grandioasă ca şi destinul pe care l-a servit, cum îl 
mai slujim unii din noi, în răspăr cu vremea, şi azi de la 
zintâi ale lunii. Lucrez la o piesă de teatru, făgăduită 
Teatrului Naţional pentru luna asta, citesc şi cred în 
viitorul şi puternicia neamului nostru, căruia fiecare din 
noi, în felul lui, i-a dat din inima şi din cugetrul lui 
câteceva. La vârsta mea, nu i-am putut da mai mult ca 
nişte slove durute, care au fost socotite păcătoase. Mă 
îmbărbătează însă umbra lui Tudor şi încă ceva, copaia 
din care îmi iese obârşia şi în care taică-meu a fost 
legănat cu piciorul bunicii mele, la furcă, pe aici prin 
prejur, la Cărbuneşti, acum 80 de ani. În rugăciunile 
schitului aduţi aminte, Părinte, şi de robul lui D-zeu, 
care te îmbrăţişează.

Tudor Arghezi”3

Aceasta este scrisoarea de care pomeneşte Tudor 
Arghezi în „Predoslovia” sa la poemul dramatic 
„Mioriţa” al lui Valeriu Anania (carte apărută târziu, 
1„Valeriu Anania, , 1958-1965, Bucureşti-Geneva”, inserată în 
Scrieri, vol. 33, pp. 426-431. Prefaţă la volumul Mioriţa al lui 
Valeriu Anania, E.P.L., 1966, pp. 5-10, semnat: Tudor Arghezi.
2 Nicolae Dragoş, „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi”, I, Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1981, pp. 20-53.
3 Aducem mulţumirile noastre şi pe această cale IPSS Bartolo-
meu Anania, Mitropolitul Clujului, Crişanei, Vadului şi Felea-
cului, care ne-a comunicat, la data de 9 octombrie 2007, copia 
faţă-verso a cărţii poştale trimise de Tudor Arghezi din lagăr 
„Cuvioşiei Sale Părintelui Ieromonah Anania – MânAăstirea 
Polovraci, Jud. Gorj”. Data scrierii textului: 17 octombrie. Ziua 
Domnului 1943. Data ridicării poştei, conform ştampilei: 19 oct. 
43. Târgu Jiu.

Documentar: TUDOR ARGHEZI – VALERIU ANANIA
când scriitorul se găsea cu rosturi ecleziastice în Statele 
Unite ale Americii, octombrie 1965).

„Am găsit cartea poştală a lui Arghezi, sosită între 
timp, pe care stareţul Gherasim Bica mi-o păstrase cu 
sfinţenie, dar nu între foile Evangheliei din altar, cum 
greşit a reţinut – sau a exagerat – Arghezi, ci între 
scoarţele ceaslovului din chilia lui”.4

Pe faţa cărţii poştale, la expeditor, poetul şi-a scris 
noua adresă: „Tudor Arghezi, Lagărul de internaţi 
politici, Tg.-Jiu”, lângă care se pot vedea cele două 
ştampile: cea politică (a lagărului) şi cea militară (era 
vreme de război):

„E de presupus că unele accente ale scrisorii ar fi 
îndrituit cenzura politică să oprească scrisoarea (Arghezi 
însuşi se îndoise că aceasta ar fi putut ajunge până la 
mine, ceea ce înseamnă că accentele nu erau simple 
scăpări).

Dacă totuşi epistola a ieşit dintre sârmele ghimpate, 

aceasta i s-a datorat, fără îndoială, colonelului Leoveanu, 
comandantul Lagărului, care avea pentru poet o stimă 
deosebită şi care l-a cruţat de unele rigori ale detenţiei. 
Mult mai târziu, prin 1956 sau 57, Arghezi mi-a povestit 
că-l aflase pe Leoveanu într-un spital din Bucureşti şi că 
se dusese la el, împreună cu Paraschiva şi cu semnele 
recunoştinţei. Nu era singurul caz în care poetul se simţea 

dator să se plătească de asemenea datorii. În perioada cât 
a fost absent din literatură, adică între 1949 şi 1955, o 
vreme destul de grea, uneori foarte grea, aproape de 
limita de jos a existenţei lui şi a familiei.”5.

*
Intuiţia lui Arghezi privitoare la lipsa prietenului său 

Anania de la schit era exactă, căci iată ce mărturiseşte 

4  Op. cit., p. 33.

5 Ibidem, pp. 34-35

recent înaltul ierarh al 
Mitropoliei Clujului, 
Crişanei,Vadului şi 
Feleacului ,  în t r-o 
evocare ai acelor ani de 
tristă amintire, din 15 
februarie 2006, pentru 
cartea părintelui Moise:

«Dumnezeu în 
temniţă

Mă aflu la vârsta 
amintirilor, iar acestea 
nu sunt puţine când e 
vorba de prezenţa şi 
lucrarea lui Dumnezeu în sistemul concentraţionar. 
Experienţa mea de deţinut politic se întinde (desigur, cu 

intermitenţe) pe durata a peste două decenii.
În 1943 (sub dictatura lui Antonescu) 

ispăşeam o condamnare de şase luni şi mă aflam 
în închisoarea Curţii Marţiale (aşa se chema 
Tribunalul Militar în vreme de război) pe strada 
Negru Vodă, din Bucureşti (…) Către sfârşitul lui 
ianuarie am fost strămutat la Jilava (…).

În februarie am fost transferat în Lagărul de 
Internaţi Politici din Târgu-Jiu, anume în secţia a 
doua, o amestecătură de deţinuţi politici la 
propriu, precum şi foarte mulţi dezertori de pe 
toate fronturile şi de toate naţiile, aşa încât imensa 
baracă de scânduri, cu priciuri pe patru caturi, 
purta  porecla de Arca lui  Noe.
Secţia întâi era pentru cei avuţi, care-şi puteau 
plăti hrana şi confortul; din ea plecaseră, nu de 
mult, Victor Eftimiu, Tudor Arghezi şi, mi se 
p a r e ,  Z a h a r i a  S t a n c u .
Cea de a treia, la numai cincizeci-şaizeci de metri 

de a noastră, le era rezervată în exclusivitate comuniştilor, 
pe care-i vedeam plimbându-se prin ţarcul de sârmă 
ghimpată. Se spunea că acolo era şi Gheorghiu-Dej (cel 
care avea să evadeze câteva luni mai târziu).Comandantul 
lagărului era colonelul Leoveanu. Ştiam că din ordinul 
său se construise în curte o biserică de lemn (pe care 
Arghezi, într’o scrisoare trimisă mie din lagăr la vremea 
când eu eram încă liber şi pe care am găsit-o la Polovragi 
după ce am fost eliberat, o caracteriza „curată şi clară ca 
un chivot de altar”, s.n.Z.C.). După sfinţirea ei, un preot 
din oraş a fost numit să oficieze slujbele, iar răspunsurile 
liturgice urmau să-i fie date de un cor al deţinuţilor 
politici, mult mai numeroşi decât pe Negru Vodă. În 
secţie ne aflam doi clerici, eu şi un preot din Moldova, 
Istrati. Spre surprinderea noastră, când locotenentul de 
serviciu i-a scos pe ortodocşi pentru a asista la prima 
Liturghie, acesta ne-a spus că, din ordinul comandantului, 
cei doi preoţi nu au voie să meargă la biserică şi vor 
rămâne în baracă.

Am cerut de mai multe ori să fiu primit „la raport”, 
spre a-i cere colonelului explicaţii, dar am fost refuzat. 
Atunci am declarat că voi intra în greva foamei, 
comandantul s’a speriat şi m’a primit de îndată, 
spunându-mi că, după părerea lui, un preot condamnat 
nu mai este vrednic să intre într’o biserică. Eu i-am 
demonstrat că, dimpotrivă, păcătoşii sunt primii care au 
nevoie de biserică, şi i-am dat exemplul tâlharului de pe 
cruce. Asta l-a luminat, l-a încălzit, a devenit prietenos, a 
stat mult de vorbă cu mine şi mi-a lăudat „nesupunerea”. 
Asta, zicea el, se cheamă consecvenţă.

– Vezi dumneata, părinte, bisericuţa aceasta a fost în 
întregime lucrată de comunişti, fiindcă doar printre ei se 
află meşteri calificaţi pentru o astfel de treabă. Ştii însă 
ce s’a întâmplat? La sfinţire, i-am invitat şi pe ei să 
participe, dar au refuzat: Domnule comandant, ne-aţi dat 
ordin, am făcut-o, dar în ea nu intrăm… Şi asta, vezi, se 
cheamă tot consecvenţă.»6

Zenovie CÂRLUGEA
(Fragment din lucrarea „TUDOR ARGHEZI ŞI 

SPIRITUL OLTENIEI”, în pregătire)

N.B. Multumirile noastre I.P.S.S. Bartolomeu Anania 
pentru documentele comunicate

6 Cf. www.arhiepiscopia-ort-cluj.org/wordpress
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 Profesorul şi 
cercetă torul  cu 
vocaţia sintezelor 
critice, Zenovie 
Cârlugea, îmi spune 
că, lucrând la o nouă 
carte, ce se anunţă 
de larg interes, 
c o n s a c r a t ă 
legăturilor lui Tudor 
Arghezi cu Oltenia, 
a constatat că atât 
genialul poet cât şi 
a l ţ i  pres t ig ioş i 
oameni de cultură 

s-au pronunţat în legătură cu existenţa unor particularităţi, 
unor trăsături aparte, care-i individualizează cumva pe 
olteni în marea familie românească, prin ceea ce s-ar 
putea numi, să-i zicem, spiritul oltenesc. Subiectul 
merită, desigur, atenţie. Cu atât mai mult din partea celor 
născuţi în această celebră provincie românească şi care 
au ştiut a nu se îndepărta de izvoarele dintâi, aflându-şi 
aici argumente definitorii pentru propria evoluţie, demnă 
sau îngândurată, prin lumea vremurilor ce li s-au dat. 
Motiv care m-a îndemnat la a mă încumeta pe drumul 
cuvintelor, ce va urma. Fireşte, nu am putut ocoli câteva 
întrebări; semne ale unei atitudini oarecum dubitative: 
„Există un spirit oltenesc?”, „Nu cumva supralicitarea 
existenţei lui, a unor particularităţi regionale ar putea 
duce la estomparea trăsăturilor unificatoare ale 
identităţii naţionale?”, „Cum poate fi gândită unitatea 
spirituală fără a ignora prezenţa individualităţilor, a 
particularităţilor zonale?” 
Iată, doar câteva posibile întrebări şi drumuri de parcurs, 
mi-am zis, pentru cel ce şi-ar propune să abordeze un 
asemenea tentant subiect, în cazul în care, mefient, nu 
acceptă din capul locului statutul de certitudine al unui 
răspuns afirmativ. Aşa încât nu răspunsul greu de 
formulat în doar câteva consideraţii, nu orgoliul 
exhaustivului şi cu atât mai puţin al definitorului îşi vor 
aşeza pecetea lor intimidantă pe cele ce urmează. Cum 
se va vedea, aspiraţia către un fel de mărturie şi înţelegere 
de sine motivează acest demers, mai degrabă confesiv 
decât animat de voluptăţi teoretizante. Aşadar…. 
Într-o Capitală de altădată – pornită pe calea asimilării 
impulsurilor civilizaţiei occidentale, dar păstrându-şi 
impregnate în zidirile vechi şi în comportamentul 
oamenilor, în ceea ce îndeobşte s-ar putea numi filozofia 
de viaţă, lentori orientale şi un fel aparte de a concepe şi 
a trăi evenimente esenţiale ale vieţii; individuale ori 
colective, pe traiectoriile cărora se interferau, neaşteptat, 
bucuria cu tristeţea, exuberanţa cu melancoliile 
născătoare de imprevizibile atitudini şi gesturi, - s-a 
conturat, în timp, şi o imagine, i-aş spune emblematică, a 
oltenilor. A oltenilor veniţi la oraşul oraşelor ţării ca 
într-o transhumanţă a nevoii; dacă nu pentru 
supravieţuire, pentru chiverniseală gospodărească.
 În gravurile timpului, în desene de epocă şi, mai 
apoi, în fotografii împălidate de trecerea anilor, o imagine 
se arată a fi omniprezentă, conferind o pitorească pată de 
culoare străzilor bucureştene, ce ar putea fi, cele mai 
multe, asociate unei mai exacte denumiri: uliţele 
bucureştene, fără a le afecta iremediabil blazonul. E, se 
înţelege, vorba de imaginea olteanului, purtând pe umeri, 
cu un firesc în care nu încape nici urmă de umilitate, 
cobiliţa cu marfă proaspătă. Cobiliţă care sprijinea la 
marginile ei, într-o dreaptă cumpănă, cele două coşuri, 
estetic împodobite – aş spune – cu alese roade ale 
pământului. Ele puteau trimite gândul la cele două talere 
ale balanţei dreptăţii, la această efigie a justiţiei, al cărei 
palat tocmai fusese înălţat în vecinătatea marii pieţe a 
Capitalei, pe ale cărei tarabe se răsfăţau opulente tot felul 
de oferte vegetale.
 Aş vedea în imaginea olteanului cu cobiliţa o 
ilustrare întrucâtva simbolică a spiritului întreprinzător, 
un semn al iscusinţei, ce se cuvin - şi e drept – a fi 

  Nicolae Dragoş: 

Există un spirit oltenesc?
invocate când cineva şi-ar propune să reunească trăsături, 
calităţi definitorii pentru oamenii a căror provenienţă îşi 
are matca în spaţiul (geografic şi istoric) al Olteniei, 
această provincie românească hotărnicită de Olt, de 
Carpaţi şi Dunăre, cam până la locul unde bătrânii munţi 
îşi privesc tâmplele încărunţite în oglinzile semeţului 
fluviu, undeva, mai sus de Turnu-Severin.
  Desigur, numai pentru a-i cuprinde pe olteni 
într-o imagine cu valoare metaforică ar putea fi 
nominalizată cobiliţa ca efigie simbolică pentru românii 
trăitori în spaţiul mai sus pomenit, spre a sugera mai ales 
vocaţia pentru ţinerea unei drepte cumpene în toate. 
Fiindcă, deşi firi repezite, dârze, focoase, oltenii îşi pot 
afişa cu legitimă mândrie vocaţia pentru armonie şi 
echilibru, îngemănată aspiraţiei de a afla în cele mai 
diverse împrejurări, o dreaptă cumpănă. Cum, simetria 
sprijinită pe umeri şi cobiliţa, purtată în legănător 
echilibru, o sugerează.
 Şi tot în patrimoniul genetic al oltenilor s-ar 
impune a fi enumerate de îndată şi inteligenţa vie, 
scormonitoare, inventivitatea, discernământul logodit cu 
spontaneitatea. Şi, de neuitat, simţul acut al umorului, o 
mai mare disponibilitate decât a altora de „a face haz de 
necaz”. Iar cum îi şade bine oricărui oltean, care se 
respectă, se cuvine a fi amintită de îndată şi preocuparea, 
uşor identificabilă în orice colectivitate oltenească, 
pentru arătarea către lume a unui profil uman distinct, 
puternic, individualizat. Căci olteanului nu îi este pe plac 
tentaţia de a-i imita pe alţii, plagiatul comportamental, 
fiind oricând dispuşi pentru evoluţii aşezate sub semnul 
originalităţii. Poate, şi de aceea, în portul şi obiceiurile, 
în cântecele şi dansurile olteneşti se pot identifica 
semnificative diferenţieri, deosebiri de la o zonă la alta, 
elementelor comune, unificatoare, adăugându-li-se, 
firesc, altele, ce personalizează, prin nuanţări, câteodată 
radicale.
 În sfârşit, ar mai fi, poate, de observat că 
înclinaţia spre spontaneitate, spre repede luarea în 
posesie a adevărurilor unor evenimente majore din 
întâmplări cotidiene nu este deloc incompatibilă cu 
asumarea unor decizii de profundă gravitate, ştiindu-se 
bine că ar fi ridicol să se confunde momentele ce implică 
solemnitatea, atitudini asemănătoare şi gesturi sacre, cu 
momente trecătoare, ale bunei dispoziţii, cu abandonări 
chiar ludice, gemene candorii şi uitării de sine. Nici ele, 
fireşte, refuzate.
 E de aşteptat că lectorul care a avut răbdarea de 
a urma până aici această confesiune – pledoarie (evident, 
pro-oltenească), va fi intuit deja încotro se îndreaptă 
gândul autorului, cu speranţa că, propunându-şi să 
enumere unele caracteristici ale spiritului oltenesc (fără a 
face eroarea de a-l rupe de clementele comune, ce 
definesc în fapt spiritul românesc, ale cărui calităţi se 
reflectă gradat şi nuanţat pretutindeni pe cuprinsul ţării, 
sau, mai exact, pretutindeni unde se află mari colectivităţi 
de români) le-a conferit acestora un accent în plus, 
special; nerefuzându-le însă prezenţa şi în manifestările 
românilor din alte zone ale ţării.
 Ce-ar mai fi de spus? Multe, dar dintre toate 
cred că s-ar cuveni observat că şi oltenii şi-au modelat 
spiritul, caracterul după spaţiul în care s-au născut şi au 
trăit. (Cum s-ar putea să nu-şi pună măreţia munţilor, 
nesfârşirea câmpiilor ori zbuciumul apelor amprenta pe 
trăsăturile şi comportamentul celor ce trăiesc în 
vecinătatea lor?). Ca şi după interogaţiile istoriei, 
dramatice şi nu o dată tragice. Tocmai de aceea se va 
constata, privindu-i şi observându-le manifestările 
comportamentale, reacţiile lor în faţa unor confruntări 
identice şi pentru alţii, că - pe lângă caracteristicile şi 
modul de a reacţiona asemănătoare, - există si altele ce-i 
disting; chiar şi în perimetrul spaţiului oltenesc. De la 
Novaci, de la oltenii de sub munte, până la Dăbuleni, la 
oltenii de la Dunăre, există, şi sunt lesne de identificat, şi 
trăsături diferite, aşa încât exuberanţa, locvacitatea, 
repedea oţărâre şi tot atât de repedea împăcare sau 
înţelegere a situaţiei – ce par a fi comune tuturor oltenilor 
– se exteriorizează diferit de la o zonă la alta; spiritul 

dinamic sau predispoziţia către reflexivitate, decizia 
imediată, spontană proprie unora, cunoscând corective 
vizibile  în alte părţi ale Olteniei.
 Cât drum, cât timp, câte asemănări şi câte 
deosebiri din care s-a plămădit personalitatea unui 
popor!
 Oricum, în ce-i priveşte pe olteni, căutându-le 
elementul unificator, poate că el ar fi de identificat în 
înţelesurile fără echivoc ale cântecului emblematic: „ 
Oltean sânt, oltean îmi zice, / Oltean sânt pe und’ m-oi 
duce. / Cin’ se ia cu mine bine / Îi dau haina de pe mine. 
/ Cin’ se ia cu mine rău, / Vai de sufleţelul său!” Rog a se 
citi ultimele două versuri nu ca o subliniere a spiritului 
răzbunător, vindicativ, căci nu aşa sunt oltenii, ci ca un 
semn al predispoziţiei justiţiare, ca un mod aparte de a 
accede la demnitate.
 Cum se vede, lăudându-i pe olteni, în încercarea 
de a identifica unele note distinctive ale spiritului 
oltenesc, autorul, oltean fiind, n-avea cum scăpa de o 
altă trăsătură a lor, pe care n-o mai numeşte, fiind, se 
înţelege, subînţeleasă. Aceasta nu înseamnă a nu fi 
conştient că un îndemn spre un cât mai farmaceutic 
realism al afirmaţiilor n-ar fi putut îndrepta cerinţele şi 
spre constatări mai puţin măgulitoare. Dar las altora o 
asemenea îndeletnicire. Şi chiar şi loc, dacă se vor 
îndemna spre căutarea defectelor, sau să zic „a nodului 
în papură” – le recomand să nu uite totuşi cuvintele 
cântecului mai sus amintit.
 În ce mă priveşte, n-aş vrea să uit, în încheiere, 
să mai adaug că viforoasa trecere prin istorie a lui Tudor 
din Vladimiri, cel care curajos şi lucid a îmbrăcat cămaşa 
morţii, vine firesc în sprijinul unei posibile definiri a 
spiritului oltenesc, a spiritului pandur. Acesta şi-ar putea 
afla, pe alte planuri, în lupta pentru  mlădierea spre gând 
frumos rostit si nepieritor a cuvintelor sau în lupta pentru 
dăltuirea în metafore esenţializate a lemnului sau a 
marmurei, corespondente în faptele şi vieţile unor 
Arghezi şi Brâncuşi. După cum spiritul diplomatic, şi el 
pregnant ilustrat în comportamentul oltenesc, şi-ar putea 
găsi o ilustrare elocventă în destinul european al lui 
Titulescu. – Tot atâtea simboluri olteneşti, repere 
fundamentale, în a căror pilduitoare faptă îşi află 
cuprinderea spiritul românesc în întregul său, accentele 
specifice regăsindu-se în mod armonios şi definitiv în 
partea de lumină a spiritului naţional. El însuşi parte 
demnă a spiritului universal.
 Iată de ce când, într-un antologic text, mai puţin 
cunoscut, dedicat gorjenilor, această parte mândră cu 
măsură a Oltenilor, Tudor Arghezi seria : „Gorjul e o 
regiune de surpriză. Întâi, căci se cuvine să fie pus întâi, 
e gorjeanul. E, el, român, e şi oltean, dar e mai mult 
decât atâta, cu toate că ar fi de ajuns să rămâie şi fără 
alte originalităţi; e altfel de român şi altfel de oltean. 
Gorjeanul, comparat cu ceilalţi români, catalogaţi pe 
judeţe, are nu ştiu ce are, are aşa, ca un lipici al lui, o 
noimă de aristocraţie” – printr-o asemenea disjungere, 
vraciul cuvintelor potrivite propunea un adevăr de esenţă: 
acela al cunoaşterii şi interferării, prin timp, a 
asemănărilor şi deosebirilor, din care s-a constituit 
marele şi indestructibilul întreg – spiritul românesc. 
Adevăr spre care au năzuit, în felul lor, şi rândurile de 
faţă, aspirând spre o aproximare prin cuvinte a ceea ce 
s-ar putea numi spiritul oltenesc, parte indestructibilă, cu 
culorile-i specifice, din marele, nepieritorul spirit 
românesc.
 Revin, aşadar, la întrebarea din titlu: „Există un 
spirit oltenesc?”, „Da, există!”. Acesta pare a fi răspunsul 
scurt, la care îndreptăţesc cele afirmate mai sus. Şi s-ar 
mai putea adăuga, tot un spirit oltenesc, ca să nu zic 
gorjenesc: „Să nu fiu contrazis că mă oţărăsc!” Aş face-o 
în virtutea unei trăsături distinctive a celor ce se consideră 
a avea în stăpânire o parte din Dunăre şi Carpaţi, dar şi 
Oltul, şi Jiul, şi câte şi mai câte altele! Bunuri moştenite 
pentru folosinţă veşnică...
       
 

Noiembrie 2007
Bucureşti
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OBICEI OLTENESC
Dacă ar trebui să spun  câte ceva despre olteni, atunci 

m-aş opri la trei lucruri : primul cred că ţine de rapiditatea 
vorbirii , suntem iuţi din fire şi ne place să acaparăm orice 
discuţie; al doilea cred că ţine de ospitalitate , nouă ne place 
să fim musafiri, adică  toată ziua rugaţi cu mâncare şi 
băutură , dar când vine vorba de statutul de gazde, spunem 
că avem atâta treabă şi că-i vizităm noi când vom putea. La 
cel de-al treilea lucru ,am să mă opresc mai mult şi vă voi 
spune că obiceiuri mai frumoase ca-n Oltenia nici nu s-au 
văzut ...

De la Paşti pân’ la Crăciun n-ai timp să odihneşti că-s 
numai sărbători, fiecare cu ceva aparte, iar de la Crăciun 
până la Paşti numeri coastele porcului şi damigenile cu vin 
şi ţuică din beci, mulţumindu-i lui Dumnezeu că-ţi dă zile şi 
te ţine sănătos.

N-am să vă povestesc despre toate astea, că nu termin 
nici într-o viaţă!

Vreau să vă spun despre un obicei care-i specific satului 
meu, Ţânţăreni.

Eu n-am auzit să existe într-altă parte, se 
numeşte:,,Uratul cu goarna‘’ sau în traducere liberă :

,,Gorniştii îţi cântă şi viu şi mort ‘’!
După cum ştiţi cu toţii, prima zi a unui an îi este atribuită 

Sfântului Vasile, iar cea de-a şaptea zi, Sfântului Ioan 
Botezătorul. În aceste două zile, oamenii din satul meu, ce 
poartă numele celor doi sfinţi, au parte de un ,,tratament’’ 
special.

De când mă ştiu, gorniştii umblau prin sat şi le cântau 
oamenilor, dar până n-am trăit-o pe pielea mea, n-am ştiut 
ce-nseamnă.

În primul an, după ce m-am căsătorit, soţul meu, Ion, 
era la serviciu în noaptea dintre Bobotează şi Sfântul Ioan. 
Eu nu m-am gândit nici o clipă la ,,urători’’, am adormit de 
cu seară, obosită fiind, că-i pregătisem cele necesare pentru 
ziua onomastică.

Şi când îmi era somnul mai dulce a început coşmarul.
Goarnele sunau de mama focului, câinii lătrau de-ai fi 

zis că-i mare primejdie, iar eu nu ştiam cu ce să mă îmbrac 
mai repede, că nu-mi veneam în fire. Mă înţepa inima de nu 
mai puteam şi ăia nu mai sfârşeau odată cântecul. La fiecare 
două trei minute se opreau şi strigau în cor:,,La mulţi ani, 
Sfinte Ioane!’’

Atunci mi-a mai venit inima la loc, aflând despre ce este 
vorba.

Am aprins lumina afară, să vadă că m-am trezit şi-am 
luat zece mii de lei, că aşa erau banii atunci şi m-am dus la 
poartă.

Ei, binenţeles, se aşteptau să iasă sărbătoritul, dar n-a 
fost aşa.

Erau vreo cinci bărbaţi îmbrăcaţi în haine groase, cu 
căciulile trase bine pe urechi,  că era un ger afară de ţi se 
lipeau nările nasului.

Eu tremuram vargă, pentru că ieşisem de la căldură.
Le-am mulţumit, prefăcut, bineînţeles şi ei au făcut la 

fel plecând la altă casă.
De Vasile nu ştiu câţi or fi în sat , dar de Ion cred că sunt 

o sută de inşi, dacă
 n-or fi şi mai mulţi.
Când eram copil, îi vedeam venind cu goarna la o oră 

rezonabilă, adică pe la nouă-zece dimineaţa, dar nu la ora 
trei! Timpurile s-au schimbat, satul s-a mărit, sfinţii s-au 
înmulţit şi nu se încadrează probabil...

Ia te uită ce scuze găsesc eu, care de doisprezece ani 
încoace trăiesc acelaşi coşmar al Sfântului Ioan!

În cel de-al doilea an, soţul meu era acasă, dar cine şi-a 
amintit de gornişti!

La ora trei dimineaţa, punctuali, ce să zic, au început 
spectacolul ...

Ce-o fi visat Ion al meu, nu ştiu, dar a sărit din pat ca ars 
şi a început să înjure.

Înjura că nu şi-a amintit şi că l-au luat prin surprindere, 
îl înjura pe ăla care a inventat obiceiul ăsta, înjura perechea 
de pantaloni care nu intra mai repede etc...

Când l-am văzut aşa nervos, m-a bufnit râsul. Din ce se 
grăbea, mai rău se împotmolea.. .

Ajuns lângă ,,urători’’ şi-a dat seama că uitase banii. I-a 
potolit un pic şi s-a întors după bani, apoi după sticla cu 
vin, după şapte pahare, că s-au înmulţit gorniştii, după un 
cojoc, pentru că-i îngheţase spatele ...

Până la ziuă s-a perpelit în pat şi nu l-a luat somnul. 
În loc să fie vesel şi cu chef, că vezi, Doamne, e ziua lui, 

a stat mai mult în pat şi înjura când se întorcea de pe-o parte 
pe alta, de-ai fi zis că-i fabrică de nervi.

Dar ştiţi cum e, omul uită că doar e un an de zile la 
mijloc!…

În cel de-al treilea an n-a mai uitat, s-a pregătit de seara. 
A pus pe hol: sticla cu vin, şi şapte pahare, cincizeci de mii 
de lei, pantalonii şi cojocul. Parcă era într-un film de desene 
animate.

A fixat ceasul să sune la ora trei fără un sfert, asta ca să 
aibe timp să se trezească, într-un cuvânt să fie pregătit ...

Aşteptarea te omoară cel mai mult!
A trecut de trei şi era tot linişte.
Se aşezese în faţa ferestrei, cu mâinile rezemându-se de 

masă.

Pe mine mă furase somnul  când l-am auzit înjurând.
Culmea, era linişte !
Acum înjura că nu mai veneau o dată să se vadă 

scăpat !
Se făcuse ceasul patru şi cinci minute. Eu l-am sfătuit să 

se pună pe pat şi să-i aştepte.
S-a tot uitat la ceas până când a adormit. Cât să fi dormit 

şi el săracu‘ , mai mult de cincisprezece minute nu cred, şi 
goarnele au început să sune.

După seria de înjurături clasice, m-a rugat pe mine să 
ies şi să le dau banii că pe el îl ţin mai mult de vorbă şi 
îngheaţă de frig.

Din milă sau din obligaţie, nu ştiu din ce, dar m-am 
dus.

Încinge-te, taină !
A trebuit să mint că e bolnav, că are febră şi nu poate 

ieşi, să le umplu paharele cu vin şi să fiu amabilă vreo 
jumate de ceas, timp în care mi-a îngheţat şi limba în gură 
de frig.

Şi cum obiceiul s-a transformat în afacere, anul acesta 
erau  nouă gornişti, că cei bătrâni îşi învăţaseră şi copiii să 
cânte.

Asta înseamnă interes pentru păstrarea obiceiurilor şi 
tradiţiilor populare!

Tot din bătrâni ştiam că nu trebuie să te prefaci bolnav 
sau sărac pentru că Dumnezeu te ascultă şi-ţi dă, culmea e 
că nu soţul meu s-a îmbolnăvit ci eu,  am zăcut două 
săptămâni de zile înghiţind tot felul de medicamente. 
Suporţi cu stoicism, că n-ai încotro !

S-a tot gândit să-şi schimbe numele ca să scape de grija 
asta, dar oamenii îţi cunosc identitatea nu după buletin, ci 
după ,,gura satului’’ , aşa că indiferent ce ar fi făcut el 
rămânea tot ,,Ion al lu’ cutare‘’ .

În fiecare an ce a urmat, a fost la fel… 
Pentru anul acesta căutam o soluţie: să plecăm din 

localitate, să nu ieşim din casă nici dacă ar muri ei cântând, 
să le lipim banii pe poartă şi să-i rugăm să tacă, să-i plătim 
cu o zi înainte ca să ne ocolească...

Dumneavoastră ce credeţi că ar trebui să facem ?!…

ANY DRĂGOIANU

Din vol. ”Povestiri Olteneşti”, în pregătire

  Din Bucovina mea natalǎ                                                                      
   Se-aude bocet, o rafalǎ…
   Se sting stejari ştefanieni
   Din Crasna pân-la Costiceni…
   Pe Vatamanu l-am pierdut,
   Leviţchi a murit demult…
   Eu plâng de dorul lui Motrescu,
   Dar mai ales de Eminescu…

   Mi-e dor de Putna, an de an…
   De Alexandru, de Ştefan,
   De Burebista, Decebal,
   De buchea din abecedar,
   De Mateevici Alexei,
   De Pan Halippa, Ţepordei,
   Dar mai ales ma tânguiescu
   De dulce dor de Eminescu…

   Eu nu mǎ tem de sǎrǎcie,
   Mi-e fricǎ doar de veşnicie…
   De o Femeie, de-un hoinar,
   De cititorul fǎrǎ har…
   De un poet proletcultist,
   Precum mǎ tem de Antichrist…
   De toate eu mǎ lecuiescu,
   Murind de dor de Eminescu…

   Nu sunt chemat sǎ proorocesc,
   Un singur lucru îmi doresc-
   În timpul somnului sǎ mor,
   Rǎpus de mult prea plinul dor:
   De Tuchilatu, de Baltag
   Şi de mǎicuţa mea din prag…

DOR DE EMINESCU
   Şi de Nichita, de Sorescu,
   Dar mai ales de Eminescu…

   Mǎ înfior de violenţǎ
   Şi de blestem, de providenţǎ…
   De veacul fǎrǎ de humor,
   De omul cel nemuritor…
   Un dor  mǎ macinǎ pustiu
   Dupǎ Gheorghiţǎ şi Burghiu,
   Dar mai ales mǎ prǎpǎdescu
   De-atâta dor de Eminescu…

   Veghez cu fruntea pe psaltiri…
   Vai, neamul nostrum de martiri!
   În ţara mea eu nu încap…
   Cu sacul îmbrǎcat pe cap!
   De-mi vine, zǎu, sǎ mǎ omor
   De-atâta jale şi de dor 
   De Mareşalul Antonescu,
   Dar mai ales de Eminescu…

   De dor şi de singurǎtate,
   De fraţii din strǎinǎtate
   Îmi plânge sufletul amar
   Dintr-un hotar în alt hotar…
   De Ciorǎnescu, Eliade,
   Şi de Vişniec, şi de Palade…
   Dar  mai cumplit mǎ mistuiescu
   De prea mult dor de Eminescu…

   O salbǎ de poeţi români
   Ucişi de lifte de pǎgâni
   Urzesc în negrul lor mormânt
   Poeme lungi, de jurǎmânt,
   De Neam, de România Mare
   Şi nicidecum de rǎzbunare…
   Eu pe Garaz îl pomenescu,
   Dar plâng de dor de Eminescu…

   Mǎ tot adulmecǎ ispita:
   Copil din flori de-al lui Nichita…
   Mi-ai spus cu lacrime în ochi:
   --Mǎ tem de mumǎ, de deochi…
   Azi cine eşti?Azi unde eşti?
   Un biet tramvai de Bucureşti…
   Mi-e dor de Cristian Popescu,
   Dar mai ales de Eminescu… 

   Eu îndurare nu cerşesc…
   Dacǎ greşesc – mǎ spovedesc
   În faţa Sfântului Altar…
   Misteriosul avatar
   Mǎ ruineazǎ pas cu pas…
   De-un veac tot singur am rǎmas-
   Mǎ tem sǎ nu înnebunesc
   De-atâta dor de Eminesc…

Mihai PREPELIŢĂ
Ucraina
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Am primit mai în vară omagiul în 16 pagini, dedicat 
lui I.D.Sîrbu, semnat de Alexandru Dumitriu şi intitulat 
„Domnul Gary, condamnat de viaţă la «Pretilă» - de 
zeghe în Petrila”.

Pe coperta lucioasă a broşurii, deasupra anului 2007, 
era indicată locaţia apariţiei: „Bucureşti sau Oraşul de 
Monopoly balcanic”.

Dacă despre autor nu ştiam mai nimic, aflu însă din 
paginile îngrijit machetate că textul se constituie într-un 
omagiu adus scriitorului petrilean: „Ion D. Sîrbu – 88 de 
ani de la naştere (28 iunie 1919 – 28 iunie 2007) – Scurt 
tribut literar.”

În cele cinci capitole, tânărul de nici 20 de ani 
împliniţi, el însuşi un cunoscător dinlăuntru al vieţii din 
cenuşia Petrilă – încerca un omagiu al regretatului fiu al 
Petrilei, care, după ce a trecut prin temniţele de la 
Periprava, Gherla şi Aiud pentru fapte ce contraveneau 
ideologiei timpului său (o presupusă colaborare cu 
revoluţia din Ungaria din 1956, apoi „fost discipol al lui 
Lucian Blaga” care a refuzat să-şi toarne magistrul şi pe 
sibienii cavaleri cerchişti), a ajuns în exil forţat la 
Craiova, aşadar în „Isarlâkul” Băniei, cum îi plăcea să-i 
spună alegoric şi persiflant capitalei oltene.

L-am cunoscut şi noi, pe când era secretar literar la 
teatrul Naţional din Craiova şi l-am vizitat prin 1968, - 
prevenit fiind de un telefon al regretatului om de radio 
craiovean Radu Goncearov, - în chiar biroul său din 
localul Colegiului „Nicolae Bălcescu”. Scrisesem o piesă 
de teatru „Alexandru Lăpuşneanul”, dramă istorică în 
două părţi (v. „Familia”, nr. 3/1972), ce s-a transmis, 
parţial, la radio Craiova, în interpretarea unui colectiv de 
cadre didactice (prin bunăvoinţa aceluiaşi redactor, care 
mă familiarizase în anii liceeni cu studiourile de 
înregistrare). Îmi aduc aminte că, undeva, la etaj, într-o 
sală nu atât vastă cât înaltă, se afla, la birou, un om nu 
prea înalt, dar cu o frunte semeaţă şi ochi sfredelitori. 
Dorea să mă cunoască înainte de a-i trimite Radu 
Goncearov piesa de teatru dactilografiată. O mână întinsă 
şi un dialog oarecum timid s-a înfiripat între noi. Aflând 
că vin de la Baia Mare, m-a întrebat de profesoara 
Monica Lazăr (odihnească-se în pace şi ea!) şi mi-a 
înmânat să-i dau o carte de vizită (revenind în oraşul de 
la poalele Gutinului, am aflat că d-na Lazăr plecase la 
Cluj, cartea poştală rămânând până acum la mine…).

Aflând că sunt gorjean şi că mă găseam la Craiova cu 
interese literare, I.D. Sîrbu s-a luminat ca de o bucurie 
lăuntrică, dându-şi teancul de hârtii din faţă la o parte şi 
aplecându-se pe birou pentru un dialog mai susţinut. Nu 
ştiam absolut nimic despre scriitor, nici de „exilatul” 
craiovean care era, dar m-a surprins legătura lui cu 
intelectualii ardeleni. Cred că i-am vorbit despre debutul 
şi preocupările mele literare. Însă nu reţin nici încurajări 
nici dezamăgiri, ci o oarecare înţelegere din partea unui 

Alexandru DUMITRIU:

„Shambala triaj”
om preocupat, care are bunăvoinţa de a-şi întrerupe 
lucrul pentru a te asculta cordial şi atent, în realitate 
detaşat şi încă nedezlipit de lumea fantomelor sale…

Toate aceste gânduri, resuscitate în memoria mea de 
omagiul lui Al. Dumitriu, mi-au atras atenţia asupra 
sriitorului născut sub coasta Parângului, în orăşelul „care 
te molipseşte definitiv şi nu te lasă nicicând să-l 
părăseşti.” Şi totuşi, I.D. Sîrbu a evadat din colonia 
muncitorească petrileană, în ciuda faptului că purta 
„numele predestinat al unui ortac ce nu va pleca vreodată 
de acolo”.

Dar în sufletul lui I.D. Sîrbu a rămas acest spaţiu 
petrilean cu însemnele unei vieţi cernite de evenimentele 
minei care nu iartă, cu oamenii claustraţi în habitudini 
pline de zgura văii, cu atmosfera apăsătoare de fiecare zi 
şi înfiorată de sirenele vestitoare de nenorociri. În 
general, „un puternic blestem metaforic al Petrilei, 
imposibil de anulat şi lecuit”. Petrila este, zice autorul, 
„cea mai adâncă şi cea mai periculoasă mină din întreaga 
Vale a Jiului”, aşadar o locaţie minieră mai periculoasă 
decât Vulcanul, Lepeniul, Uricaniul. Tocmai pentru că 
aici surupările de pământ, emanaţiile de gaz metan sau 
accidentele de muncă, multe întâmplându-se din 
neglijenţă, sunt „adevăruri înspăimântătoare”. La Petrila 
se moare în chinuri, în încleştarea cu măruntaiele 
pământului, fapt pentru care majoritatea femeilor de aici 
poartă basma neagră. Moartea nu alege, aşa că toate 
etniile trăiesc sub spectrul nenorocirii. Şi totuşi, oamenii 
trăiesc, se ajută, sar la nevoie şi-şi ajută colocatarul, 
vecinul, fratele în suferinţă. Topos al vieţuirii la limită, 
Petrila este declarată de autor „spaţiu al deznădejdii şi 
decăderii constante, care te urmăreşte oriunde, chiar şi 
pasiv. «Pretila», ca un antonim al Shambalei…”

Şi, în acest punct, opţiunea scriitorului devine 
limpede, se nuanţează, dezvoltând itinerarii de evadare 
în alte lumi, în spaţii ale aventurii.

* 

„Shambala triaj” – culegere de proză scurtă, apărută 
la Editura „Art-Akademos”, Bucureşti, 2007 – traduce 
excelent această stare de spirit, pe care Alexandru 
Dumitriu, autor şi editor pe cont 
propriu, nu numai că o trăieşte, 
existenţial şi acut, la modul unei 
plenare experienţe de viaţă, dar îi 
dezvoltă  şi anumite linii de 
salvare, câteva semne care trimit 
la registrul fantasmelor şi 
aventurii.

Fantasmaticul  viziunii 
surclasează de atâtea ori unele 
scene de un realism crud, 
discordant, asigurând acea 
ventilare opţională a spiritului, 
iar aventura, în iminentele 
promisiuni ale transfigurării, îi 
dozează setea de idealitate 
structurantă, menită a depune 
mărturie despre un echilibru, fie 
el şi fragil, între existenţialitatea 
difuză, dizolvantă, apăsătoare şi 
starea transfigurată a boemei, 
încercându-se a se recupera:

„Valea Jiului este refugiul 
meu, la pragul dintre mizerie, 
profan reprobabil şi sala de 
aşteptare pustie către serele 
întunecate ale florilor de mină 
prăfuite în absolutul nebănuit.”

Spiritul prozatorului Alexandru Dumitriu trăieşte, de 
fapt, o dureroasă sacindare. Întreaga Vale a Jiului este un 
peisaj pe care mina cu evenimentele ei înfiorătoare şi-a 
pus o amprentă tragică. Aici, la poala Carpaţilor, se 
trăieşte la limita existenţei. Pretutindeni, în Vale, aceeaşi 
atmosferă de sufocare, de dezolare, de evenimente 
tragice şi comemorări, de natură cangrenată şi ploi, de 
zloată şi frig.

E o „Vale a plângerii”, faţă de care evadarea în boemă 
devine, din când în când, o condiţie sine qua non, precum 

în povestirea eponimă Shambala triaj, unde grupul 
prietenilor care colindă ţara se supune unui ritual al 
aventurii şi micilor sacrificii, trăind satisfacţia evadării 
pe liniile ferate ale unei Românii sumbre, în căutarea 
magicei Sambala:

„Aici la Petroşani e doar triajul, frontiera. De-abia 
când vom ajunge fiecare la casele noastre vom putea 
spune cu adevărat Shambala!”

Scriitorul, care trăieşte în Oraşul de Monopoly 
balcanic, adică în Bucureştiul „acesta atât de fals şi 
stigmatizat, ca o tablă de monopoly parizian fără nimic 
parizian”, revine frecvent la locuri şi oameni din Valea 
Jiului, la întâmplări şi obsesii mai vechi, refuzând să se 
considere fixat în vreuna din aceste ipostaze existenţiale. 
Capitala cu luminile sale şi valea Jiului cu salba de 
colonii miniereşti sunt, de fapt, structuri active şi 
frenetice într-o dinamică a antinomiilor imaginare. 
Interdependenţa acestor toposuri, specificitatea spaţio-
temporală a acestor opţiuni, ori, şi de ce nu, spiritul în 
marea sa interogare existenţială, se întrevăd în fiecare 
povestire.

„Aici, la mine, la Petrila”, mărtuiriseşte autorul, se 
trăieşte sub semnul magicului, de aceea, iubind-o aşa 
cum este, Petrila cu pitorescul ei deţine acea fascinaţie 
ce te face să n-o uiţi, ci s-o cauţi periodic şi să revii cu 
dorul unei vechi trăiri şi înţelegeri…

E, totodată, vorba de o profundă căutare a sinelui în 
toate aceste aventuri, în toate aceste reveniri în oraşele 
din Vale, ceva ce te cheamă, te linişteşte, te înseninează. 
Căci, dincolo de duritatea lumii pe care ai cunoscut-o în 
amănunt, se întrevede un spectru al iluziei reconfortante, 
al depăşirii condiţiei existenţiale, al realizării de sine. 
Acesta e sensul ascensional al prozei lui Al. Dumitriu, 
care trăieşte viaţa în spiritul unei înţelegeri artistice, de 
unde şi insistentele sale călătorii în coloniile miniere de 
pe valea Jiului, apoi incursiunile gratuite ale aventurării 
spre Simeria, iar de aici spre alte rute ale Transilvaniei, 
de unde revenirea din năucitoarele itinerarii la Shambala 
triaj…

Scindat între o Capitală a tuturor despersonalizărilor 
şi un cadru natal spaţio-temporal, în care piatra Carpaţilor 
şi Jiul Transilvan constituie pavăza dăinuirii unei 

comunităţi într-o zonă specifică, Al. 
Dumitriu a realizat, în proza sa, o 
interesantă simbioză. E vorba de 
două spaţii literare distincte, uşor 
recognoscibile în prozele sale: lumea 
„pretileană” a Văii Jiului, prezentă, 
de fapt, în imaginaţia scriitoricească, 
şi Oraşul de Monopoly balcanic, din 
care evadează şi în care revine 
încărcat de polenul imaginaţiei şi 
aventurii.

Pe lângă buna cunoaştere a zonei, 
în complexitatea ei socio-geografică 
şi umanitară, scriitorul are vocaţia 
transfigurării artistice, a registrului, 
aş zice eliadic, ceea ce asigură 
acestor proze serioase temeiuri şi 
clauze de idealitate.

Neorealismul acestor proze peste 
care  adie modalităţile fantasticului, 
asigurând povestirilor un farmec 
aparte, o dicţie oarecum boemă, dacă 
nu şi acea beatitudine a călătorului 
în căutarea de certitudini şi sensuri 
benefice, - este deja o certitudine 
scriitoricească.

Alexandru Dumitriu este, la cei 
20 de ani, nu numai un bun şi 

meticulos observator de moravuri şi portrete umane, ci şi 
posesorul unei metode epice capabilă de transfigurare şi 
structurare ideatică.

Lecţia marilor scriitori fantaşi pare învăţată. Odată 
trecută această probă itinerantă, sunt de aşteptat realizări 
pe care literatura noastră de azi încă nu le are. 

Mircea IERUBA
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      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.

     Sus la Păltiniş
L-am întrebat pe Noica
Sus la Păltiniş,
Cum este Fiinţa românească

Dacă e rea
De ce n-a reuşit în istorie
Dacă e bună
De ce n-a pierit între cruce şi cer

E călduţă
Mi-a răspuns filosoful zâmbind

Ion MILOŞ   

LA RĂDĂCINILE SUFLETULUI
- ZECE ESEURI LIRICE -

Apoi m-a luat de braţ
Şi m-a scos la gura Raiului

Doar aici se mai poate vorbi despre 
omenie
Dincolo se întinde golul
Nu se vede cu ochiul liber
Puterea lui e subterană
Acolo cresc iubirile viclene
Acolo vin cărţile să-şi spele ochii
Lângă ele se usucă florile
Şi cad păsările

În deal cântă cuvintele sonore
Şi ideile cuminţi
Sub deal se află focul
Iar sub foc un izvor
Acolo se adaptă rădăcinile veşnice
Ale Fiinţei.

Un gând
Aprinde luminile Spaţiului unduit
Însă luminile sunt pentru cei ce văd
Noi nu vedem nici paiul nici bârna
Nici coasa ce ne coseşte munţii.

    Eterna întoarcere
                   Lui Mircea Eliade
Noaptea vine Visul
Şi pleacă Speranţa
Ziua vine Speranţa
Şi pleacă Visul
Şi aşa şi tot aşa
Plecăm şi ne întoarcem
De la Speranţă la Vis
Şi de la Vis la Speranţă
Şi umbrele se măresc
Şi timpul se face bătrân

Acum ca altădată
Speranţele se bat în coadă
Şi Visele se bat în vis

Până la izvor
Mai trebuie o Speranţă
Până la lumină
Mai trebuie un Vis
Şi aşa şi tot aşa
Acum ca altădată
În loc să arăm pământul
Noi Jurământul
Şi-l semănăm cu lacrimi

Şi aşa şi tot aşa
Noaptea vine Visul
Şi pleacă Speranţa
Ziua vine Speranţa 
Şi pleacă Visul

Şi aşa şi tot aşa

  Blestem şi lacrimi
                 Lui Emil Cioran
Mă gândesc
La marile invenţii ale lumii
Şi l-am întrebat pe Cioran

Dar noi românii
Ce-am inventat

Dorul şi Naiul
Dansăm Căluşarii şi Bătuta
Şi zburăm ca liliecii
Batem geniile în piuă
Şi le ascundem de lumină
Zicem Binelui că este Rău
Şi Răului că este Bine

Noi trăim vremuri trecute

La răscrucea imperiilor moarte
Apa trece
Pietrele plâng
Copiii cad în mâl

În locul saltului spre înalt
Noi am ales
Blestemul şi lacrimile
Şi mergem mândri
Ca racii

    Interviu imaginar cu 
 Eugène Ionesco
Aţi scris undeva în „Nu”
Adevărul e un Cuvânt
Ce nu există
În dicţionarul conştiinţei mele 
Mai gândiţi şi-acum aşa

Que c’est curieux
Que c’est bizarre
Aţi mai scris

Tânărul român
Este un ins fără tinereţe
Fără viaţă, fără perspectivă
Fără rost

Cum vedeţi astăzi această problemă

Que c’est curieux
Que c’est bizarre

Si j’étais français
Je serai genial

Aţi exclamat odată

Pe când trăiaţi în România
Aţi plecat în Franţa
Şi-aţi devenit un român genial

Cum explicaţi acest fenomen

Que c’est curieux
Que c’est bizarre

     Spaţiul Mioritic
Dacă Lucian Blaga n-ar fi existat
N-am fi ştiut
Cum se numeşte Spaţiul în care 
trăim
Nici Stilul în care gândim

Iar noi l-am lăsat să moară
Amărât şi mut

Plângem acum cu lacrimi 
transcendente
Marea lui Trecere
De la Lancrăm la Marele Anonim
Şi cu vorbe mari
Tot mai mult strivim
Corola de minuni

Spaţiul Mioritic
Se întinde în unduiri metafazice
Peste Jalea noastră

Lucian Blaga trăieşte
Ce o lebădă cerească
În Veşnicia lui

      Coloana Infinitului
Când doresc să urc
Să scap de lumea 
Ce miroase a praf de puşcă
Să uit de bani
De lucruri
Plec la Brâncuşi
Să stau de vorbă cu Dumnezeu
La Masa Tăcerii

Să privesc
Cum se îmbrăţişează sufletele
La Poarta Sărutului
Şi s-ascult cum viorile cântă singure
La Coloana Infinitului
Zbor la vulturi şi strig:
Ce mândrie să fim Brâncuşi!

Iar Brâncuşi
Trebuia să plece în lume
Pe jos
Ca să ajungă până la noi
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     Rapsodia Română
                  Lui George Enescu
Ascult Rapsodia Română
Şi plâng
Încă mai păşim necăjiţi

Fă Doamne
Ca necazurile să devină lumini
Iar umbrele mirese albe
Ca Eminescu să nu se mai stingă
Atât de tânăr în ţara lui

Îţi voi mulţumi atunci
Şi pentru toate celelalte
Ce încă nu ne-ai dat

   Meşterul Manole şi Ciobanul 
                  Mioritic

Lui Şerban Cioculescu
Pe malurile Dâmboviţei
Se plimbă pas la pas
Eudoxiu şi Învăţăcelul
Discută despre mentalităţi.

Dacă Meşterul Manole
Ar fi fost român-român,
Nu i-ar fi păsat de jurământ,
S-ar fi dus şi cu mândra şi cu draga,
Ar fi ajuns Meşter Mare de Curte,
Nu fântână de lacrimi,
Zise Eudoxiu către Învăţăcel.

Dacă Ciobanul Mioritic
N-ar fi fost român-român
Şi-ar fi apărat oile şi iarba
De duşmani şi de străini
Ar fi ridicat o Stână a Zorilor
Nu o nuntă fără stea
Zice Învăţăcelul către Eudoxiu

   Evanghelia după Păcală, 
          Tândală şi Mitică
Lui Ion Luca Caragiale
-Fă politică!
Stai cel puţin pe două scaune,
Dacă vrei să-ţi meargă bine,
Să stai la masă cu Puterea
Şi cu privighetorile din Palat!
Zice Păcală către Tândală.

- Stai cuminte şi nu fă nimic,
Dacă vrei să nu te pască moartea,
Ca pe Eminescu, Iorga, Vulcănescu
Şi încă atâţia alţi români!
Zice Tândală către Păcală.

-Să-i pască moartea, să sângereze
Dacă şi-au zidit iubirea-n mănăstiri,
Dacă au crezut în Frunză Verde
Şi-au zburat fără plasă dedesubt!
Râde-n hohote Mitică.

ION MILOŞ

     Un fragment din 
introducerea la cartea 
lui Gianni Vattimo, 
Aventurile diferenţei, 
mi-a atras în mod 
deosebit atenţia. Mai 
ales pentru motivul că, 
la un moment dat, îşi 
făcea apariţia, insidios 
parcă, o temă pe care o 
urmăresc de o vreme 
încoace, aflat sub 
puternicul impact al 
lecturii cărţilor lui 
René Girard. Iată – 

aşadar fragmentul în cauză, redat integral: „Aşa cum 
intuise cu claritate şi Nietzsche, şi cum Heidegger 
demonstrează în termeni antologici, tradiţia metafizică 
este tradiţia unei «gândiri violente», care prin 
privilegierea unor categorii unificatoare, suverane, 
generalizatoare, prin cultul arché-ului manifestă o 
nesiguranţă şi un patos de fundamental la care 
reacţionează printr-un exces de aparare. Toate categoriile 
metafizice (fiinţa şi atribuţiile ei; cauza «primă»; omul 
ca «responsabil»; dar şi voinţa de putere, dacă e citită 
metafizic ca afirmare, ca luare de putere asupra lumii) 
sunt categorii violente; ele trebuie «slăbite» sau 
depotenţate, în sensul în care de exemplu Benjamin 
vorbeşte de «percepţie distrată» a omului din metropole. 
Numai în lumina unei astfel de «ontologii a declinului» 
Heidegger poate vorbi de lumea tehnică, de ceea ce el 
numeşte Ge-Stell – deci şi de societatea de masă – şi ca 
de acel loc in care se anunţă întâmplarea fiinţei. Tocmai 
acolo unde pare că uitarea diferenţei este mai completă, 
în experienţa omului metropolei, fiinţa, probabil, 
vorbeşte din nou, în modalitatea ei «slabă» care comportă  
o distribuţie a subiectului cu toate caracteristicile lui 
violente (sclav sau stăpân, de exemplu) pe care tradiţia 
metafizică i le-a atribuit. Acest subiect depotenţat e cel 
care trăieşte fiinţa-pentru-moarte, şi nu atât omul etic sau 
religios kierkegaardian, totdeauna prea patetic în 
convingerea sa că, prin opţiunile sale, se înscrie în 
destinul său etern. Vedem aşadar că gândirea tare, 
sistematică şi, implicit, metafizică, poartă „urme” sau 
„mărci” ale violenţei, ca să folosesc aici termeni din 
Derrida sau Foucault. Gânditorii postmoderni vor renunţa 
atunci la metafizică, preferând, în cazul lui Heidegger, 
hermeneutica, sau, în cazului lui Rorty, ironia. ultimul se 
afirmă mai ales ca un gânditor impotriva cruzimii.
      Hermeneutică sau ironică, gândirea postmodernilor 
este o gândire „slabă”, intenţionat non-sistemică sau 
antisistemică. Ce-ar putea însemna şi reprezenta ea? 
Cumva o înţelepţire, chiar dacă eşuată într-un soi de 
relativism datorat tocmai respingerii temeiului? Acelui 
grund sau arché prea mult apărat – din nesiguranţă – 
cum scrie Vattimo. Ce aflăm, mai departe, din textul 
acestuia? Aflam că voinţa de putere, în sens metafizic, 
presupune luarea în stăpânire (s.m., L.P.) a lumii. Cumva 
o altă urmă – ceva mai ştearsă – a violenţei. Oricum, 
Heidegger va completa cu ideea că metafizica occidentală 
s-a împlinit în tehnică. Ca Ge-Stell, desigur, ca punere 
laolaltă, cum s-a tradus, însă cu o urmă a depotenţării, a 
slăbirii expusă în sintagma – vedem în textul lui Vattimo 
– ontologia declinului. Disoluţia subiectului – (în altă 
parte se vorbeşte  despre sciziunea acestuia) cu alea sale 
caracteristici violente (sclav – stăpân) conferite chiar de 
Hegel, pe care Rorty l-a numit ultimul metafizician si 
primul ironist „à la fois”, aşadar nod de cale filozofică, 
îmi aminteşte prea bine de conceptul lui René Girard de 
conflict al dublurilor din antropologia sa culturală. Însă 
– pentru că mai înainte – se vorbea (scria) în textul lui 
Vattimo, de o anumită uitare a diferenţei (fiinţă – 
fiinţare), care uitare nu poate fi decât a lui Dasein ca 
fiinţare specifică, şi care diferenţă este doar cea 
ontologică (fiinţă – fiinţare), nu pot sa mă duc decât în 
direcţia inaugurată de Emmanuel Lé Levinas în cărţile 
sale. Una care este a fenomenologiei dar şi – mai ales! – 
a interpretării tradiţiei religioase iudaice. Şi mă opresc în 
acest sens la ultima sa carte tradusă la noi: Astfel decât a 
fi sau dincolo de esenţă (Editura Humanitas, 2006). 
Putem astfel citi chiar în Nota traducătorilor Miruna 
Tătaru-Cazaban, Bogdan Tătaru-Cazaban şi Cristian 
Ciocan: „Care este însă ambiţia şi provocarea imensă a 
acestei cărţi? Este vorba de un pariu împotriva întregii 

Pornind de la Vattimo…
istorii a filozofiei, împotriva nucleului său dur – 
ontologia- şi împotriva ultimului său reprezentant 
eminent al acesteia: Martin Heidegger” .
      Există, mi se pare mie, fie şi la modul implicit, în cazul 
lui Lévinas, o analogie a fiinţei cu sacrul, având în 
vedere aici sacrul precreştin, legat în mod evident, cum a 
demonstrat René Girard în cărţile sale, de violenţă. Ceva 
vor fi înţeles, indiscutabil, sau intuit, chiar gânditorii 
postmoderni, atunci când vorbesc de gândirea „slabă” 
sau de „ontologia declinului”. „Tirul”lui Lévinas îi 
vizează chiar pe presocratici, mai exact pe mult 
comentatul – de Heidegger – Parmenide. Dar nu numai 
pe el. Să urmărim Nota aceloraşi traducători: „Categoria 
parmenidiană a lui to auto  îşi pune amprenta în mod 
definitiv asupra tuturor demersurilor filozofice ulterioare, 
fie că este vorba de identitatea ideilor platonice, de 
sensul totalizator al subiectivităţii moderne care apare 
odată cu Descartes şi este desăvârşit de Hegel, de 
structura auto-centrată si auto-fondatoare a ego-ului 
transcendental husserlian, sau de Dasein-ul care există 
mereu în vederea lui însuşi. Filozofia este ontologie, 
egologie, primat al Aceluiaşi asupra Altuia, dominare a 
identicului asupra diferitului. ontologia echivalează astfel 
cu solipsismulsi egoismul totalitar în care se atestă şi se 
duce până la capăt „triumful antic al Aceluiaşi asupra 
Altuia”. Schema ontologică este următoarea: reducerea 
constantă a lui Altul la Acelaşi, înglobarea sa într-o 
totalitate, care devine fapt de a fi în proprietate”.
      În fond, ceea ce reproşează Lévinas ontologiei 
occidentale, începând de la grecii antici, se apropie, dacă  
nu chiar se identifică, pe alte coordonate temporale, cu 
reproşul lui Kierkegaard la adresa Sistemului (filozofia 
lui Hegel). Iată deci: „Nefiind decât forma supremă a 
acestei cunoaşteri, ontologia este, prin urmare, forma 
supremă a violenţei. A surprinde individul, nu în 
individualitatea sa, ci în orizontul generalităţii, înseamnă 
a-l violenta.”
      Pasajele următoare merită o aplecare deosebită asupra 
lor, pretind o analiza riguroasă: „Acest fapt conţine în 
germen posibilitatea dominării, a violentării, a crimei. A 
surprinde fiinţarea în fiinţa sa trimite la acelaşi raport.”
      Nu degeaba va fi raportat René Girard fiinţa la sacru, 
elinul to on la latinescul sacer. Termen ambivalent 
asemenea simbolului. Dacă nu chiar le va fi şi identificat 
uneori. Oricum, el observă cu pertinenţă faptul că, dacă 
mergem dincolo de presocratici, întâlnim sacrul grec. 
Unul păgân, legat de violenţa sacrificială, sfera sacrului 
fiind spartă în două, cum bine observa
Georges Bataille, doar de creştinism. Aşadar: pornind de 
la Vattimo, trecând
prin Lévinas, ajungem la René Girard… În fond, ceea 
ce-l preocupa pe Lévinas, ieşirea din Totalitate, salvarea 
de dictatura lui Acelaşi, ţine de sfera compactă a sacrului 
precreştin, dacă îl raportăm pe Lévinas la Bataille, autor 
care, cumva, îl anunţă pe Girard. Soluţia o găseşte 
Lévinas în mutarea interesului de la fiinţă  la fiinţare, 
spre binele întrezărit totuşi şi de păgânul Platon în 
sintagma: „épékeina tes oûsias”. La René Girard soluţia 
constă în elaborarea unei antropologii creştine 
dezvăluitoare a violenţei originare a omului, axată pe 
mecanismul ţapului ispăşitor: „Relatările Patimilor 
proiectează asupra ambalării mimetice o lumină care 
privează mecanismul victimar de inconştienţa de care 
are nevoie pentru a fi într-adevăr unanim şi pentru a da 
naştere la sisteme mitico-rituale. Răspândireavangheliilor 
şi a
Bibliei ar trebui aşadar să provoace, pentru început, 
dispariţia religiilor arhaice. Este ceea ce efectiv se 
întâmplă. Pretutindeni unde pătrunde creştinismul, 
sistemele mitico-rituale se şubrezesc şi dispar”.

    Note:
1.Gianni Vattimo, Aventurile diferenţei,Traducere de Şefania Mincu, 
Constanţa, 1996, Editura Pontica, p.10.
2.Emmanuel Lévinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă , traducere din 
franceză de Miruna Tătaru=Cazaban, bogdan Tătaru-Cazaban şi Cristina 
Ciocan Editura Humanitas, Bucureşti, p.5.
3.ibidem, p.8.
4.ibidem, p.8.
5.ibidem.
6.René Girard, Prăbuşirea Satanei, traducere din limba franceză Ion Doru 
Brana, Editura Nemira, 2006, p.177.                                                

Lazăr POPESCU
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BOCET

Când vacarmul
Celorlalţi încetează,
se aude hârşâitul
glasului meu
ca un bocet 
monoton şi zadarnic

PRĂPASTIA

De la naştere,
între înger şi demon,
mărşăluiesc.
Nu pot ieşi din rând,
mărşăluiesc.
În faţă, prăpastia.

UNEORI

Uneori simt prezenţa 
copilului pe care nu l-am avut,
uneori văd silueta iubitei
pe care nu am cunoscut-o,
uneori visez viaţa
pe care nu am trăit-o.

FUSTANELA MORŢII

O fustă imensă acoperă moartea.
Trecerea valurilor prin năvoadele oaselor e viaţa noastră 
efemeră.
Iertaţi-mi sinceritatea.

Noaptea spânzură stele deasupra oraşului.

DIN TOATE GREŞELILE LUMII

Din toate greşelile lumii niciodată 
nimeni nu a învăţat nimic! 
Frigul aprinde lumânări în coridoarele sângelui. 
Lumea se joacă cu promoroacă, norii fac tumbe. 
Din ochi o lacrimă a nins.
Se sparge vântul în cioburi sticloase, 
o aşchie despică umbra.
Soarele a devenit asurzitor. Dogoarea acoperă 
rugăciunile noastre mărunte.
Lumina s-a stins. Şi noi vom ajunge amintiri,
flori moarte pe dealuri, corbi de zăpadă.
Tăcerea clivează. Şi ce-i cu asta?

Lucian Gruia

ANOTIMPURI

Poate că primăvara asta nu e 
decât umbra degetelor tale căzută într-adins
peste pleoapele mele deschise.

Poate că toamna asta nu e 
decât umbra degetelor tale căzută întâmplător
peste pleoapele mele închise. 

DORUL ZPĂPEZII

Te caut pulsând în tristeţe
Sanie frântă, iarnă uitată,
Doliu pe dor; lumina-ngheţată
Aşterne tăceri în pieţe.

Sanie veche, umbra ta gravă,
Copilul din mine o poartă
Şi astăzi în suflet – sare pe rană
Sanie-n cer, pe nori de zăpadă.

COLIND

Colindă prin ţara iernii
puzderii de sănii tăcute;
Frunţi se lipesc, prin ferestre,
departe, de stelele ude.

Din ochi scânteiază mirajul
Inundă, firesc, bucuria
Glasuri şi suflete calde 
Adapă cu vise tăria:

Eu vreau jucării colorate, 
Tu ceri mâncare pe masă,
El, pentru ai săi, sănătate
Dar Dumnezeu… nu-i acasă! 

FEMEIE LINĂ

Femeie care lin te-alinţi
luminile să nu le stingi 
cu şoapta coapsei tale dulci 
femeie care lin te culci.  

Femeie care nu ai nume,
făptura ta-i întreaga lume, 
lumea pământului meu lin
o rugăciune cu Amin!

MUZA

O femeie frumoasă coboară pe deal
în drumul ei spre servici.
O conduc câţiva paşi,
ea mă crede nebun când îi spun
că pentru mine dealul e nesfârşit!

O femeie frumoasă coboară pe deal
şi soarele a răsărit.
Nu ştiu dacă 
femeia sau soarele coboară pe deal,
eu văd un răsărit nesfârşit!

O femeie frumoasă coboară pe deal,
îi aşez sub picioare petale de flori
şi iată că, sub paşii ei, dealul a înflorit.

O femeie frumoasă coboară pe deal,
dar vântul şi ploaia s-au înteţit,
ea are mâinile şi sufletul reci
şi dealul are acum un sfârşit!

Sufletul unei femei frumoase coboară pe deal,
sufletul meu o urmează la nesfârşit,
dealul e acum, undeva, departe în cer
şi acolo nu poate avea un sfârşit!

REZONANŢE

Când cineva cântă la o vioară Stradivarius,
Toate viorile vibrează în cutiile lor.

Când un poet scrie o poezie de dragoste,
Toate femeile freamătă în trupurile lor.

Când cineva se naşte,
Toţi copiii ţipă în jocurile lor.

Când cineva moare în lume,
Toţi oamenii plâng în visele lor.

MAŞINA

Trupurile noastre, anvelopele sufletelor,
Sunt montate pe roţile unei maşini
Care nu ne aparţine.

Şoferul ne poartă pe unde-l taie capul:
Prin hârtoape, noroaie, zăpezi
(Rareori pe asfalt),
Deseori derapăm pe gheaţă 
Tamponându-ne cu ceilalţi,
Ataşaţi la alte automobile.

Rizurile ni se uzează foarte repede.

CABINA TELEFONICĂ

Sunt o cabină telefonică
Abandonată în vânt.

Nimeni nu sună, 
Am ruginit aşteptând;
Acum dacă sună,
Nu mai răspund.

Sunt o cabină telefonică
Răsturnată de vânt.

NEGUSTORUL DE SUFERINŢE

Veniţi, veniţi, apropiaţi-vă.
Vând suferinţe pe toate gusturile:
Îmbrăcate în pluş pentru fetiţe; 
Blindate pentru băieţei;
Cu parfum Antonio Banderas pentru adolescente şi 
Claudia Schiffer pentru adolescenţi;
Iubiri fatale pentru adulţi;
Amintiri sidefate pentru bătrâne;
Fantezii virile pentru bătrâni.
Acum, după ce aţi cumpărat totul de pe taraba
Vieţii mele veştejite, 
Cumpăraţi-mi şi sufletul, ultima mea,
Suferinţă.

Din volumul ”Speranţa”, în pregătire
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Scrise mai demult şi 
încredinţate nouă spre 
lectură, prin anii  ’80, de 
profesorul Iunian T. 
Ciobanu – în vederea 
u n e i  r e c o m a n d ă r i 
editoriale -, „Legendele 
Insulei Ada-Kaleh” ne-au 
trezit un interes aparte, 
poate şi datorită faptului 
că, adolescent fiind, am 
cunoscut acest „colţ de 

Orient” pe care, dacă ai debarcat cândva, nu-l mai 
poţi uita niciodată.

Preumblându-mă, aşadar, pe îngustele străduţe 
cu prăvălioare şi cumpărând de la micile tarabe 
delicioasele şi tradiţionalele dulciuri ale ada-
kalezilor (alviţă multicoloră, rahat, sugiuc, 
bomboane, smochine, curmale…), dar înaintând 
în insulă până la ruinele şi fortificaţiile dinspre 
malul răsăritean, pierdute în bălării şi ierburi 
pigmentale cu flori, parcă resimt şi azi farmecul 
acestui „Levant în miniatură”, cu ziduri în ruină 
şi clădiri înnegrite de vreme grăind despre oameni 
şi întâmplări, moravuri şi mentalităţi specifice. 
Am trăit atunci deopotrivă acel plenar sentiment 
al exotismului cât şi fiorul unei istorii dense, 
precipitate, condensate pe spaţii reduse, 
reverberând tulburătoare amintiri…

Aflată în apele Dunării şi conservându-şi o 
identitate anume veche de secole, insula Ada-
Kaleh, în specificitatea ei identitară, nu a fost 
niciodată un loc uitat de lume, ci o poartă de 
intrare, căci, atât dinspre Serbia cât mai ales 
dinspre malul românesc (ea aparţinând 
dintotdeauna Banatului oltean), se întindea o reţea 
întreagă de interese economice şi strategice.

Insula Ada-Kaleh, care în urmă cu nici patru 
decenii era în agonica ei splendoare şi peste care 
s-au prăvălit apele bătrânului Danubiu spre a 
scăpăra lumina în angrenajele Complexului 
Energetic de la Porţile de Fier, a rămas o amintire 
istorică plăcută. E destul să vezi unele exponate 
în Muzeul amenajat în incinta hidrocentralei, ca 
să realizezi ce fel de lume, ce mod e viaţă şi ce 
obiceiuri particularizau ostrovul, bastion de 
cultură şi civilizaţie orientală la extremitatea 
vestică a Balcanilor.

*

Mărturisesc că, dincolo de peisajul pitoresc şi 
aglomerat de pe îngustele străduţe pietruite, nu 
aveam cunoştinţă de încântătoarele legende 
despre Regep-aga şi Tahir-Paşa, de fapt personaje 
istorice reale, implicate în destinul strategic-
economic al insulei, dar care, dincolo de 
identitatea etnică, au rămas în amintirea ada-
kalezilor ca protagonişti ai aventurii şi 
predestinării. Rolul jucat de aceştia pe scena 
social-istorică a zonei dunărene, atât de 
zbuciumată, de-a lungul vremurilor, a fost, 
desigur, fie unul de îndoielnică amintire, 
incriminând fapte de tâlhărie şi criminalitater, fie 
de ilustră reprezentativitate, benefic, în 

IUNIAN T. CIOBANU

LEGENDELE  
INSULEI  ADA–KALEH

structurarea şi consolidarea unei societăţi turco-
musulmane, cu tradiţiile şi modul ei specific de 
viaţă, cu în tronarea spiritului justiţiar, însă 
nelipsită de întâmplări din cele mai răscolitoare, 
chiar tragice.

Acest „Levant în miniatură”, care era odată 
Insula Ada-Kaleh, are o istorie multimilenară, 
supusă atât nedreptăţilor şi vitregiilor de tot felul, 
dar cunoscând şi timpuri de prosperitate şi 
înfloriri de legendă.

Puţini din cei ce trec azi „Viaductul Ada-
Kaleh”, de pe şoseaua naţională Drobeta Turnu 
Severin – Orşova, ştiu că pe aceste locuri (chiar 
în insulele Golu, Şimian, Ostrovul Corbului şi 
Ostrovul Mare) s-au descoperit artefacte şi 
vestigii ale locuirii omului preistoric (cultura 
Starcevo-Criş şi Vinca-Turdaş).

Locuri de refugiu din calea migratorilor al 
daco-romanilor, insulele dunărene erau învăluite 
în aura miturilor şi credinţelor pre-herodote, 
amintind de Hercule şi de expediţia argonauţilor. 
Deşi Colhida cu lâna ei de aur era situată în 
ţinuturile caucaziene, din răsăritul Pontului Euxin, 
e, totuşi, posibil ca unele incursiuni pre-homerice 
să fi urmărit cursul Dunării până spre Cazane, de 
unde şi legenda unui Hercule luând-o pe Valea 
Cernei, în urmărirea nimfei răpitoare, spre apele 
cu iz de mitologie şi de pragmatism roman – Băile 
Herculane.

În ostrovul născut într-o antichitate geologică 
din apele fluviului ce tocmai scăpase din 
strâmtorile Carpaţilor sud-vestici, ar fi 
poposit – spune iarăşi legenda, - şi Orfeu, 
înainte de a-şi sfărâma magica-i Lyră de 
munţii Traciei, botezând insula Yeruis, după 
ce Hercule o numise Continusa (Pindar şi 
Pliniu cel Bătrân).

După ce în pragului primului mileniu 
creştin romanii lui Traian, prin renumitul 
Apolodor, aruncară peste Dunăre vestitul 
Pod de la Drobeta, contruind, totodată, 
drumuri, viaducte şi, chiar pe aceste insule, 
castre de apărare, şi după valurile stricătoare 
ale migraţiilor barbare (goţi, vizigoţi, 
ostrogoţi, huni etc.), au venit ungurii, turcii 
şi habsburgii, aceştia din urmă cu intenţii 
civilizatoare şi militare, împânzind ostrovul 
cu fortificaţii şi cazemate.

Dintr-un raport întocmit de căpetenia 
Cavalerilor Teutoni (aduşi în zonă de regele 
Sigismund al Ungariei pentru întărirea cetăţilor şi 
paza teritoriilor), întocmit la 22 februarie 1430, 
rezultă ca în insula Saan trăiau 216 locuitori 
paşnici, lipsiţi de garnizoană şi „pusci” (Ion I. 
Nistor, Ţara Severinului şi Banatul Timişan; N. 
Iorga, Istoria românilor, vol. IV).

Numele Ada-Kaleh i l-au dat turcii după 
această dată, hotărâţi să facă din ostrovul 
dunărean, datorită poziţiei sale strategice, o cetate 
de apărare la poartea Europei centrale. Această 
cetate-hotar între două lumi (musulmană şi 
creştină) a fost, pe rând, revendicată când de 
sultani şi împăraţi, când de regi şi domnitori.

Fortificată şi asediată vreme de aproape cinci 

secole, cetatea din insulă (construită de austrieci) 
a rămas peste veacuri un simbol istoric, pe lângă 
identitatea ei geografică şi exotică.

Insula apreciată încă de Herodot ca fiind în 
lungime de „200 stadii, îngustă, plină de măslini 
şi de viţă sălbatică”, iar de Cornelius Nepos că 
înconjurul ei nu depăşeşte 2000 de paşi, avea, în 
momentul scufundării ei, 1750 m lungime şi 500 
m lăţime.

În timpul stăpânirii austriece a Olteniei şi 
Banatului, imperialii au bastionat cetatea 
(1718-1738), lucrările de fortificaţie ale 
bastionului stelat continuând apoi vreme de 300 
de ani, avându-se în vedere permanentele răfuieli 
dintre otomani şi habsburgi.

Insistentă şi plină de surprize, expansiunea 
Semilunei în contra Creştinătăţii apusene, avea în 
Ada-Kaleh o fortificaţie-bastion, planurile 
strategice chesaro-crăieşti de fortificare a insulei 
fiind însuşite apoi de turci…

Aici au sosit la 15 octombrie 1848, la seraiul 
„guvernorului”, cei 17 revoluţionari munteni, 
printre care se aflau: N. Bălcescu, C.A. Rosetti, I. 
Brătianu, Gr. Ipătescu, fraţii Golescu, D. 
Bolintineanu, C. Bolliac, G. Aristia, Gr. 
Grădişteanu, Al. Zane, un „popas” din lungul lor 
exil la Paris, Viena şi Palermo… Dar tot aici, la 
25 august 1849, va fi exilat revoluţionarul 
maghiar Kossuth.

Organizarea administrativă autonomă a insulei 
în sec. al XIX-lea îi redă acesteia faima de redută-
hotar a Semilunii la poarta Europei centrale, în 

1885 fiind declarată garnizoană deschisă şi numită 
oficial Ada-Kaleh. Aşadar, rolul ei de cetate 
militară se încheiase, de acum încolo începând 
dezvoltarea modernă a vieţii asdministrative, cu 
mudir (guvernator), cadiu (judecător), imam 
(preot), muezin (dascăl), învăţători şi consilieri 
locali.

Lipsa de taxe pentru negustorii, pescarii şi 
barcagiii insulei a dus la prosperitatea, liniştea şi 
armonia socială, vechile amenajări militare 
începând să se ruineze încetul cu încetul.

Neintrând în vederile Congresului de Pace de 
la Berlin (1878), insula Ada-Kaleh rămâne în 
stăpânirea otomanilor până în 1918, când a 
devenit teritoriu românesc, Turcia recunoscând 
suveranitatea României asupra ostrovului Ada-
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Kaleh. Mai mult chiar, ada-kalezii optează, ca 
apartenenţă administrativă, pentru Mehedinţi şi 
nu pentru Caraş-Severin, fiind mai apropiaţi de 
Turnu-Severin, ca importantă piaţă de desfacere a 
mărfurilor ce aduceau prosperitate şi bunăstare 
tuturor insularilor. După 1925, o administraţie de 
rang comunal gestionează problemele insulei, 
interesele monopolare de stat ducând încet-încet 
la pierderea privilegiilor. Apar  pichetele 
grănicereşti şi o oarecare atitudine xenofobă faţă 
de populaţia turco-musulmană (această stare de 
criză a fost evocată exact, dincolo de o intrigă 
erotică, de scriitorul Romulus Dianu în romanul 
„Nopţi la Ada-Kaleh”, 1931). 

Vizita regelui Carol al II-lea şi a premierului 
de atunci, istoricul Nicolae Iorga, în Ada-Kaleh, 
la 4 mai 1931, are menirea de a reda privilegiile 
pierdute şi scutirile de taxe  insularilor, 
determinând o nouă epocă de înflorire a vieţii 
social-economice, comparabilă cu cea din timpul 
protectoratului Austriei, când se hotărâse scutirea 
de taxe (1900) – de aceea în septembrie 1916 
generalul Dragalina ocupa insula fără ca ada-
kalezii să schiţeze vreo rezistenţă…

Acest colţ de „Levant” dunărean care era Ada-
Kalehul în interbelic îi conferă insulei statutul de 
staţiune climaterică, cu înfiinţarea haltei „Ada-
Kaleh” pe malul stâng al Dunării, de unde, 
conform unui orar strâns, un 
vaporaş destul de sigur aducea 
vizitatori veniţi de pretutindeni 
în renumitul ostrov, şi nu 
numai în interes turistic…

După al Doilea Război 
Mondial, care nu atinsese prea 
mult insula, nenorocirea cea 
mai mare a constituit-o şi 
p e n t r u  a d a - k a l e z i 
„comunizarea României” şi, 
o d a t ă  c u  a c e a s t a , 
naţionalizarea, care a însemnat 
pentru Ada-Kaleh începutul 
sfârşitului, cu arestări şi 
deportări în Bărăgan (1952). 
Înfierând „cu mânie proletară” 
trădarea confratelui iugoslav 
Tito, regimul stalinist de la 
Bucureşti împrejurase insula cu sârmă ghimpată, 
asemănătoare lagărelor cu deţinuţi de tot soiul…

Însă marele dezastru a început odată cu 
iniţierea de către oficialităţile româno-iugoslave a 
Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie 
„Porţile de Fier”. Conform acordului româno-
iugoslav din 1956 (amânat până în 1964), insula a 
devenit o victimă a proiectului desfăşurat de-a 
lungul câtorva ani, astfel că în 1971 lumea 
vestitului ostrov a dispărut practic sub apele 
lacului de acumulare de pe Dunăre, odată cu 
închiderea barajului.

Academicianul C.S. Nicolăescu-Plopşor, 
coordonând acţiunea de salvare a vestigiilor, a 
hotărât strămutarea în insula Şimian a moscheii, a 
Cetăţii şi cimitirului vechi, a Casei lui Regep-aga 
(unul din guvernatorii insulei) şi mormântul lui 
Miskin Baba. Celebrul covor dăruit Ada-
Kalehului în 1904 de sultanul Abdul al II-lea, 
lung de 15 m, lat de 9 m şi cântărind 500 de kg, a 
fost dus la moscheea din Constanţa.

Intenţionând a transforma Şimianul într-un 
complex muzeal şi rezervaţie naturală, C.S. 
Nicoleăescu-Plopşor a lucrat cu multă dăruire 
profesională pentru transmutarea cărămidă cu 
cărămidă numerotată a vestigiilor existente şi 

recuperarea atâtor piese de patrimoniu. Însă odată 
cu moartea savantului, proiectul a căzut, 
oficialităţile, îmbătate de succesul realizării 
istorice, nu au mai asigurat fonduri, ideea de a 
continua ceea ce frumos începuse Plopşor fiind 
abandonată!

*

Culegerea regretatului Iunian T. Ciobanu, 
Legendele Insulei Ada Kaleh, vede acum lumina 
tiparului, prin grija d-lui prof. Radu Ciobanu, fiul 
distinsului dascăl de istorie de la Liceul „Tudor 
Vladimirescu”.

Autorul reînvie lumea de altădată a pitorescului 
ostrov, cu apetitul ei de aventură plină de risc şi 
fascinantă senzualitate, cunoscută direct de la 
sursă, în articulaţiile ei profunde, în încrengătura 
organică de interese a insularilor, în epifaniile ei 
legendare, magice. 

În tablouri vii şi secvenţe dinamice, dialogate, 
ca şi în evocarea unui specific anume, în pasaje 
descriptive încărcate de culoarea epocii evocate, 
ne trec pe dinainte: figuri memorabile de ada-
kalezi voluntari şi ada-kaleze purtând feregeaua 
şi mocnind în pasiuni devastatoare; figura unui 
Regep-aga ajuns căpetenie de tâlhari în dorinţa de 
îmbogăţire şi haiducind până spre părţile Jiului de 

Sus; omoruri şi comori tăinuite; legăturile agăi cu 
Belgradul şi nesăţioasa lui poftă de aur; grupuri 
de copii zburdalnici şi fetiţe cu şalvari şi fermen, 
purtând flori în părul împletit în nenumărate 
codiţe şi unghii vopsite; bătrâni aşezaţi la umbră 
trăgând ciubuc sau narghilea şi bând cafea 
preparată în ibrice de aramă ori celebrele ţigări şi 
mărfuri „made în Ada-Kaleh”; casele cu 
selamlicul şi haremlicul lor distincte (camere 
pentru bărbaţi şi femei), cu baie, divan şi covoare; 
negustori şi barcagii molatici, colaborând la 
marginea legii când n-o eludează de-a dreptul, 
plătind pentru asta; învolburările sângelui turco-
musulman revărsându-se în pasiuni, aventuri 
riscante şi chiar crime; atmosfera bazarelor şi 
cafenelelor întunecate şi răcoroase; tainice 
acostări la ţărmul insulei şi clipocitul apelor în 
bătaia lunii; dulceaţa aromată a trandafirilor, 
prăvăliile cu pături brodate cu fir de aur, papuci 
coloraţi, ciubucuri lungi din iasomie ornamentate, 
trabucuri şi ţigări, dulcericale şi fructe (precum 
zahărul candel, rahatul, dulceaţa, sugiucul, 
smochine, curmale); revărsarea Dunării pe insulă, 
formând hendecuri (bălţi) pline cu peşte; pescuitul 
în Dunăre al morunului, cegăi şi şalăului şi 
valorificarea în pieţele Orşovei; cocoşii turceşti ai 
curţilor; cântarea tărăgănată a muezinului din 

minaretul moscheii („Allac ekber! Il Allah k il 
Allah!”), chemând credincioşii la ceremonie şi 
steagul de sărbătoare fluturând uneori din acest 
loc sacru; ziduri cu încăperi tainice, asaltate de o 
vegetaţie târâtoare şi căţărătoare pe garduri şi 
acoperişuri; depozitele de mărfuri din bastioanele 
insulei, cu ţesături, broderii şi mătăsuri de orient; 
ruinele înierbate cu şerpi veninoşi, cu broaşte, 
scorpioni şi greieri; contacte ale insularilor cu 
lumea de pe ţărmul românesc şi diferite întâmplări 
consumate nu numai în insulă…

În Muzeul Regiunii Porţile de Fier se poate 
admira o colecţie compusă din 1000 de piese, 
menite a sugera ambientul şi istoricul insulei, 
specificitatea ei identitară de-a lungul timpului 
(port tradiţional, un interior de cameră turcească, 
obiecte de uz casnic şi de cult, cărţi, piese 
vestimentare din sec. XIX-XX).

„Reamplasările” din 1968-70 de pe insula-soră 
Şimian, în scopul salvării patrimoniale şi a 
strămutării locuitorilor ada-kalezi (simulacrul 
reamplasării începând, de fapt, cu… dinamitarea 
altarelor şi turlelor moscheelor şi a atâtor clădiri!) 
au fost năpădite de ierburi şi bălării, umplute de 
bălţi pline de şerpi veninoşi, de lintiţă şi păpuriş, 
încât transbordarea într-un asemenea loc a devenit 
o temerară aventură. În „înfrăţirea” româno-

iugoslavă, eroismul 
şantieresc al „epocii de 
aur”, mai exact al 
„construirii multilateral 
dezvoltate” a atins 
nemilos vechi aşezări 
ca Orşova, Tekija şi 
atâtea sate de pe ambele 
maluri ale bătrânului 
Danubiu, turcii din 
Ada-Kaleh risipindu-se 
pr in  toată  ţara , 
îndeosebi la Constanţa 
(90%), la Schela 
Cladovei şi chiar 
Bucureşti.

Ada-Kalehul unei 
istorii  tulbure ş i 

stratificate în timp a 
rămas sub ape cu întreaga lui specificitate 
identitară cu tot!

Pe insula Şimian e tot ceea ce se mai poate 
vedea din zidurile (refăcute) ale celebrului colţ de 
Orient, cetatea-bastion de la confluenţa a două 
lumi, Levant insular în miniatură plin de seducţii 
şi de un excesiv colorit exotic.

Fosta cetate imperială de hotar Ada-Kaleh, 
peste care s-au abătut secole de-a rândul sultani şi 
împăraţi, tărâm exotic, fabulos şi tragic, care, 
văzut de pe Muntele Alion din stânga Dunării, dă 
impresia unei grădini respirând aer mediteranean, 
a fost un tărâm de importanţă istorică şi tulbure 
legendă.

După mitologica şi alba Leuke a lui Achile 
(care ar fi fost identificată cu „Insula Şerpilor”!), 
Ada-Kaleh se situează la celălalt capăt a lumii 
româneşti, între mitologie şi istorie existând 
restituiri mutuale de semnificaţii şi semne, fie ele 
şi amintitoare, de spiritualitate densă şi mirabilă 
străvechime.

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
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1. Stimate domnule 
profesor, în ce împrejurare 
l-aţi cunoscut pe Lucian 
Blaga?

- L-am cunoscut pe 
Lucian Blaga în Braşov, 
unde doamna Gherghinescu-
Vania, ilustră prietenă a 
poetului, m-a invitat la 
conferinţa sa despre Şaguna 
în acest scop. După 
conferinţă, reţinut la masă 
î m p r e u n ă ,  d o a m n a 
Gherghinescu m-a întrebat 
curând: „Ce ai, Alexandre, 

febră?” „Da, o febră festivă”, am răspuns surâzând, 
încântat de situaţia în care eram. „Febra eternităţii…” – a 
intervenit atunci Blaga, cu o formulă care, pot spune, 
mi-a făcut plăcere. În orice caz, cu acest prilej ne-am 
împrietenit. Ca dovadă, la despărţire, m-a invitat să-l 
vizitez la Sibiu, unde era atunci în refugiu Universitatea 
din Cluj. Îl întâlneam apoi, ani la rând, adesea la Cluj, 
fostul său Weimar, cum arăt în evocarea Lucian Blaga 
despre sine, publicată în Întoarcerea la literatură 
(1978).

2. L-aţi cunosct pe Blaga în mai multe împrejurări, la 
Braşov, Sibiu, Cluj. Mărturisiţi undeva chiar că v-a fost 
„mentor”? „Era o bucurie întâlnirea cu dânsul”, 
mărturisiţi în evocarea din 1974 Lucian Blaga despre 
sine („Întoarcerea la literatură”, 1978). Despre ce 
discutaţi, atunci, şi câtă disponibilitate avea poetul faţă 
de partenerii de conversaţie?

- Preocupat de gândirea sa, îl întrebam, la Sibiu, de 
pildă, cum vede relaţia dintre cultura minoră şi cultura 
majoră, mai precis, cum accede, în conceoţia sa, cultura 
minoră în arsenalul culturii majore, apoi despre o lucrare 
ce avea să încheie, ca o cupolă, sistemul său filosofic, de 
a doua sa tinereţe, de condiţia sa în epocă, de statutul său 
politic. Deşi îndeobşte, aş fi zis, din fire discret cu 
partenerii de conversaţie, în genere nu era dispus spre 
confesiune, Blaga era disponibil, deschis comuniunii, îl 
interesa în fond opinia despre sine.

3. Percepţia pe care o aveaţi despre „omul Blaga” 
era aceeaşi sau alta decât aceea pe care v-o făcuseţi 
despre poet, dramaturg, filosof?

- Percepţia pe care o aveam despre „omul Blaga” nu 
putea fi în fond alta decât aceea pe care o aveam despre 
poet sau filosof (ca dramaturg, nu publicase textul său 
Zamolxe) – era aici o profundă, aş zice, firească 
identitate.

4. L-aţi cunoscut şi în epoca dogmatismului, când – 
„scos din manuale şi programe analitice” – Blaga era, 
după cum scrieţi, „victima unui ignobil atac, a unei 
infamii de ocazie, privit tendenţios şi caricatural, în 
ipostaza de Marele Anonim…” Ce reţineţi din discuţiile 
avute, din starea de spirit şi atitudinile manifestate 
atunci de Blaga?

- L-am cunoscut şi în epoca dogmatismului, când – 
arătam în Întoarcerea la literatură – suporta cu discreţie 
şi demnitate injustiţia adusă numelui său. Deşi Blaga 
trecea prin una dintre cele mai sumbre etape ale selecţiei 
operei sale în conştiinţa epocii, - reţin din discuţiile avute 
starea de spirit a unei statui, atitudinea sa de o princiară 
nobleţe, care-l impunea printre oameni statuar, chiar 
„măreţ”, cum s-ar spune în Ardeal, impasibil la reticenţa 
adusă numelui său.

5. Aţi cunoscut-o, la Cluj, pe universitara Georgiana 

Cu scriitorul ALEXANDRU HUSAR despre

LUCIAN BLAGA – între amintire şi actualitate
Gheorghe? În ce relaţie era poetul cu nepoata sa? Numai 
de rudenie, sau şi de confidenţă, prietenie, încredere?

- Am cunoscut-o, la Cluj, pot spune, cu mândrie, pe 
colega Georgiana Gheorghe, un intelectual autentic, de 
ţinută academică, de o reală adâncime şi o rară fineţe, 
spirit comprehensiv, generos, antrenant. Poetul era într-o 
aleasă relaţie nu numai de rudenie ci şi de consonanţă cu 
nepoata sa, în acelaşi timp o prietenă, o confidentă a lui 
Blaga, apropiată de concepţia, de prezenţa sa în lume.

6. Cât de mult ştiaţi că asupra poetului se încerca un 
„asasinat” moral şi chiar cultural? Cum era privit gestul 
de către colegii de universitate, de către cunoscuţi şi 
prieteni, dar şi de studenţimea clujeană?

- Un „asasinat” moral şi chiar cultural… e, poate, 
prea mult spus, poate prea aspru. Colegii de universitate 
îl claustrau mai curând într-o culpabilă tăcere. Se fereau 
a vorbi în mod deschis despre Blaga. Deşi, am spune, 
jubila în aer conştiinţa că poetul era, cert, „nemuritor” 
sub raport artistic şi cultural; lipsit de prieteni, ignorat de 
studenţimea de atunci, era un străin, rămas necunoscut în 
cetate, evitat fie şi din motive politice, ca om şi ca 
gânditor.

7. Bănuiaţi că „disgraţia” în care căzuse poetul era 
una conjuncturală, de moment, sau aceasta se anunţa pe 
termen lung?

- Nu bănuiam, eram în fond sigur, - deşi 
„conjuncturală” sau „de moment”, această „disgraţie” nu 
se putea anunţa pe termen lung. Ea era un efect al 
politicii, care nu avea, nici ea, un stabil viitor.

8. Reţineţi vreo mărturisire, vreo acuză, vreo 
confidenţă privitoare la marginalizarea sa, din discuţiile 
avute?

- Deşi nu-l lăsa, nu-l putea lăsa indiferent, nu-l 
impacienta – putem zice – marginalizarea sa, din 
discuţiile avute reţin că o domina cu eleganţă, cu 
superioritate; evita efectiv, poate chiar în principiu, 
confidenţe pe această temă.

9. Când l-aţi văzut ultima dată pe Blaga şi cum a 
decurs întâlnirea?

- L-am văzut ultima dată, în 1959, în ajunul plecării 
mele la Iaşi. Întâlnirea a decurs sub semnul dorinţei 
noastre comune de a-k favoriza o vizită în fosta capitală 
a Moldovei, pe care n-o văzuse până atunci, dar ţinea s-o 
vadă, s-o viziteze cât mai curând posibil.

10. Cum aţi primit vestea morţii poetului?

- Am primit, aş zice, fără veste – vestea morţii 
poetului, vreau să spun cu o surprindere ce-mi strecura 
în suflet durerea unui vis neîmplinit.

11. Când aţi scris pentru prima dată despre Blaga? 
Dar mai apoi ce dimensiuni ale personalităţii şi operei 
aţi abordat?

- Am scris pentru prima dată despre Blaga, în 1966, 
un articol privind studiul său Gândirea românească în 
Transilvania (în „Iaşul literar”) urmat apoi de eseul 
Lucian Blaga despre sine, apărut în volumul Întoarcerea 
la literatură (Printre clasici), un articol despre „spaţiul 
mioritic” în revista „Transilvania”, reeditat în „Ideea 

europeană”, apoi Lucian Blaga despre stil, în „Revista 
V”, concepţia sa despre mit (în Anti-Gog), Lucian Blaga 
şi mitul în „Convorbiri literare”, despre Eonul dogmatic 
(în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» 
din Iaşi), despre Zamolxe (în Întoarcerea la literatură 
(Aplicaţii), despre Artă şi etnic în gândirea lui Blaga (în 
„Dacia literară”), inclusiv concepţia sa despre misiunea 
noastră culturală (în Avem o misiune), şi viziunea sa 
despre artă şi Filosofia artei, în volumul Tradiţii 
naţionale, în special.

12. Dacă aţi avea răgazul să realizaţi o monografie a 
scriitorului, ce trăsături definitorii ale omului şi operei 
aţi scoate în evidenţă?

- Dacă ar fi să concep o monografie a scriitorului, aş 
releva îndeosebi sensibilitatea, disponibilitatea, 
integritatea, luminozitatea, în fond umanitatea, care par a 
caracteriza, în ochii mei, deopotrivă omul şi opera sa.

13. Consideraţi că  Blaga se bucură de o posteritate 
consonantă în raport cu valoarea operei?

- Deşi despre Blaga s-a scris mult şi s-a scris bine, 
n-am putea spune că se bucură de o posteritate 
consonantă în raport cu valoarea operei. Ad hoc, lucrarea 
lui Petru Ioan Lucian Blaga în orizontul unei logici 
paradisiace, privind pe Lucian Blaga în lumina unor 
convergenţe în raport cu Ştefan Lupaşcu şi Mircea 
Florian, defineşte în mod decisiv „matricea kantiană a 
filosofiei lui Blaga”, plasându-l, pe această cale, adecvat 
în istoria filosofiei. Convins că polii, coordonatele, 
parametrii sau variabilele creaţiei – ne vor permite 
accesul unor probleme ce stau în atenţia lui lucian Blaga, 
ca cercetător al fenomenului cultural în diversele sale 
ipostaze, am observa un fecund revers al medaliei în 
planul artei, autorul ilustrând pe acest plan atracţia spre 
„factorii creatori secreţi”, spre structurile secrete ale 
spiritului, spre forţele modelatoare ale spiritului 
inconştient, am spune în cele din urmă, spre poezie. De 
aici o cale paralelă posibilă, Lucian Blaga în orizontul 
unei poetici inclusive, de natură a privi într-o nouă optică 
opera sa ca artist al cuvântului, valoarea operei sale pe 
acest plan.

14. Este Blaga unul din titanii literaturii române? 
Dacă da, ce şanse are opera sa în concertul universal de 
valori?

- Dacă sistemul său filosofic e cel dintâi de mărime 
universală, în cazul filosofiei româneşti, - poezia lui 
Blaga are, în concertul universal de valori, şansa de a 
opune unei lumi devastate credinţa sa în om şi în virtuţile 
omului care se regăseşte pe sine în esenţa sa, precum şi 
şansa de a oferi în genere poeziei sau de a-i sugera ca 
posibilă o cale a eliberării de orice constrângeri sau 
chingi formale sau formaliste.

15. Să zicem că poetul ar dori să transmiteţi un mesaj 
posterităţii din deceniile ce vin. Dacă Dv. aţi fi pus în 
situaţia de a mijloci acest tainic mesaj, - bănuind că vi 
s-ar fi încredinţat, - ce ne-aţi putea spune?

- Aş zice şi eu că raţiunea de a fi a omului ca om, 
vocaţia sa supremă, se află în cultură. Istoria şi cultura 
sunt certificatul de existenţă şi identitate al fiecărui 
popor, partea sa de nemurire, şi aş încheia, ca un corolar, 
adresând poporului nostru urarea de a-şi împlini la timp, 
misiunea sa în lume.

Octombrie 2007, Iaşi
Interviu realizat de  Z. CÂRLUGEA

INTERVIU



Pag. 27  Portal ~ Măiastra - nr. 4(13)/2007

 
Un important capitol al culturii noastre tradiţionale îl 
constituie folclorul legat de principalele sărbători de peste 
an, precum şi de unele ocupaţii ale poporului român: 
agricultura şi păstoritul. Credinţe şi practici superstiţioase, 
împletite cu elemente religioase creştine şi precreştine, se 
încheagă adesea în ritualuri şi ceremonialuri, realizând 
valenţe de adevărat spectacol, cum este obiceiul 
colindatului.
 Prin numărul lor mare, prin frumuseţea melodiilor 
şi a poeziei, colindele domină şi astăzi sărbătorile 
Crăciunului din numeroase zone ale ţării. În trecut, când 
formele tradiţionale erau mai bine păstrate, colindatul era 
un măreţ spectacol, care dădea o deosebită solemnitate 
sărbătorilor Crăciunului, la care participa întreaga 
colectivitate a satului1. În unele zone se practică colindatul 
şi la Anul Nou, la Bobotează, dar şi la sărbătorile ciclului 
pascal, Florii şi Paşti.
 Începutul îl fac copiii de vârstă şcolară, care în 
după-amiaza Ajunului, colindă satul cu „străiţele“ de gât, 
strigând din poartă în poartă: Bună sara lui Crăciun! / Ne 
daţi, ori nu ne daţi? / Ori cu bâta ne luaţi! Colindele 
copiilor sunt scurte, vestesc sărbătoarea, urează belşug în 
miei, viţei, purcei etc. şi cer, în versuri pline de haz, darurile 
cuvenite: mere, pere, nuci, colaci şi bani.
 Actanţii principali ai sărbătorilor de iarnă sunt însă 
feciorii satului, organizaţi în „ceata junilor“. În seara de 
Ajun, junii încep colindatul cu notabilităţile satului (primar, 
preot, notar, învăţător), după care se împart în mai multe 
cete şi colindă întregul sat. Pe uliţe, cetele se deplasează 
cântând sau spunând strigături, însoţite uneori şi de un 
instrument muzical (fluier, vioară sau clarinet). Deşi se 
merge în grup, colinda se cântă la unison, mai rar antifonic, 
pe două grupuri.
 De obicei, se cântă, mai întâi, o colindă la fereastra 
gospodarului, care le deschide larg poarta şi urmează alte 
două-trei colinde, pe care acesta le cere. La casa cu fete 
mari, în unele cazuri, se şi dansează.
 Rostul tuturor colindelor este urarea. Cele cântate 
de copii, în Ajunul Crăciunului, sunt mai scurte şi au un 
caracter general, în timp ce colindele feciorilor sunt 
individualizate. Ele se adresează gospodarului, gospodinei, 
flăcăului, fetei, tinerilor căsătoriţi, văduvei, ciobanului, 
băciţei, copilului din leagăn etc.
 În Mărginimea Sibiului, există un întreg ciclu de 
colinde cosmogonice şi un ciclu de colinde vânătoreşti, în 
care cerbul şi leul ocupă un loc deosebit; un alt ciclu de 
colinde are ca temă metamorfozele, altul cuprinde colinde 
păstoreşti. Colindele vorbesc, într-o atmosferă de legendă, 
despre lume şi stihii, dar mai cu seamă despre trei domenii 
din viaţa satului şi a oamenilor: viaţa gospodărească sub 
diferitele ei forme, puterea şi frumuseţea tinerilor, eroismul 
şi iubirea, văzute în perspectiva unei căsătorii. „Poezia 
colindelor este de o mare frumuseţe, scrie Mihai Pop. Ceea 
ce caracterizează poezia colindelor este atmosfera de 
optimism, în care sunt formulate dorinţele şi năzuinţele 
oamenilor. Optimismul atinge fabulosul, iar credinţa în 

1  Gh. Pavelescu, Prefaţă la volumul „33 colinde“ de 
Nicolae Suciu, Sibiu, 2000, p. 5.

POEZIA COLINDELOR
viitorul fericit este atât de puternic şi de plastic exprimată 
încât impune parcă împlinirea urării“.2

 Colindele legate de ocupaţii, în special de păstorit 
şi agricultură, sunt cele mai numeroase şi mai închegate 
din punct de vedere artistic. În colindele pentru ciobani din 
Mărginimea Sibiului stăruie amintirea transhumanţei, cu 
viaţa seminomadă: „Vara le văra / în vârful munţilor; / 
iarna le ierna / în prundul mării“. Alte colinde prezintă 
viaţa aspră şi singurătatea ciobanului în izolarea munţilor.
 Colindele cu caracter agrar înfăţişează principalele 
etape ale muncii agricole: aratul, semănatul şi seceratul. 
Numeroase sunt colindele ce preamăresc roadele muncii, 
carele încărcate cu grâne, mulţimea cirezilor de cornute, a 
turmelor de oi şi a hergheliilor de cai, constituind un ciclu 
ce s-ar putea numi „lauda belşugului“. În unele colinde se 
enunţă supremaţia agriculturii asupra altor ocupaţii şi se 
stabileşte o ierarhie a animalelor domestice, boul fiind 
considerat, în trecut, animalul cel mai de preţ, calul şi oaia 
fiind pe locul al doilea.
 În colinde, experienţa de viaţă a poporului este 
fixată în forme artistice, ce ating nivelul celor mai valoroase 
producţii folclorice. Deşi arhaică, prin origine – depăşind 
apariţia creştinismului – prin procedeele de compoziţie şi 
stil, colinda nu are un caracter rudimentar sau primitiv. 
Concentrarea stilistică vădeşte un îndelungat proces de 
evoluţie, selecţie şi elaborare a expresiei poetice. Schimbări 
în textul colindelor, se produc, desigur, dar numai la 
intervale de timp foarte mari.
 Dintre elementele de compoziţie specifice colindei, 
amintim în primul rând refrenul, apoi anumite formule 
introductive ori finale. Refrenul (Florile dalbe, Lerui Ler, 
Junelui bun) contribuie la sublinierea ideii şi a sentimentului 
general al colindei, la realizarea unui cadru poetic, pentru 
desfăşurarea subiectului.
 Intrarea în temă este rezolvată în mod variat. Unele 
colinde încep chiar cu refrenul. Cele mai numeroase colinde 
debutează însă printr-o localizare a acţiunii: „Ici în ceste 
curţi“, „Colea sus pe lângă cer“, „La luncile soarelui“.
 În formulele de încheiere, colindătorii se adresează 
din nou gazdelor, urându-le sănătate şi belşug: „Ce-i în 
casă să trăiască“, „Ce-i afară să sporească“. Uneori, 
urarea este mai amplă, enumerându-i pe toţi membrii 
familiei: „Iar Ileana fată mare, / Ea să fie sănătoasă / Şi cu 
taica şi cu maica / Şi cu fraţi şi cu surori / Sănătate 
tuturor!“.
 Tratarea temei are de cele mai multe ori un caracter 
epic, sau lirico-epic. Comparativ cu balada, expunerea 
subiectului în colinde e mai concisă. Dialogul se desfăşoară 
de obicei pe două planuri: interpelarea colindătorilor şi 
răspunsul gazdei.
 Mulţimea turmelor de oi, ce constituia bogăţia 
principală în trecutul pastoral, este amintită într-o colindă 
din Sălişte, iar în alta din Galeş întâlnim motivul „maicii 
bătrâne“ care, după ce le dă colindătorilor „cină şi lumină, 
/ sălaş cu hodină“, îi întreabă dacă nu l-au văzut pe Fiul 
Său, făcându-i cunoscutul portret mioritic: „Feţişoara lui / 
Spuma laptelui, / Ochişorii lui / Mura câmpului, / 
Sprâncenele lui / Pana corbului. / Mustăcioara lui / Spicul 
grâului“.
 Tot într-o colindă din Galeş, sunt amintite „turmele 
de oi“, „cirezile de boi“ şi „stavele de cai“, destinate 
pentru zestrea fetelor. O veche colindă din Sălişte debutează 
cu imaginea unui peisaj montan, specific pastoral: „Sus în 
vârful munţilor, / Sub cetina brazilor / Mi-este strunga oilor. 
/ Dar în strungă cine mână? / Mână Ana cu ochi negri. / 
Dar la uşă cine mulge? / Mulge Petre Făt-Frumos“.
 În colindele destinate feciorilor se pun în lumină 
curajul şi vitejia, adesea îmbinate cu îndemânarea de a vâna, 
pe când cele de fată mare „colcăie de aluzii matrimoniale“ 
(G. Călinescu). Colindele de fată mare folosesc imagini şi 
simboluri ce fac aluzie la căsătorie: împletirea cununii, 
alcătuirea zestrei sau „leagănul de mătase“.
 În comuna Jina, străveche aşezare păstorească, 
există colinde speciale legate de această ocupaţie: 
Ciobănaşul şi Colinda băciţei.
 În unele colinde întâlnim şi referiri cu caracter 
istoric. Astfel, în „colinda flăcăilor“ din Sălişte se aminteşte 
despre „oşti leşeşti şi oşti româneşti“. „Leşii domn îşi au, / 
iar românii n-au“.

2  Mihai Pop, „Obiceiuri tradiţionale româneşti“, 
Bucureşti, 1976, p. 41-42.

 Un ciclu interesant de colinde vechi, cu numeroase 
motive biblice, a fost înregistrat în comuna Tălmăcel. În 
colinda „Sus la poarta Raiului“ sunt evocaţi Adam şi Eva, 
care „cu amar se tânguiau“, pentru păcatul ce l-au făcut şi 
care a dus la alungarea lor din Rai. Remarcabilă este 
„tânguirea lui Adam“: „Raiule, grădină dulce, / De la tine 
nu m-aş duce, / De mirosul florilor, / De zborul d'albinelor, 
/ De dulceaţa pomilor, / De glasul îngerilor, / De izvorul 
laptelui“.
 Valoarea colindelor româneşti a fost subliniată de 
numeroşi specialişti români şi străini. Cităm o singură 
apreciere, cea a profesorului Titus Moisescu din „Postfaţa“ 
volumului Colinde al lui G. Breazul:
 „În circuitul valorilor de artă populară, colindele 
vor rămâne zestrea cea mai de preţ, pe care trebuie să o 
salvăm de la o totală dispariţie şi să o transmitem, 
nealterată, generaţiilor ce ne vor urma. Datorită tiparului, 
circulaţia acestor bijuterii muzicale va împlini unul din 
marile noastre deziderate, şi anume acela al păstrării 
unităţii de limbă şi cântare românească în rândul tuturor 
românilor, indiferent de locul unde-şi duc viaţa pe acest 
pământ“3.
 În contextul tradiţiei populare româneşti, colinda 
reprezintă unul din cele mai vechi sedimente culturale. 
Aceasta se poate observa şi din limba colindelor, care este 
de o mare bogăţie şi varietate, cuprinzând termeni dialectali, 
arhaisme şi forme lexicale de mult ieşite din uz, care 
reprezintă un interes deosebit sub aspect lingvistic. Din 
acest punct de vedere se poate vorbi de valoarea 
documentară a colindei, care, prin caracterul ei arhaic şi 
stratificat, probează mai convingător decât orice retorică, 
vechimea şi continuitatea populaţiei româneşti pe aceste 
meleaguri.

Prof. univ. dr. GH. PAVELESCU

Notă:

Colindele din acest grupaj sunt rodul muncii de elev la 
Liceul „Aurel Vlaicu“ din Orăştie (1934-1936), devenit tot 
atunci şi colaborator al „Arhivei de Folklor“ din Cluj, de 
sub conducerea lui Ion Muşlea: Păstrate în colecţia 
Muzeului Etnografic din Cluj, colindele au fost publicate de 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj, (2005), sub titlul „Colinde din 
Transilvania“ 
Colecţia a fost complectată cu texte culese din zona 
Sebeşului şi cea a Mărginimii Sibiului.

3 G. Breazul, „Colinde“, Editura Fundaţiei Culturale 
Române, 1993, p. 486.
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Dai lero flori dalbe

Dai lero flori dalbe  (ref).
Dinaintea ces’ doi curţi
Sunt doi meri-nalţi luminaţi,
De vârvuri s-asemănaţi
5 Şi de poale-s aplecaţi,
Dar sub d-umbra merilor,
Frumoasă-s mesele-ntinse,
Mese-ntinse, jiţuri scrise,
Deasupra pe masă,
10 Covor de mătasă.
Da la masă cine şede ?
Şede dragul Dumnezeu
Şi cu Sfântul Nicolae
Grăi dragul Dumnezeu:
15 – Dragă Sfinte Nicolae,
Nu mi-i vinde-acest pahar ?
– Fire-ai, Doamne, iertător,
Ăst pahar nu-i vânzător,
Nu pă taleri, nici pă galbeni,
20 Nici pă cară cu comoară,
Că mi dat de la strămoşi
Să mi-l ţin pă zile mari,
Zile mari, pă zile tari,
Mai ales dumineca,
25 Când tot omul hodineşte
Şi pe Domnul pomeneşte,
Cu lumini şi cu prescuri
Mai cu mult închinăciuni.

(Culeasă din com. Turdaş, judeţul Hunedoara de la Petru 
Todor, 80 de ani)

Colinda junelui

June la munte-o suit,
Leu la Ţară-o scoborît
Prada-i mare ce-o prădat.
Rupt-o garduri ştreşinite
5 Şi sălaşuri continite.
June dacă d-auzie,
El acasă că vene
Şi lua puşca-ncordată
Şi umbla pădurea toată,
10 Zi de vară până sară.
Când fu aşa în cap de sară,
Găsi leul d-adormit
Sub un spin mândru-nflorit.
Trasă arcul să-l săgete,
15 Săgeata l-a şi d-adormit,
Leu să ţine-nceluit.
Până june să gânde
Leu din somn să pomene
Şi din grai aşe grăie:
20 – Măi, junele, măi junele,
Nu grăbi pă moartea me
June, june şi mă leagă
Şi mă leagă-n cură neagră
Şi mă ia pe ulicioară.
25Pe uliţa grecilor,
De fala fraţilor,
Voie bună fetelor
Şi ciuda nevestelor.
Şi fii june sănătos,
30Cum te vedem de voios.

(Culeasă de elevul Fleşeriu N., cl. IV-a, Liceul „Aurel 
Vlaicu“, Orăştie, de la Petru Todor, 80 ani, econom în com. 
Turdaş, Hunedoara)

Colinda ciobanului

Doilero Domn (ref.)
Cesta-i păcurelu
Mare boerelu
La oi o născutu,
5 La oi o crescutu,
Oile le paşte
Sus pe lângă lună,
Sara după cină,
De-adăpat le-adapă,
10 Cel nor greu de ploaie.
Cel frate mai mare
Şede-n călcâie

Trage-n fluiere
– Scoală frate, scoală,
15 Nouă ne-au fătat
Laia strănioara.
Berbecuţul lăii
Cu laţăle creţe,
Laţă de ce-i laţă,
20 Laţă de argint
Razmă în pământ.
Şi s-o vorovit
Brudar de pe brud
Berbecu să-mi fure.
25 – Nu te teme frate
Că nu l-or fura
Că noi încă-avem
Nouă câni bătrâni,
Nouă căţălandri.
30 Când s-or căţăli,
Noi om gorgoni,
Pistoale-or porni,
Brudar şi-or fugi
Şi te veseleşte
35 Ce stai păcurel.

(Culeasă de la Petre Todor, 
80 de ani, din comuna Turdaş)

Zorile

Zori albe, zori ce-au vărsat
Cocoşi galbeni ce-au cântat.
După zori ziua se face,
După zi soare răsare,
5 – Răsai soare cu trei raze:
Întâia rază cea răzie,
Sus-i naltul cerului,
De-a dreapta Tatălui,
Tatălui şi-al Fiului
10 Şi pe urmă-al Duhului.
A doua rază cea răzie
Sus în vârful muntelui,
La staul mioarelor,
În mijlocul mieilor,
15 La coadele strunjilor.
A treia rază cea răzie,
Jos în şesul câmpului,
La coarnele plugului,
Şi-n spicele grâului.
20 Gazdă să te-nveseleşti
Şi la mulţi ani să trăieşti
Să trăieşti să dobândeşti,
Tot binele ce-l doreşti,
Şi binele cel mai mare,
25 Care sfârşit nu mai are.

(Culeasă de elevul Oprean Romulus, 
cl. V-a, Liceul „Aurel Vlaicu“, Orăştie, 
din comuna Poiana Sibiului, de la Gh. Ghişe, cl.V-a 
primară)

Bună vestea gazdă-n casă

Bună vestea gazdă-n casă
Colindăm, Doamne, colindă  (ref.)
Sănătoşi şi buni frumoşi.
– Treceţi, juni, de cam şedeţi !
5 – Dar noi n-am vint să şedem

C-am venit să vă-ntrebăm
Slobodu-i să colindăm.
Ori a fi slobod, ori ba,
Că noi tot om colinda,
10 Cu un şir de dojeneţi
Să se-mbrace-aceşti voinici.
Mână sluga cea mai mare
Să dea pae boilor.
Pae boilor le-a dat
15 Şi nimica n-am aflat.
Mână sluga cea mai mică
Să dea fânul juncilor.
Fânul juncilor le-a dat
Şi pe Domnul l-am aflat
20 În iesle de boi culcat,
În scutece înfăşiat
Scutecel de bumbăcel,
Faşe dalbă de mătasă
Şi căpşoane de păioare.
25 Unde Domnul să năştere
Pe sub boi flori încreştele
Peste boi rouă-n cădere.
Nu te poţi apropia
De mirosul florilor,
30 De zborul albinelor,
De glasul îngerilor.
Din grădele luminele
Din păruşi făclii ardele.
Şi om bun te veseleşte
35 Şi nouă ne mulţămeşte.

(Culeasă de la Miercurea Sibiului)

Scoborît-o Dumnezău

Scoborît-o Dumnezău,
Doamne, dai Domnului Doamne  (ref.)
Dumnezău cu soţul său,
Pe-o scară dalbă de ceară,
5 La marginea satului.
Soare sfânt când răsărere,
Ceara sfântă să toperere
Să luară şi plecară
Dumnezău cu soţul său.
10 Peste văi, peste moşii,
Peste dalbele câmpii,
Până la mijloc de sat
La casa bogatului.
– Bună sara, muncitori,
15 – Mulţam vouă, cerşetori.
– Gata-i cina s-o cinăm?
– Cina-i gata, nu-i de voi
Că-i de domni mai mari ca voi!
Se luară şi plecară,
20 Peste vii, peste moşii
Peste dalbele câmpii,
La marginea satului,
La casa săracului.
– Bună sara, muncitori,
25 – Mulţam vouă, călători.
– Gata-i cina s-o cinăm?
– Cina-i gata da-i puţină
Dacă nu ne-om sătura
Mergem în sat şi-om căpăta!
30 Se luară şi plecară,
Peste vii, peste moşii,
Peste dalbele câmpii.
Grăi Domnul Dumnezău,
Grăi cătră soţul său:
35 – Uite Petre-n stânga mea
Spune, Petre ce-i vedea.
– Mă uitai, mă-nspăimântai
Văd casa bogatului,
În mijlocul iadului,
40 În cuţite ascuţite,
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Şi-n paloşe argintate.
Să luară şi plecară
Peste vii, peste moşii,
Peste dalbele câmpii.
45 Grăi bunul Dumnezău
Grăi cătră soţul său:
– Uite, Petre-n dreapta mea
Spune, Petre ce-i vedea
– Mă uitai mă-mbucurai
50 Văd casa săracului,
În mijlocul Raiului,
Tot cu mese dalbe-ntinsă
Şi cu făclii dalbe-aprinsă.
Această gazdă veseleşte
55 Că colinda să găteşte.

(Culeasă din comuna Romos, judeţul Hunedoara de la I. 
Nedelcu, 21 ani)

Colo-n culmea munţilor

Colo-n culmea munţilor
Leroi Doamne !  (ref.)
Către fundul zărilor,
În faţa câmpiilor,
5 În iarba poienilor,
Născut-au,
Crescut-au
Doi, trei păltiori,
Doi, trei frăţiori,
10 Sus frunză măruntă,
Jos cu umbră groasă.
Iar subt umbra lor,
Cine s-adumbreşte ?
Cele oşti leşeşti
15 Şi oşti româneşti.
Leşii domn îşi au,
Iar românii n-au!
Şi ce-au mai umblat,
Ce-au mai trepădat,
20 Până au aflat,
Chiar ăst bun d-om
Are un cocon,
Pe nume Mihai,
Bun de-al pune crai.
25 Şi ei îl cerură:
– Dă-mi-l, taică, dă-mi-l,
Dă-mi-l, maică, dă-mi-l !
Tata se-nvoia,
Iar mama-l oprea:
30 – Noi cum l-am da oare,
Că încă nu-i mare,
Ci e crudicel,
Şi prea subţirel,
Şi încă nu ştie,
35 Ce în lume fie:
Sabia a-ncinge,
Mijlocul a frânge,
Cizma a-ncălţare,
Cal a-ncălecare,
40 Calu-n frâu a strânge,
Grele oşti a-nfrânge.
Şi iar îl cerură:
– Dă-mi-l, taică, dă-mi-l,
Dă-mi-l, maică, dă-mi-l !
45 Că în oastea noastră,
Sunt oşteni bătrâni,
Cari l-o învăţa,
Cal a-ncăleca,
Oştile-a purta,
50 Sabia a-ncinge,
Calu-n frâu a strânge,
Pe duşman a-nfrânge.
Şi l-om dărui,
Cu un lung veşmânt,

55 Lung pân-la pământ,
Cu zale cusut,
Frumos zugrăvit.
Odoarele toate,
Pe piept şi pe spate,
60 Soarele cu razele,
Cerul tot cu stelele,
Luna cu luminile,
Pământul cu florile.

(Sălişte Ana Dîrdea, 70 ani,
culeasă de Graţiela Bloc, cl. VIII).

Nu te, Oaro, întrista
Nu te, Oaro, întrista,
Oaro, ochişorii tăi.  (ref.)
Că nu-s peţitorii tăi,
Ci sunt vânătorii mei.
5 Vânatu-mi-o ce-o vânat,
Vânatu-mi-o boul sur,
Cu coarnele de taur.
De cu seară,
În cea secară.

10 Miez de noapte-n grâne coapte.
De cu zori, în dalbe flori.
Şi noi urma i-am luat,
Tot pe cale, pe cărare,
Până-n curtea dumitale.
15 Noi nimica nu-ţi cerem
Fără unghiile şi coarnele,
Prin unghii vin să strecurăm,
Prin coarne să măsurăm.
Vă cântăm, vă colindăm,
20 Vouă, Oaro, vă-nchinăm,
Tot în dalbă sănătate,
Să fiţi, Oară, sănătoasă
Şi la mulţi ani tot voioasă.

(Culeasă din com. Tilişca de la Dumitru Lalu, 56 ani, de 
către Vasile Popa, cl. X)
Colo-n jos în mai în jos

Colo jos, în mai în jos,

Ce-i florile mărului (ref.)
Este-un pat mare de brad.
Dar în pat cine-i culcat?
5 Îi culcat jupânul gazdă
Şi cu dalba-i jupâneasă,
Ei se uită pe fereastră,
Văd un râu cu lapte dulce.
Ei se scaldă şi se-ntreabă:
10 – Ce-i mai bun pe-acest pământ ?
– Dar mai bunu-i boul bun,
Că mi-şi ară-n zi de vară,

Nebeut şi nemâncat,
Numai cu biciul mânat.
15 Ei se scaldă şi se-ntreabă:
– Ce-i mai bun pe-acest pământ ?
– Dar mai bunu-i calul bun,
Că mi-şi duce voinicul
Şi mi-l duce şi aduce.
20 Iar se scaldă şi se-ntreabă:
– Ce-i mai bun pe-acest pământ ?
– E mai bună oaia bună,
Că-ncălzeşte şi-ndulceşte
Şi bine ne dăruieşte:
25 La Sângeorz cu miel frumos,
La Ispas cu dulce caş,
La Crăciun cu lapte bun.
Iar se scaldă şi se-ntreabă:
– Ce-i mai bun pe-acest pământ ?
30 – Dar mai bunu-i omul bun,
Face-şi casa lângă drum,
Câţi drumeţi pe drum trecură,
Pe toţi îi sălăşuiră.

(Aciliu- Ioan Teşa, 38 ani,
culeasă de Elena Oţoi, cl. XI).

Sus în vârful munţilor

Sus în vârful munţilor,
Sub cetina brazilor,
Mi-este strunga oilor.
Dar în strungă cine mână ?
5 Mână Ana, cu ochi negri.
Dar la uşe, cine mulge ?
Mulge Petre, Făt-Frumos.
Grăi Ana, cu ochi negri:
– Mulge, frate, cât mai iute,
10 Mulge două,
Lasă nouă,
Las-o droaie,
Că vin nori negrii de ploaie.
Grăi Petre Făt-Frumos:
15 – Soro, nu te spăimânta,
Cată-n zare şi-i vedea,
Că nu-s nori de ploaie grei,
Ci sînt peţitorii tăi,
Ce-or veni mai înspre seară,
20 Pe tine să mi te ceară.
Şi mai cer pe lângă tine,
Cer o sută
De oi cornute
Şi o mie de mioare
25 Şi pe murgul după ele,
Înşeuat şi înfrânat,
Cum e bun de-ncălecat.
Grăi Ana, cu ochi negri:
– Frate, nu te spăimânta,
30 Că eu grabnic voi intra,
În cel celar
De stejar.
Iau o iie
Dintr-o mie
35 Şi ştergar de pe tipsie
Faţă de mătăsărie
Şi brâu lat de Ţarigrad,
Şi-oi da ochii în cerneală,
Faţa albă-n rumeneală.
40 Peţitorii de m-ar vedere
Pe toate că le-ar lăsare,
Numai pe mini m-or luare.
Dar tu, frate, tu să-mi dai,
Dacă vrei ca să mi-l dai,
45 Dă-mi pe murgul tău din grajd,
Înşeuat şi înfrânat,
Cum e bini de-ncălecat,
Spre cinstirea fraţilor
Şi fala părinţilor. 

(culeasă de Graţiela Bloc, cl. VIII).
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Pluguşor

Sculaţi, sculaţi, boieri mari,
că nu-i vremea de dormit
da-i vremea de plugărit,
la câmp curat
5 de la mori înrotat,
unde o învoit
domnu bine de arat.
Aho, aho, copii şi fraţi,
staţi puţin şi nu mânaţi.
10 Ara, ara,
brazdă neagră revărsa,
grâu roşu semăna,
cu boroana4 borone,
cu grapa5 grăpuie,
15 din urmă grâu verde răsare,
da bădiţii bine-i păre.
S-o sculat marţi dimineaţa,
la luna, la săptămâna,
s-o dus la deal6

20 să vadă grâu,
de verde, de-nflorit.
Cum o ajuns bădiţa la deal,
grâu era copt, răscopt,
nant ca-n streşină,
25 des ca-n părete,
la schic era ca vraghia,
la grăunte ca mazărea.
O frecat un schic
o luat un niertic,7

30 cân o frecat două o luat nouă.
Bădiţa s-o spăimântat
şi acasă o alergat.
– Bre, nevastă,
grâu nouă o să ne piară.
35 – Bre, bărbate, nici în samă nu băga,
dă herghelia-n ocol
şi-ncalecă un tertel8

cu dunga murgă pe schinare
şi du-te la târg la Orhei
40 şi cumpără nouă săcerele
cu mărunchi de floricele.
Da bădiţa n-o nimerit,
la târg la Orhei,
da o nimerit la târg la Hârlău,
45 unde a-l ştiu şi eu
şi n-o găsit să cumpere săcerele,
da o cumpărat oale şi ulcioare,
care nu-s lelii Marghioale trebuitoare.
Au venit bădiţa acasă
50 şi o început iar a se văicăra:
– Bre, nevastă, grâu nostru o să piară.
Da lelea Marghioala,
iar pe bădiţa îl îndeamnă
să dee herghelia în ocol,
55 să-ncalece un tertel

4  grapă de fi er sau lemn (cu cuie)
5  grapă de spini
6 câmp

7 măsură de 8-10 kg
8 cărlan

cu dunga pagă9

pe schinare
să plece iar la târg la Orhei
să cumpere nouă chile10 de oţel
60 de unde să facă nouă săcerele
cu dinţii de găurele,
cu mărunchi de floricele.
Iară bădiţa la târg plecând,
la Orhei nimerind,
65 oţăl au găsit
şi-napoi venind
o nimerit la Petrea ţîganu
auzind că bate bine cu ciocanu.
Unde i-au dat acele 9 chile de oţăl
70 să-i facă acele nouă săcerele,
cu dinţii de găurele,
cu mărunchi de floricele.
Iară Petrea ţîganu
până le-o gătit
75 cu chila11 găurile făce,
mărunchi de floricele împlete
cu ciocanu ciocăne
şi badichii săcerile-i găte.
Iară bădiţa s-o sculat
80 marţi dimineaţa
şi-o luat vreo doi-trei şini12

şi vo câţiva oameni străini
şi-o băbuşoară bătrână,
cu brâul de lână
85 cu şfichiu13 de răzănă14

că ştie rânduiala bine la pâne.
O luat bădiţa acele nouă săcerele,
cu mărunchi de floricele,
cu dinţii de găurele,
90 s-o dus din capătul pământului,
din jeliţa15 vântului.
Cân vântu abure,
claca badii să-ntăre,
când vântu înceta,
95 claca badii se culca.
Da băbuşoara cu sfichiu de răzănă
să scula.
O pus din mărunchiu în mărunchiu,
din mărunchi în znop,
100 din znop în copă,16

din copă în harabă17 
din harabă în claie18

din claie pe făţare.19

9 bălan cu negru
10 kilograme

11 pila

12 fi ni

13 vârful biciului

14 cauciuc

15 bătaia
16 claie

17 car mare

18 stog

19 arie pentru îmblătit cu cai

O pus bădiţa acele nouă iepe surete,
105 cu mânz într-însele,
cu mânz cât dânsele,
cu picioarele a-l fărâma,
cu cozile a-l mătura,
cu urechile a-l vântura,
110 cu gurile bădiţii în sac,
i-a-l turna
O încărcat bădiţa nouă cară
în pogoară
şi-o pornit la moară,
115 dar morariu auzind
că vine bădiţa cu atâtea
cară la moară,
o făcut, cioc, boc,
şi-o dat moara la loc,
120 o tăiat un cocoş
i-o turnat bădiţii în coş
şi-o tăiat o găină
şi-o aşezat piatra pe făină.
Şi-nvârtindu-se moara
125 clanţa, blanţa,
pân joi dimineaţa,
fănina bădiţii era gata
şi rece cumu-i ghiaţa.
Şi pornindu-se bădiţa acasă,
130 cu aceleaşi cară în pogoară,
auzind lelea Marghioala
umblă casă de la casă,
după o sîtă deasă de mătasă
să facă un colac
135 pentru cei din casă;
umblă casă de la casă
după o sîtă rară de năgară
să facă un colac
şi pentru noi aieşti di-afară,
140 îndulcit şi-nzăhărit,
ca pentru noi plugăraşi gătit!
Daţi-ne, moşule, câte-o capecuţă20

să ne cumpărăm câte-o mănteluţă;
daţi-ne, moşule, câte-un şenşor21

145 să ne cumpărăm câte-un boldişor
să-mpungem boii-n curişor
să meargă mai repegior
să nu mănem la aceste curţi,
a doamnelor voastre,
150 nante, minunate,
dar să ne ducem
la a noastre
cele acoperite cu posderie
şi-ncreştite cu găinaţ de vraghie
155 unde-ntrăm pe brânci-ntr-însele
şi eşim pe coate-afară.
Mânaţi, băieţi, hăi, hăi!
(lăturaşii strigă: Hăi, hăi!)

(Satul Speia, jud.Tiraspol, Transnistria, 
Toader Bădescu, 60 ani, 1942, reprodus 
în Ethnos, vol. III, p. 75, 80) 

20 ban

21 bucată de capic

In memoriam

Dr. GHEORGHE GÂRDU
O zi ploioasă de 
octombrie. În tinda 
casei părinteşti din 
Stolojanii Gorjului, 
grupul folcloric 
„Tisa” condus de 
prof. Mischie Maria 
cânta „Zorile” pentru 
r e g r e t a t u l  d r. 
Gheorghe Gârdu. 
Bocetul îl însoţea în 
trecerea vămilor spre 
lumea de dincolo.

Era 28 octombrie. În curtea casei, merii şi gutuii încă 
erau încărcaţi de roade, iar strugurii atârnau in tindă şi pe 
viţe stafiziţi aproape.
În data de 7 octombrie a.c. ne întâlnisem la Bucureşti la 
sărbătoarea „Fiii Gorjului”; deşi cu o sănătate fragilă, 

nimic nu prevestea sfârşitul.
Bucuros să fie împreună cu gorjenii săi de suflet, dl 
Gârdu avea cultul prieteniei. Eram în bune relaţii, 
îndeosebi în ultimul timp, chiar în corespondenţă. Un 
scris tremurat, abia inteligibil, din cauza fracturii suferite 
la mana dreapta, dar plin de nobleţe, de jovială  şi 
colocvială stare de spirit. Ne întâlnisem şi la Congresul 
de Dacologie, din 31 iulie, la Casa Armatei din Bucureşti, 
venind acolo de la o documentare la Biblioteca 
Academiei. Toţi cunoscuţii îl înconjurau cu căldură, cu 
prietenie, cu dragă inimă.
Se bucura de orice veste, de orice gest prietenesc, ne-a 
confirmat fiica sa că aştepta, chia pe patul de spital, cu 
mare nerăbdare, poşta.
Era omul care coordona totul, ca preşedinte al Fundaţiei 
Culturale „Jaleşul”, în legătură cu Simpozionul Naţional 
„Satul Românesc Tradiţional”, desfăşurat atâtea ediţii la 
rând, editând simultan şi revista „Crinul satelor”. Se 
poate vorbi la superlativ despre omul Gheorghe Gârdu, 

de pasiunea documentară şi implicarea sa în ceea ce 
reprezenta satul, tradiţiile şi cultura populară.
Ploaia mocănească făcea grea despărţirea de Gh. Gârdu.
Ne cunoşteam de peste zece ani, întâlnindu-ne la 
Câmpofeni şi Runcu, la simpozioanele al cărui factotum 
era, cu spiritul său viu, intrepid, jovial. Chiar cu o lună în 
urmă, în septembrie, ne-a invitat, alături de prieteni 
veniţi din întreaga ţară, la lucrările simpozionului, la 
Runcu, şi la Câmpofeni la pomenirea eroilor din zonă.
Se dăruia pe sine şi ne uimea cu umanitarismul său, 
avertizându-şi prietenii, în glumă desigur, că, dacă nu-i 
sunt alături la acţiunile iniţiate, „le dă foc la casă!”
Rămâne în urma sa un gol imens, dar şi o etapă bine 
definită în valorizarea satului românesc traţiţional.
Amintirea lui Gheorghe Gârdu, între gorjenii de mare 
ispravă, rămâne pilduitoare şi demnă de veşnică 
pomenire.

Z. E. DEJU
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În 1906, a apărut la Londra, „From Carpathians to 
Pindus, Pictures of Roumanian Country Life“1 de Tereza 
Stratilesco, un volum de 379 de pagini, cu două hărţi şi 63 
de fotografii, reprezentând diferite aspecte ale civilizaţiei 
populare din România. Volumul priceps, legat în coperţi 
cartonate, îmbrăcat în pânză de culoare maro-bej, cu litere 
aurite, a fost retipărit, tot în ediţie de lux, şi peste ocean, la 
Boston (W. Luca, 1907) şi New York (AMS Press, 1981 şi 
1991), probabil de românii americani, care purtau cu ei 
dorul de ţară. În 1907, „Revista de Geografie“ a „Societăţii 
Regale de Geografie“ din Londra publică o recenzie a 
acestei cărţi2. Lucrarea e frecvent citată pe Internet, ca sursă 
bibliografică pentru prezentarea românilor din Pind 
(aromânii), sau ca posibilitate de achiziţionare prin 
anticariatele on line, preţul variind de la 50, până la 200 $. 

În România, cartea se află rar în bibliotecile publice, iar 
numele autoarei, abia a început să fie cunoscut, datorită 
domnului Iordan Datcu3.

Tereza Stratilesco s-a născut în localitatea Tarcău din 
judeţul Neamţ. A făcut studiile liceale şi universitare la Iaşi. 
A funcţionat, în acest oraş, ca profesoară de istorie, dar şi 
directoare a Liceului „Oltea Doamna“, timp de 25 de ani. 
În anii 1894-1896, se află în Anglia, obţinând o bursă de 
studii, propusă de A. D. Xenopol. Audiază cursuri în Londra, 
Oxford şi alte centre universitare; cercetează, din 
însărcinarea lui Titu Maiorescu, organizarea şi funcţionarea 
învăţământului din Anglia, materiale pe care le publică în 
„Convorbiri literare“ (1894-1896).

 Însuşindu-şi bine limba engleză şi făcându-se 
cunoscută în unele medii intelectuale, Tereza Stratilesco a 
primit comanda de a scrie o carte despre români. 

În scurta prezentare a cărţii „From Carpathians to 
Pindus, Pictures of Roumanian Country Life“, ne servim de 
un exemplar, adus de la Iaşi de Ivonne Urziceanu, refugiată 
la Sibiu, în 1940, unde a funcţionat ca profesoară de limba 
română la Liceul „Domniţa Ileana“. În 1955, profesorul 
Gh. Pavelescu a achiziţionat de la doamna Ivonne Urziceanu 
mai multe volume din opera lui Simion Florea Marian şi 
Elena Voronca, dar şi volumul Terezei Stratilesco (1862 – 
1931). Este posibil ca exemplarul de la Sibiu, să fi fost 
procurat de la un anticariat din Iaşi, întrucât este indicat 
preţul, 27,50 şi semnătura, C. Rădulescu. 

„Această carte, scrie autoarea în prefaţă, se adresează 
în primul rând cititorului britanic, care, în timpul şederii 
mele în Anglia, m-a impresionat prin interesul arătat pentru 
cunoaşterea românilor, despre care ştiau foarte puţine 
lucruri“.

Volumul „nu este o carte de propagandă“, precizează 
autoarea în aceeaşi prefaţă. „Ea urmăreşte doar să descrie 
partea cea mai interesantă şi mai autentică a naţiunii 
române, care este ţărănimea“. De aceea, pe foaia de titlu a 
cărţii, figurează ca „motto“ cuvintele rostite, în Parlamentul 
României, de către Al. Lahovary: „Ţăranii sunt partea cea 
mai numeroasă şi mai interesantă a poporului român“. Prin 
aceste cuvinte, Tereza Stratilesco îşi motivează opţiunea de 
a prezenta ţara noastră, prin istoria şi civilizaţia sa 
tradiţională, adică prin cultura ţăranului român.

Tot în prefaţa cărţii, Tereza Stratilesco justifică apariţia 
volumului în anul 1906, când românii au sărbătorit 18 
secole de romanitate în regiunea Carpatică, 40 ani de 
domnie a regelui Carol I, a treizecea aniversare a 
Independenţei şi a 25-a aniversare a tânărului Regat al 
României. Cu această ocazie, s-a organizat, în 1906, şi o 
mare expoziţie naţională, deschisă la Bucureşti, pentru a 
demonstra progresul României, în ultima jumătate de 
secol.

Volumul prezintă, la început, o descriere geografică a 
regiunii dintre Carpaţi şi Pind, un scurt istoric al poporului 
român, indicând evenimentele şi figurile reprezentative 
(Ştefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, Unirea 
de la 1859 şi Războiul pentru Independenţă), apoi pe 
ţăranul român, în legătura sa cu statul, religia şi pământul.

Bună cunoscătoare a tradiţiilor populare, Tereza 
Stratilesco prezintă colindele şi teatrul popular de la 
Crăciun şi Anul Nou, obiceiurile de vară, cu cântecele de 
fertilitate (Paparuda) şi cele privitoarea la ciclurile vieţii 
(naşterea, căsătoria şi moartea), sau lirica populară, cu 
toate speciile ei (doina, cântecele de dragoste şi dor), 

1  LONDON: T. FISCHER, UNWIN, ADELPHY TER-
RACE. MCMVI

2  „The Geographical Journal“, vol. 29, no. 4, (Apr. 
1907), p. 453. 
3  Cf. „Dicţionarul Etnologilor Români“, Ed. Saeculum, 
2006, p. 834 - 835.

TEREZA STRATILESCO
O ambasadoare a culturii tradiţionale româneşti în spaţiul anglo-saxon

precum şi baladele populare („Codreanu“, „Bujor“, „Toma 
Alimoş“, „Păunaşul Codrilor“, „Mihu Copilu“), toate 
exemplificate cu texte din colecţia lui Vasile Alecsandri. Nu 
lipsesc nici referinţele la poveşti şi snoave, la dansurile 
populare (hora, bătuta şi brâul), sau la instrumentele 
muzicale populare (cobza, tilinca, trişca, fluierul, cavalul, 
naiul, buciumul şi cimpoiul).

Sensibilă şi bună cunoscătoare a sufletului acestui popor 
şi a creaţiilor sale, Tereza Stratilesco citează în text 
numeroase proverbe: „Dă-mi, Doamne mintea 
moldoveanului cea de pe urmă“; „Dreptatea iese ca 
undelemnul, deasupra“; „Banu-i ochiul dracului“ „Corb la 
corb nu-şi scoate ochii“; „Cine poate, oase roade, / Cine 
nu, nici carne moale“ „Averile de frunte sunt ca un izvor de 
munte: / Astăzi curge şi îneacă, / Mâine scade şi apoi 
seacă“. Sau această formulare în versuri, pline de 
înţelepciune filosofică: „Cântă-mi cuce numai mie / Pân' la 
anul cine ştie / De trăiesc, o dacă mor: / Omul este 
trecător“. Ori: „Mult mă mir eu de cela / Care nu ştie cânta: 
/ Cum îşi petrece lumea / Că eu cânt, zău, tot mereu / Şi-o 
petrec destul de greu“.

Desigur, nu putea lipsi nici elogiul dorului: „Cine n-are 
dor pe vale, / Nu ştii luna când răsare, / Şi noaptea cât e de 
mare. / Cine n-are dor pe luncă / Nu ştii luna când se culcă 
/ Şi noaptea cât e de lungă“, pentru ca, în final, autoarea să 
încheie cu funcţia catartică a „Doinei“: „Cine mi-a stârnit 
doina,/ Arsă i-a fost inima / Ca şi mie acuma“. 

La fel de importate sunt şi ilustraţiile cărţii, semnate de 
Jules Cazaban, D. Cădere şi Antoniu, care constituie, de 
asemenea, surse importante pentru istoria civilizaţiei 
tradiţionale din secolul al XIX, în special din Moldova. 
Unele ilustraţii sunt atât de relevante, încât par a fi fost 
realizate de etnografi calificaţi. Astfel, prima fotografie, 
intitulată „Pereche de bătrâni“, ne prezintă o femeie de la 
munte, îmbrăcată cu fotă lungă, de culoare închisă, cu vergi 
verticale, cămaşă de pânză albă, cu „pumnaşi“ strânşi pe 
mână, cu „ciupag“ în faţă, îmbrobodită cu maramă neagră, 
care îi încadrează chipul de formă ovală. În picioare este 
încălţată cu opinci fără gurgui, cu ciorapi de lână, croşetaţi 
manual, peste care sunt înfăşurate mai multe rânduri de 
„nojiţe“, probabil, din păr de capră.

„Bărbatul“, fotografiat fără pălărie sau căciulă, este cu 
barbă mare, care se uneşte cu părul lung, lăsat pe spate. Are 
pe el o cămaşă albă, lungă, care-i acoperă genunchii, iar 
peste ea poartă un pieptar înfundat, fără mânecă şi fără 
broderii. În picioare are şi el opinci fără gurgui, ciorapi de 
lână, până la genunchi, înfăşuraţi cu nojiţe. Ambele 
personaje au privirea vioaie, puţin meditativă.

Simion Mehedinţi, în recenzia cărţii, publicată de Tereza 
Stratilesco (1907), subliniază, de la început, „o calitate 
preţioasă“: „descrierea în aceste «pictures» nu e în genul 
ieftin şi inutil al impresioniştilor, care încarcă paginile cu 
multe culori şi detalii, aşa-zise pitoreşti. Autoarea a avut 
ideea originală de a descrie, pe cât se poate, pe ţăran prin 
el însuşi, adică prin poezia populară, folosind versuri din 
volumul «Poezii populare ale românilor» (1867), de Vasile 
Alecsandri“, citate frecvent, atât în original, cât şi în 
traducere engleză.

Tereza Stratilesco descrie apoi, pământul românesc şi 
ocuparea acestui pământ: colonizarea romană, eclipsa 
perioadei năvălirilor barbare, retragerea şi coborîrea din 
munţi, întemeierea Principatelor şi toate luptele de mai 
târziu ale lui Ştefan cel Mare, Mihai Viteazu, Unirea din 
1959, războiul pentru Independenţă, luptele noastre cu 
vecinii dinspre toate hotarele.

Pas cu pas, povestirea se aproprie de timpurile mai noi: 
dările, serviciul militar, şcoala, biserica, toate fiind descrise 
prin exprimarea plastică, reflectată de imaginaţia poporului. 
„În totului tot, încheie S. Mehedinţi recenzia, lucrarea d-rei 
Stratilesco face impresia unei picturi curate: nici tristă cu 
intenţie, dar nici luminoasă din părtinire. Lipsa totală a 
notelor subpaginale arată că n-a voit să fie o operă de 
erudiţie, ci o încercare originală de a prezenta poporului 
englez o icoană sinceră a vieţii noastre“. „Şi credem că 
scopul a fost deplin atins. Nu numai oamenii «de societate», 
dar şi literaţii, oamenii politici, folcloriştii [...] vor putea 
lua informaţii preţioase asupra neamului românesc, şi 
anume a acelei părţi, care este cea mai numeroasă şi 
interesantă, ţărănimea după cum s-a exprimat Al. Lahovary. 
Ca atare, opera d-rei Stratilesco este dintre cele mai 
vrednice de laudă, şi merită toată recunoştinţa din partea 
publicului românesc“ („Convorbiri literare“, 1907).

Dar, şi cititorii spaţiului englez au utilizat informaţiile 
oferite de cartea Terezei Stratilesco. Dăm un singur 
exemplu: doamna Agnes Kelly (1879 – 1829), căsătorită cu 

geologul român prof. George Munteanu-Murgoci, a folosit 
informaţiile din cartea autoarei românce, pentru studiile sale 
despre spiritualitatea populară românească, tipărite în 
celebra revistă engleză „Folklore“. Şi, tot datorită cărţii pe 
care o recenzăm, vice-preşedintele Societăţii Folklore din 
Anglia, Arthur R. Write, a declarat, într-o conferinţă ţinută 
la Vălenii de Munte, că „România este poate cea mai 
interesantă ţară din Europa, în ceea ce priveşte credinţele 
şi datinile populare“ (Cf. „Lamura“, An II, p. 965). 

Amintind aceste aprecieri, ne gândim, cu regret, cât de 
puţin am contribuit noi, românii, la cunoaşterea folclorului 
românesc peste hotare, încât, într-o operă de mari 
dimensiuni (15 vol.) cum este „Creanga de aur“ a lui I. G. 
Frazer, nu suntem amintiţi decât de două ori, dar şi atunci, 
prin intermediul lui Manhardt (Wald und Feltkulte, Berlin, 
1875), care, la rândul său, a luat informaţiile de la un 
folclorist saxo-român, W. Schmidt (Das Jahr und Seine 
Tage, Sibiu, 1866).

Mai târziu, Marcu Beza (1882-1949), macedonean de 
origine, Consul General al României în Anglia (1920-1932), 
publică la Londra, în 1928, „Paganism in Romanian 
Folklore“ (Păgânismul în folclorul românesc), în care 
prezintă un bogat material românesc, macedonean şi 
balcanic, cu frecvente trimiteri la mitologia greco-romană 
şi comparaţii cu eposul şi dansul popular englez, dar şi 
obiceiuri şi tradiţii legate de sărbătorile de iarnă la români.

Cât priveşte traducerile în limba franceză, amintim pe 
lângă cele ale lui Artur Gorovei (1864-1951) despre datinile 
de la naştere şi nuntă, publicate în „Revue des traditions 
populaires“, considerate de Ovidiu Bîrlea „cărţi de 
compilaţie şi popularizare“ („Istoria folcloristicii 
româneşti“, 1974, p. 390) şi volumul lui Mihail Vulpescu 
(1888–1954) intitulat „Les coutumes romaines périodique“, 
Paris, 1927, care, deşi prefaţată de Arnold Van Gennep 
(1879 – 1957), a fost aspru criticată, de data aceasta de 
Petru Caraman (1899 – 1980), în broşura „Datine româneşti 
în limba franceză. Contribuţie critică asupra folclorului 
român în străinătate“ (1934, 110 p.).

Dar, şi mai regretabil este faptul că n-am ştiut să 
apreciem oferta lui Arnold Van Gennep de a crea la 
Universitatea din Bucureşti o Catedră internaţională de 
etnografie şi istorie comparată a civilizaţiilor şi de a 
organiza în capitala ţării noastre, cel de-al doilea Congres 
de etnografie şi folclor. „Prin întinderea teritoriului său şi 
prin mărimea populaţiei – spunea, Arnold Van Gennep, 
România ar putea şi ar trebui să încline balanţa de partea 
sa şi să devină în Orient, centrul de raliere a forţelor 
intelectuale, ce se ramifică din alte centre europene“. 

Dar, n-a fost să fie aşa, deşi Arnold Van Gennep s-a 
oferit să vină la Bucureşti cu toată familia şi biblioteca sa, 
promiţând că va învăţa într-un an şi limba română. (Cf. 
Contribuţia profesorului Gheorghiţă Geană privitoare la 
corespondenţa şi proiectele lui Arnold Van Gennep, 
publicate în revista Ethnologica, 3/1983, p. 34-44).

În încheierea studiului, publicat în limba franceză, dl. 
prof. Gheorghiţă Geană îl aşează pe Arnold Van Gennep în 
seria marilor amici francezi ai poporului român, alături de 
Jules Michelet, Emm. de Martonne, Henri Focillon şi mulţi 
alţii.

Apreciind contribuţia adusă de Tereza Stratilesco la 
cunoaşterea identităţii noastre naţionale, putem constata 
evoluţia societăţii din România de-a lungul unui secol. E 
adevărat, au dispărut casele cu pereţii de paiantă şi 
acoperişurile de paie, dar Moldova a rămas până astăzi cea 
mai săracă provincie a României, iar în anul intrării noastre 
în Uniunea Europeană, nu ne-am învrednicit să publicăm 
măcar un vademecum sau ghid de informare pentru cei care 
ar dori să ne cunoască. 

Nici Sibiul, declarat „capitală culturală a Europei 
pentru anul 2007“, nu are un astfel de ghid. Oare, cum îşi 
justifică activitatea ambasadorii şi consulii ori alţi 
„funcţionari“ ai Ministerului de Externe, remuneraţi cu 
valută forte?  

AMALIA PAVELESCU
Sibiu, 27 ianuarie 2007                     
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         La Editura “Ager” din Tg.-Jiu a apărut lucrarea “Stropi 
de lumină”, care reproduce o celebră poveste de dragoste 
(mai bine zis, un caz senzaţional), scrisă în urmă cu peste 
trei sute de ani, intitulată “DE NECREZUTA VIAŢĂ A 
LUI IONUŢ, CĂPITAN DE OASTE”, într-o “uşoară” 
prelucrare de publicistul gorjean Grigore Haidău. Editorul 
mărturiseşte că a obţinut-o cândva de la regretatul inginer 
Nicolae Nicolau, care la rândul său zicea că o are “de la 
dumnealui Ion Anestin den Tiparniţa VREMEA den a 
Cetate Dâmboviţei din anul de la facerea lumii 7441, iară 
de la Hristos 1933”…
         Având un caracter special, licenţios-patetic, textul a avut 
de-a lungul vremii un circuit închis (precum bunăoară 
“Povestea Poveştilor” de Ion Creangă), fiind cunoscut în 
cercuri de familie, însă ajugând, discret, din generaţie în 
generaţie, la noi…
         E, aşadar, o povestire scrisă cu talent într-o românească 
medievală de la 1650, ajunsă în posesia târzie a lui Ion 
Anestin şi dăruită familiei Nicolau. Bănuim că acel Ion 
Anestin, care trăieşte la 1933, nu este altul decât autorul 
dramatic ION ANESTIN, ale cărui texte erau puse în scenă 
de celebrul Matei Mille (1814-1896), între care “Janco 
Jiano, căpitan de haiduci” era foarte apreciată pe scena 
Teatrului Naţional, în stagiunea 1877/78 (v. G. Călinescu, 
“Istoria lit. rom. de la origini până în present”, ed. 1982, pp. 
396 şi 998).
         Mergând mai departe cu deducţia şi “expertiza” 
filologică, vom susţine că acest text nu este creaţia lui Ion 
Anestin, autorul dramatic intrând cândva în posesia lui şi 
dăruindu-l, la rândul său, unui prieten, obicei generos în 
bună tradiţie cărturărească….
         Autorul senzaţionalei povestiri este cu siguranţă IANCU 
ZOGRAVU, aşa cum, de altfel, se precizează în 
“Predoslovie”, un intim legatar testamentar al Căpitanului 
Ioniţă, zugrăvindu-i biserica si ducându-i mai departe 
memoria.
         Pe lângă stilul de epocă al evocării (asupra căruia nu 
trebuia intervenit cu nimic!), plin de sintagme şi lexeme 
specifice perioadei lingvistice respective, reuşind să 
comunice o autentică arhaicitate, dar şi o poezie a evocărilor, 
întalnim o bună cunoaştere a evenimentelor istorice. Iată-l 
pe “grecul” de Vasile Lupu, fie râvnind tronul Munteniei, 
fie scos din scaun, cu ajutor ardelean, de Gheorghe Ştefan, 
fie revenind pe tron cu ajutorul tătarilor, cu care se înrudise, 
prin căsătoria fiicei sale cu Timuş Hmielniţki, fiul hanului 
tătar…
         Că autorul este un contemporan al lui Matei Basarab 
putem deduce şi din elogiul nemăsurat ce se face acestui 
“pământen”, “os de Basarabă”. E un scriitor de curte, care 
s-a bucurat de încredere şi cinste din partea domnitorului şi 
care scrie nu de dragul de a povesti “măscări” sau a spune 
“voroave în vânt”, ci din dorinţa de a trasmite ceva 
senzaţional, ceva impresionant patologic, ceva de care 
însăşi viaţa lui se leagă…
         Evocarea priveşte viaţa unui înalt dregător, prieten la sfat 
de taină, care-l trimisese în Italia să înveţe arta picturii, 
pentru a-i încredinţa misiunea zugrăvirii propriei biserici de 
pomenire de pe malul Oltului.
Pe lângă acestea, există o foarte bună cunoaştere a 
conjuncturii politice şi a alianţelor. Iată, bunăoară, pe boierii 
olteni răzvrătiţi împotriva “moldoveanului” Alion-vodă şi 
găsind refugiu când la Tismana când în Ţara Haţegului, cu 
acordul principelui transilvan.1 Iată, mai apoi, ajutorul dat 
lui Gheorghe Ştefan, de principele Ardealului, Gh. Racotzi 
şi de domnitorul muntean, spre a-l goni peste Nistru pe 
“fudulul grec”… Iată-l, mai apoi, pe domnitorul Vasile 
Lupu, dornic a pune pe scaunul Munteniei domnitor 
moldovean, cu ajutorul încuscririlor tătărăşti, acuzat de 
“gând hrăpăreţ”, de “curvărăsii şi silnici îmbrăţoşeli de 
scârbise inema boiarilor”. E părerea oficială şi ura unui 
contemporan, care trăieşte sub domnia lui Matei Basarab, 
pământeanul cu vederi antiotomane şi anticăzăceşti, ba 

1  Datând, devreme, de prin sec. Al XV-lea, prezenţa gre-
cilor în viaţa social-economică şi, apoi, politică  a Ţărilor Româ-
ne, devine din ce în ce mai insistentă. Domnul munteniei, Leon 
Tomşa, el însuşi grec, cumpărându-şi de la Ţarigrad tronul, era nu 
numai « străin de limba ţării », ci şi de interesele românilor. Pentru 
a răsplăti bunăvoinţa Porţii, Leon-vod pune biruri mari pe capul 
boierilor, cărora le repartizase judeţele ţării. Neputând achita imen-
sele dări, boierii de peste Olt fug în Ardeal, unde, sub conducerea 
lui Asan, banul Olteniei, şi sprijiniţi de aga Matei, căpetenia oştilor 
(1630), pun la cale răsturnarea lui Leon-vodă. Boierii olteni trec 
munţii pe la Vulcan şi se ciocnesc cu oamenii lui Leon-vodă la 
Ungureni, apoi la Prisiceni şi la Bucureşti. Suferind înfrângeri, ei 
se retrag la Tismana, dar ciocnirile continuă sfârşind cu înlăturarea 
« grecului » Leon-vodă. În locul acestuia este înscăunat Matei Ba-
sarab. (N. Iorga, Istoria Românilor, VI).

O revelaţie medievală:
MANUSCRISUL UNEI POVESTIRI EROTICE

chiar acea reacţie antigrecească a boierimii pământene, o 
replică la fiscalitatea sălbatică practicată de domnii legaţi 
de financierii greci, o reacţie “naţională” a boierimii de ţară, 
care după 1630 a avut succes deplin. Matei Basarab reuşise, 
spune N. Iorga, “să strângă ţara în jurul lui”.
         Povestirea – vorbind de alianţa lui Matei Basarab cu 
Gh. Racotzi II, este scrisă după 1653, căci în acest an, la 
8/18 mai a avut loc decisiva bătălie de la Finta, soldată cu 
înfrângerea oştirii moldovene şi a cetelor tătărăşti. La 9 
aprilie 1654, Matei Basarab moare, iar povestirea, pe latura 
elogiului adus, este scrisă dând impresia că domnitorul este 
în viaţă, şi nu din perspectiva unei evocări târzii, de omagiu 
postum. Ea se opreşte brusc la 18 mai 1653, episodul final 
evocând moartea căpitanului Ioniţă Tricoiul în bătălia de la 
Finta…

*
        
 Scrisă la persoana întâi şi însoţită de o lămuritoare 
“Predoslovie”, povestirea aparţine lui IANCU ZOGRAVUL, 
care, înapoiat prin 1643 de la Padova, unde-şi făcuse 
ucenicia, va zugrăvi, la Hudurloaia, pe malul drept al 
Oltului, biserica ridicată de căpitanul Ioniţă - “spre iertarea 
păcatelor sale şi a neamului lui”.
         Prieten de taină al căpitanului, zugravul Iancu ne 
asigură dintru început că evocarea sa nu este “voroavă în 
vânt”, ci “viaţă de om ce se cade a povesti cu rost, de-a hir a 
păr, aşa cum numai bărbaţii ştiu şi se cuvine a face…”
          Acţiunea se petrece în prima jumătate a sec. al XVII - 
lea, în timpul domniei lui Matei Basarab. E de remarcat că 

povestitorul este un bun cunoscător al evenimentelor din 
epocă, viaţa căpitanului Ioniţă desfăşurându-se între 1614 - 
anul naşterii - (domnia lui Radu Mihnea) şi 1653, când îşi 
dă viaţa în bătălia de la Finta, pe apa Ialomiţei, în care 
însuşi Matei Basarab este rănit…

x

         Fiu al boiernaşului Iancu Drugă şi al jupânesei Maria, 
cococnul Ioniţă are încă de la 9 ani “vise păcătoase”, 
pierzându-şi “sămânţa” în somn: “Ce păcat mare iaste 
aceasta şi săblaznă se cheamă”.
         “Voinicia celui mădulariu” îl chinuie pe cocon şi 
preocupă întreaga familie, aşa că, după încercări ratate prin 
cetanii popeşti, tatăl hotărăşte “să poruncească unei ţigănci 
de la iatac să intre în patul coconului”. Acesta creşte, apoi, 
sub pavăza a trei pietre fermecate (zafir, ametist şi crisolit) 
şi, băieţan fiind, trece de partea boierilor răzvrătiţi împotriva 
lui Alion-vodă, fiul moldoveanului Tomşa, pribegind cu 
boierii patrioţi prin Oltenia şi Ţara Bârsei. Este remarcat 
acum de Aga Matei, care, după ce reuşeşte să obţină scaunul 
domnesc de la Târgovişte, îl face mare căpitan de oaste pe 
fostul camarad cunoscut în refugiu la Mănăstirea Tismana.
         După o aventură galantă cu soţia unui negustor 
braşovean Fechete, căpitanul Ioniţă profită de ardoarea 
fetelor unui boier craiovean, sfârşind prin a se căsători cu 
una din ele (cealaltă fiind trimisă la mănăstire), pricopsindu-
se, de la amândouă, în curând, cu trei prunci.
         După o scurtă perioadă de “cuminţenie”, “dihania 
lumească din dumnealui” îl împinge iarăşi la păcat, de astă 
dată cu cocheta Caleope, soţia unui negustor grec, care-i 
surprinde în intimitate. In încăierarea care are loc, grecul 

este înjunghiat, faptă ce-l aduce pe păcătos la scaunul de 
judecată, conform “Pravilei” de la Govora din 1640, unde, 
într-o stupefacţie generală, boierii află de la grecoaica 
Caleope secretul teribilei virilităţi a flăcăului: “…den ziua 
aceia nu i-au mai zisu decâtu Tricoiu, au Tricoiului”, din 
cauza celor “trii gheme” ce-i asigurau o virilitate “de 
rânc”.
         Achitat pentru crima săvârşită, Ioniţă Tricoiu este din 
nou mustrat de domnitor, pentru orgiile săvârşite public la 
un han. Şi pentru a-i domoli elanul “mădulariului” va fi 
trimis, în ţară, pe la conacele unor văduve. 
         Intâmplarea face ca, apoi, s-o cunoască pe Ilinca, fata 
unui zaraf, bolnavă de plămâni, a cărei moarte îl 
impresionează întratât încât, îndemnat şi de domnitor, 
hotărăşte a se “pocăi”. Insă, pentru scurtă vreme, căci, 
luându-l pe dinainte poftele, are din nou o aventură cu o 
castelană doritoare de prin părţile Sibiului. După care însuşi 
Marele Postelnic “l-au slobozit pe dumnealui Ioniţă pe la 
alte vădane, pasă-mi-te ca să împle pe cele fără făt la 
bucurase.”
         “Şi aşa, s-au scursu vremea precum apa cu puţintelu den 
burduful de caş.”
         Mai apoi, după moartea surorilor cu care păcătuise, 
dintre care una îi devenise soţie, virilul Ioniţă îşi aduce la 
Curte copiii “cei buni” şi pe cei “din vădane”, devenind 
Căpitan al Copiilor de Curte.
         Şi pe când căpitanul împlinea “de două ori douăzeci 
de ani”, se iveşte un nou război, pornit de Vasile Lupu, 
domnitorul Moldovei (numit pretutindeni “grecul fudul” ce-
şi dăduse fiica după Timuş, fiul hatmanului tătar), împotriva 
lui Matei Basarab, om cu “doxă” şi “răbdare”, “suflet den 
sufletul ţării”, “pământean, os din os de Basarabă…”
         Bătălia s-a dat la Finta, pe Valea Ialomiţei, victoria fiind 
de partea oştirii muntene: “Cura sângele ca în crama viei, 
au în spurcăciunea muierească“ sau “Şuiera sâneţele, 
hăuiau văile de tunetul puşcelor că s-auzeau tocmai den 
Târgoviştei…”
         Căpitanul Ioniţă Tricoiul este rănit de moarte, ultima lui 
dorinţă fiind aceea ca domnitorul Matei Basarab să-i închidă 
ochii, ceea ce se şi petrece într-o scenă finală de mare 
expresivitate, într-un stil direct şi plin de tensiune epică:
         “S-a aplecat Voievodul şi au sărutat fruntea Căpitanului 
aşa cum făcuse alătădată şi mâna sa, uşurel, lunecat-a 
preste pleoape…” 
         S-a “pristăvit” Căpitan Ioniţă “în cea lună de Maiu, 
când oamenii se-ndrăgesc. Se stinse lin, pe neluate sama, 
aşa cum se duc numai copiii cu suflet curat şi puii de 
găină…
         In giuru-i feciorii, tăcuţi, îşi izbeau fără vrere inimile de 
zaua celi coperea piepturile şi, pasă-mi-te, vor hi plâns, 
dară, care, cum nu iereau muiari, lacrimile s-au prelins 
şerpuite şi pierdutu-s-au în tuleie.”
         Mişcătoarea poveste a lui Iancu Zogravu se sfârşeşte în 
nota îndurerată a unei evocări intime:
         “Adusu-mi-am minte de toate cele şi inima plânsu…”
         

x

         Recenta editare aduce în atenţie un text medieval de 
incontestabilă valoare lingvistică şi artistică, cum nu sunt 
multe în literatura română veche, unde, printre scrieri cu 
caracter religios, istoric sau poporan, pare singular. 
         E o povestire de mare savoare “milesiană”, sugerând 
rotunzimea “nuvelei” hagiografice, străjuită de o lămuritoare 
“predoslovie”, desfăşurată insistent pe episoade picante şi 
proiectată pe un fundal social-istoric ce-o scoate de sub o 
eventuală intenţie/suspiciune anecdotico-fantastică, 
oferindu-i unicitatea unei cazuistici veritabile, credibile.
         Ne găsim, aşadar, în faţa unui text care vine din epoca 
lui Matei Basarab şi care vede acum, pentru prima dată, 
lumina tiparului, text de mare importanţă culturală, nelipsit 
de o frazare fluentă, de o expresivitate poetică şi, evident, 
de o anumită uşurinţă a desfăşurării epice, în sens cronologic 
şi caracterologic.
         Textul este o revelaţie de limbă veche românească, 
menit a atrage atenţia specialiştilor, întru o evaluare corectă 
a locului său în istoria literaturii române medievale.
         N.B.
             Se impune, desigur, o reeditare pe baza unor principii 
filologice, cu stabilirea textului, glosar, note, comentarii 
etc.

Z. CÂRLUGEA          
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 Cînd au fost anii de la facerea lumii 7151 iar de la 
Hristos 1643, m'am fost întors io Iancul Zogravul tocma din 
ţeara Frîncilor, den cetatea ce-i zice Padova, unde fusasem spre 
învăţarea zugrăvitului, la unu meşter de-i ziceau Giovanu.
         Carele am fost mînat într'acolo pre cheltuiala dumnealui 
Ioniţă Tricoiulu, căpitan de oaste în zilele Măriei Sale 
Domnului. Io Mateiu Basaraba Voevodu, ce au stăpânit ţara 
Rumânească două zeci ani plini. Carele Ioniţă au vrut a-şi 
zugrăvire beseareca cu sfinţi frumoşi precum numai frâncii 
ştiau a face. Cea besearecă s-au ridicat-o spre iertarea păcatelor 
sale, şi a neamului lui, pre malul drept al Oltului, la 
Hurduloaia.
         Cum în prea multă dragoste mă aveau dumnealui, ce sta 
mult cu mine că îi plăceau a vedea zugrăvind, îmi  spunea câte 
s'au întâmplatu în viaţa sa. Iar de scăpata soarele, încă 
rămâneam a vorovire tîrziu, după cină. Aveau doxă jupînul şi 
mai aveau şi darul voroavei cum nu se mai află. Care zic că 
cum nu se mai află, că de s-o hi aflând, apoi prea rar se află 
pentru a zicere că se află uşoru. 
         Iară de nu au pierit Ioniţă, şi io m'am dus prea alte 
meleaguri.
         Şi a fost să hie, că avându a zugrăvire biserica den Măceşul  
Doamnei, numai ce s'au ruptu schela turlii şi mi'am vătămat 
picerele. Că pre semne trebuie să mă hi greşitu ia cu un păcat, 
hie de postu, hie niscai-va strîmbătate cu tocmitu oamenilor, 
sau careva gîndu păcătos la spurcăciunea vreunei muiară. 
         De s'au fostu trecutu trei zile, durere nu mai simţeam, numa 
ce picerele nu puteam urni. Ce stînd, iară nimic avîndu a face 
de cîtu să mă gândesc, adusumi-am aminte de dumnealui 
Ioniţă.
         Iară den aceasta mi-am zis, frate cititorule, că cu atît omul de 
om afla-va mai mult, mai vîrtos a şti a se ferire de primejdii şi 
a vieţui mai bine, şi am scris astă bucoavnă.
         Nice dragul de măscări, nice voroava în vînt nu m-au mînat a 
scrie, ci pre o parte, de necrezuta viaţă a bunului căpitan Ioniţă, 
iară pre alta, învăţătura ca omul toate cîte le poate face numai 
cu gînd rău să nu hie, şi i-a merge bine.
         Căci şi Isaia proorocul zice pre undeva prin cartea sa, că 
păcatul îi păcat mare, numai de este făcut cu sciinţă, adică cu 
cuget.
         Iar de va fi ceva greşit, rogu-te cititorule acestei bucoavne, 
ca cu a minţii blîndeţe să îndreptaţi, şi pre noi ostenitoriul 
acesteia să nu blestemaţi; căci nu au scris înger, ci mînâ supusă 
greşelii, că de lut. 

         De n'ar hi fost grecii de'ncongiura pre Alion vodă precum un 
gard apoi, pre bună seamnă, ţeara n'ar hi dus-o prea de tot rău; 
iară domnia-i dăinui mai mult. Ce va hi, fost, presemne, voia 
Celui de Sus. Carele acestea toate ţi se vor spune cititorule pre 
rînd, căci aci nu iaste voroavă muierească, culeasă den cele 
patru vînturi, ci viaţă de om ce se cade a povesti cu rost, de-a 
hir a păr, aşa cum numai bărbaţii ştiu, şi se cuvine, a face.
         S-au fost născut dumnealui Ioniţă, pre la anii, de la facerea 
lumii, 7122 iar de la Hristos 1614, în cel de-al triilea an de 
domnie a lui Radu Mihnea Vodă ce au stăpînit ţeara 
Rumânească în cea vreme.
         Copil fiind dumnealui, trecutu-au anii prunciei precum toţi 
oamenii.
         Pre la 9 ani, carele Ioniţă începură a slăbire foarte, lucru ce 
de grijă fu părinţilor săi, dumnealui Iancu Drugă şi jupînesei 
sale Măria.
         Somn lin nu mai aveau copilul, iar leacurile nice vre-un folos 
n-aduceau. Şi într-o zi află jupîneasa Maria pricea pre 
aşternutul lui Ioniţă, şi de sîrg, o'au spus-o soţului şi stăpînului 
dumneaiei.
         Coconul aveau vise păcătoase de îşi pierdeau sămînţa în 
somn.
         Carele adînc s-ai mîhnit dumnealui Iancul de au auzit că-i 
curau trupu în vis feciorului. Că păcat mare iaste aceasta şi 
săblaznă se chiamă.
         Icodit-au cu grijă pre fiu, şi au vazut că Ioniţă nu ştiau că ce 
se petrece cu el. Care văzînd aceasta, l-au dus la popa Neculae. 
Care popă, om cu giudecată negrăbită, au cetit den cărţi preste 
capul copilului. Şi tot nu i-au trecut!
         Văzînd aceasta au spus popa că presemne a hi de la 
Dumnezeu lăsat să hie Ioniţă voinic înaintea vîrstei, şi au spus 
Iancului a-i face molitvă de logodnă mai den vreme, ca astfeliu 
şi cununia să hie mai den timp.
         Carele svat bun nu s-ar hi dovedit, dară de se poate face 
logodna (au învoială că cată zestre dau fieştecare den părinţi) 
nunta nu se poate face de n-are bărbatul ani 14 iară muiara 12 
care Ioniţă n-aveau nevoie de zestre ci de muiare. I-au dat a 
zicere Gospodi pomilui de 20 de ori pre zi, şi mătănii să bată 
tot pre atît. Iară de va hi de nu-i va trece cea patimă a visului, a 
mai încerca şi altfeliu.
         Că ce erau să facă?
Nice vreo vină nu aveau Ioniţă şi nice certare nu i se cădea, 

DE NECREZUTA VIAŢĂ A LUI IONUŢ, CĂPITAN DE OASTE

INEDIT*INEDIT*INEDIT*INEDIT*INEDIT*

căci fără vrere îi erau păcatul. Iară de voinicia celui mădulariu 
ce de copil fiind, în somn, de om se dovedeau, cunoscutau 
vremile şi pre alţii.
         Aşa au fost oare unde, un cocon carele 'nainte pînă a avea 9 
ani, au îngreuiat pe doică-sa. Şi aceasta nu iaste de mirare că 
mulţi coconi s-au aflat de micşori atîta de tari la fire, că au 
putut lucra ca şi cei mari bărbaţi. Mărturie de aceasta iaste şi 
Sfîntul Ieronimu, scriind la o istorie, către un preot ce l-au 
chemat Vitalie, cum au fost Solomon de 11 ani cînd au născut 
pe fiiu-său, pre Rovoam: şi pentru Ahav zice : cum şi acela de 
12 ani au fost cînd au născut pre fiiu-său Ezechia şi de nimeni 
certaţi n-au fost.
         De au văzut dumnealui Iancul că cele sfinte nu opresc visele 
lui Ioniţă s-au apucat a gîndire în fel şi chip că ce-a face să le 
stăvilească şi aducîndu-şi aminte, că parcă uitase de tot, că de-i 
omul trudit, trupul zace în somn adînc, l-au pus pre Ioniţă la 
trebi. De cum se lumina de ziuă ereau Ioniţă de-a călare, au în 
pădure la vînat. Bun s-au dovedit gîndul părintesc preţ de vreun 
an. Că abia dupre acest timp Iancul se temu că ale muncii 
bărbăteşti să nu chinuie şi să împiedece creşterea copilului. 
L-ar hi logodit dară se temau că ale desmierdări abia ar hi 
înroit mai rău, şi s-au fost dus iar la popa Niculae.
         S-au sfătuit pînă noapte şi de cele sfaturi, se vede, s-au 
hotărît dumnealui Iancul, cînd au ajuns acasă, să poruncească 
unei ţigănci de la iatac să intre în patul coconului.

         
Şi aşa, în cea noapte, au intrat dumnealui Ioniţă în rîndul 
bărbaţilor şi au scăpat şi de păcat.
         Om cu judecată s-au dovedit dumnealui Iancul făcînd 
astfelui, că cu timpul n-ar fi fost de mirare să-şi facă Ioniţă 
sămblazmă cu mîna, carele păcat şi mai mare iaste şi canon de 
3 ani are, cu de două ori douăsprezece metanii pre zi. Că cei 
oameni de îşi fac bucuria în ăst fel îs mai singuri şi mai seci la 
suflet de cîtu puţu au fîntîna ce nu cură apă într-însa. Iară de 
omul au lunecat cu păcatul odată, pîrtie au făcut în sufletul său, 
că şi alte păcate vin pre urmă. Că aşa încep cei ce fac cu bărbat 
sau fac cu dobitoc.
         Altă patimă, de cîtu cea trupească, n-au avut dumnealui şi 
nice vreo boală, că cum are copiii. Că sănătos de au fost de 
feliu său, dară de cele pietre, ce le purtau în punguţa legată de 
gît, pre acelaşi lanţ cu cruciuliţa, i-au fost de folos. Dar de la 
botez aveau dumnealui cele pietre cari ereau: zafir, Ametisos şi 
Hrisolit.
         Zafirul iaste o piatră scumpă, carele mohorîtă la înfăţişare 
se vede sau greceşte Paracochinzi îi zice. Şi când o freci şi o 
amesteci cu lapte de muiare, şi de ungi durerile carele sînt şi se 
cheamă umflături, numai cît se tămăduiesc. Încă şi tablele cele 
ale legii, de le dădu Dumnezeu lui Moisi, ierea de zefir.
Ce nimeni nu se-ndoieşte pentru aceasta, că şi Sfîntul Epifamie 
episcopul de la Chipru a zis-o. 
         Ametisos tot piatră scumpă iaste, şi mohorîtă, au pre greceşti 
Paracochinzi, şi lasă văpaie adîncă multă, iară de vrei 
cetitorule, să şti că se află la munţii Varvariei pre lîngă 
marginea mării. Iar cine o poartă la dînsul numai să i se atingă 
de trup: cît vin o bea, nice o dată nu se îmbată.
         Cea dea triia piatră scumpă ce Hrisolit se chiamă, şi iaste ca 
chipul aurului, sau greceşte Parahrisizi, se află într-un puţ 
aproape de marginea bălţii Ahiemenidii, a Vavilonului. Datui-
au dumnealui Ioniţă astă piatră că, de a avea nevoie, s-o frece 
pre trup că tămăduiaşte pre aceia ce au piatră, care nu-s pot 
lăsa udul, aşijderea şi de durerea înfrîngerii mădulariului şi 
stomah şi de toate lucrurile pîntecelui tămăduiaşte.

         Şi aşa au crescut mereu dumnealui Ioniţă păzit de rele, şi de 
n-ar hi fost să i se pristăvească tatu dumnealui, Iancu Drugă 
nainte de vreme, ce cît n-aveau mai mult de cinci zeci de ani, 
ar hi fost şi mai bine. Dară aşa au fost să hie, şi au fostu. 
         L-au îngropatu la moşia dumnealui precoama dealului, 
sufletu-i să poată vedea noaptea toată valea Aneştilor.
         Ci mult s-a mîniat Măria Sa Io Mateiu Voievod, de au auzit 
că-şi zicea Vodă Lupul „Domn al Moldaviei şi al Ţearei 
Romîneşti”. 
         De drept s-au supărat căci de la Mihail Vodă Viteazul nimeni 
a-şi zice astfeliu nu cutezase. Şi mai ştia Măria Sa, că de n-ar 
hi fost Grecul de Curt Celebi, apoi Vodă Lupul ar hi rămas 
cum ziceau dumnealui Ioniţă, tot cu păru neschimbatu, iară nu 
cu caftan de samur precum au fost. Şi iară adevărat e că fără 
fata lui Bucioc (cel tras în ţeapă de turci pre vremea lui 
Graţiani) nice boierii moldoveni n-ar hi socotit pre grecul de 
Lupul ca român, deşi maică-sa era pămînteancă.
         Flămîndul de Lupul, că cît avea tot voiau mai mult, nu se 
săturase se vede cu bătaia ce i-au dat Mateiu Vodă de la 
Teleajin, de numa Rakoczy i-au putut împăciui, şi încălcă 
fruntariile, voind a pune după spusa turcilor (ziceau el) pre fiul 
său Ioan, Domn în locul lui Mateiu Vodă.
         Acum se cheamă că el, Lupul, n-are price cu Mateiu, că nu el 
iaste pricea ci turcul carele vrea să puie domn  pre Ion. Şi ereau 
acel Ion om tiner dară slăbănog, ce pre urmă au murit departe, 
în Răsărit, la niscaiva ape p-acolo. Că iereau Ion hiul Tudoscăi, 
iară acum iera Doamnă la cerkeză, Catrina îi ziceau, şi ereau 
rudă a Hanului că aşa Lupul se bizuia şi pre tătarii. Vodă 
Mateiu si-au pus lagărul tot la Teleajin, făcînd săpături de 
şanţuri, coperînd puşcele cele mari, au tunurile, şi zădarnic 
cercă Lupul să-l scoată. Ce văzînd astfeliu, că început a ardere 
satele, să vadă Domnul pîrjolul şi să se mînie (care înseamnă 
că Lupul aveau meşteşugul luptei, dar nu ca Mateiu).
         Atunce şi Domnul, coborînd în giosul Prahovei, şi trecîndu 
această apă, au dat iureş la Ojogeni în oastea moldovenească.
         Oare ce puteau oastea Lupului, care se chema că nu luptă 
pentru Domn de ţeară , cînd s-au lovit faţă cu oastea Domnului, 
pre carele boierii îl iubeau, care ca pre un frate (din cei ce ierau 
cu el încă de cînd iera Alion Vodă) care ca pre un părinte?
         Ci te întreb cetitorule, ce puteau face?
         Măcar să se hi mulţumit Lupul cu atîta, că din hire iubitor de 
măriri cum ierea, se înrudi cu Ianuş den neamul Radziwililor şi 
căzînd la pace cu Domnul muntean ridicară fireşte fieştecare 
cîte o bisearecă unul în ţeara dimpotrivă. Şi Mateiu Vodă o 
ridică la Soveja, iară Vasile Soveja la Tîrgovişte, care bisearică, 
zugrăvită cu meşteşugu, are pre turle nice rotogoale smălţuite 
cu frumuseţe foarte.
         Ce Stelea îi zice bisearecii, că erau acest Stelea neguţătoriu 
şi de la dumnealui au cumpărat locul tatăl lui Vasile. Carele 
bisearecă este a lui Vasile, dară aşa îi zice oameni Stelea.
         Pe cît de lacom au fost Lupul, se vede şi cum i-au plătit 
Domnul Dumnezeu, că au trecut tătarii, de au făcut prăpăd de 
omenire, luînd şi robi, numai cei robi au murit de viscol, că 
erea mare şi îngheţ.
         Că apoi de se pornesce nenorocirea, se ţine ca rîia pre câne, 
dară, pre rând ţi se va povesti. Acu se cade a afla ce-au făcut 
dumnealui Ioniţă, carele-i zicea Ioniţă Tricololu cum îl ştiau 
toţi şi toate , dară ele se făceau a nu şti, că nu se cădea, hie ea 
jupîneasă, hie neguţătorească, sau chiar de neam prost, numai 
mehenghie să nu hi fost, a şti.
         Cînd au fost, pre cum s-a scris mai-nainte, Domn Alion 
Vodă, de-i zicea Stridiagiul şi iera fiul Tomşei, ce au stăpînit în 
Moldova, s-au ridicat boierii ţearei. Nu că ar hi fost prea de tot 
rău acel Alion, sau curvariu, sau hămeşit, dară boierii nice ei 
nu voiau pre un Domn ce mâna ţeara depre a lui voie. 
         Şi, astfeliu, ridicatu-s-au boierii Oltului. 
         Iară boierii de s-au ridicat, au ales pre Vornicul Aslan, ce 
erea de neamul lui Petru Şchiopul, şi au trecut munţii prin 
părţile Jiului, şi erea leat de la Adam 7138, iară de la Hristos 
1630.
         Acolo, în Ardeal, se adăpostiră prin părţile Haţegului, pre 
unde găsiră agiutor de la nemeşi şi voie de la Principile 
Gheorghe Rakoczi.
         Hiind Iancul Drugă, tata lui Ioniţă, boierean de credinţă de-a 
Aslanului, cu îngreuiată inemă, dară hotărîtă, trimis-au 
dumneaiei Jupîneasa Maria spre hiu, dimpreună cu patru 
slujitori, spre ai hi de folos boierilor răzvrătiţi.
         Şi la anul, de toamnă, s-au svîrlit boierii olteni şi au pătruns 
îm ţeară. Dară Domnul Dumnezeu, carele hotărăşte toate, au 
făcut ca pribegii s-o rupă înapoi şi au dat izbîndă lui Alion.
         Ce numai s-au închis fugarii în sfînta mănăstire a 
Tismanei.
Iară Aga Mateiu au văzut între pribegii săi pre unul subţire şi 
mîndru ca o fată, şi-l văzuse şi la luptă. Ci au prins a rîde 
Mateiu Vodă, cînd copilul, într-o sară i-au zis că-i vrednic de 
iscoadă şi i-au grăit astfeliu:
         - Sărăcan de mine, Doamne, de m-oi lăsa să fac iscoadă 
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dintr-o fată, şi întrebatu-l-a că cum îl cheamă. Ci el a zis că-i 
zice Radu, şi s-au înbufnat.
         Iară de s-au lăsat sara, au plecat prin hrubă doi voinici 
iscoadă.
         Dară iată că spre ziuă, bate la uşa hrubei şi cînd deschid 
paznicii, s-arată feciorul cu un om legat.
         - E limbă de la Anion, numa ce zice şi-l duse la Mateiu.
         - Măria Ta, nu mă cheamă Radu, ci Ioniţă-mi zice şi-ţi aduc 

u n 

prins.
         Întrebatu-l-au Mateiu: Ce n-ai spus cumu-i adevărat?
         - De cumva n-aş hi fost vrednic, apoi iera mai bine, să nu hi 
ştiut cum mi-i numele!
         Şi mult s-au bucurat Mateiu, cînd au auzit la un copil ca 
acela voroavă mîndră de oştean.
         Şi aveau Ioniţă atunci, taman ani şasesprezece.

         Apoi de au trecut munţii şi s-au scurs în gios pre cealaltă 
parte, în Ardeal, s-au aciuat fiecare pre puterea lui, iară cei mai 
de credinţă au pornit precum a tocmi altă oaste.
         Ioniţă fosta lăsat dimpreună cu alţi boiari, în a cetate a 
Braşovului, la un han să adaste că de cînd iaste rumânu rumân, 
a se batere şi a bea ştie; şi apoi oare ce iera să facă în a mîndră 
cetate a Braşovului, că cu Alion nu se puteau cerca, iarnă plină 
iera, şi nice de galbeni lipsă nu duceau, aşa ca să hi zis că nu-i 
galbini, la chimir. Vinul merge, fără voroavă, cu cîntecu – că 
nice muiara nu-i de lepădat – că îi mai bine lucru întreg.
         Văzînd ungurii, grofii şi cu saşii, că pribegii nice de neam 
prost nu sunt, nice golani, ci voinici ce petrec de inima rea, 
s-au apropiat. Şi aşa, unul jupân Fechetea om negru la chip, 
dară blînd la suflet, s-au îndrăgit de Ioniţă că scornea ale 
năzdrăvănii toate şi l-au luat în casa lui.
         Pre bună direptate au zic ce-au zis jupînul Fechetea, că 
Ioniţă n-au dus lipsa de nimic, ce numa chef la han nu mai 
făcea, ba într-o zi, se văita că nu e sănătos nu mai ieşi din 
casă.
         Numa ce-ntr-o noapte cam pre la ceasul cînd se răscacără 
despre ziuă întorcîndu-se jupînul Fechetea mai treaz, şi păsînd 
tiptil să nu supere oaspetele bolnav, auzi aşa ca un geamat, şi 
apoi iar unul şi glas năbuşit ce striga: mamă!
         I-au fost milă jupînului, şi vrînd a-i potolire durerile, au 
deschis uşa iatacului, şi au văzut Fechete în pat ceafa lui Ioniţă 
preste faţa muiarei, căci jupînu avea muiare-n-ar mai hi 
avut-o!
         Muiara a prins a se bocire şi a zice: Nu striga bărbate, că te 
aud slugileşi ne facem de rîs! Au tăcut jupînul Feketea, s-au 
înturnat la han Ioniţă, şi nime n-a aflat ceva, numa ce nu i-a 
văzut beţivînd ca mai-nainte.
         Feketea erau tare cătrănit, dară tot mîndru se ţinea, că aşa 
iaste hirea neamului lui, fudulă.
         Mîndru se ţinea şi Ioniţă, că până la cea papistaşe a 
jupînului, nu cunoscuseră trup de jupîneasă.
         De primăvară, s-au adunat boierii pribegi şi au pornit a 
merge prin Banat, unde se aflau cetele cu o samă de rumâni 
bănăţeni, sîrbi şi unguri cu plată, şi au intrat iar în Ţeara 
Rumânească.
         S-au tot lovit oştile pîne pre la cetatea de-i zice Plumbuita. 
Şi au vrut Cel de Sus să biruie pribegii. Apoi, mai cu boierii, 
mai cu Abaza, Paşa de la Dunăre, au venit Domn Io Mateiu, şi 
au plătit spre cuviinţă pre fieştecare.
         Iară cum măsa lui Ioniţă trăgea să moară, s-au dus feciorul 
lîngă ea.

          Rămăsase Ioniţă de unul singur, grijind de fălcile lui fîneaţă, 
cele de pădure şi cele de vite, că doară aveau stare. De-i dădeau 
răgaz cele treburi, pleca la vînat unde erau meşter, sau ceteau 
cărţi.
         De toamnă îşi vîndu fîneaţa de prisos, că se făcuse den 
belşug, la un boier megieş de-i ziceau Beleşi-Ursu, iar pre 

nume Ilie Codrescul, boer bătrîn şi ţintaş de urşi, cel pohti cu 
dînsul în pădurea Codreştilor. Boier Ilie îndrăgi degrabă pre 
Ioniţă, că puşcaş bun iera, vesel ierea, adînc den cărţi ştiau şi 
bun glăsuitor, hie popeşte, hie lumeşte a cîntare ştie frumos.
         Zic l-au plăcut foarte boierii şi prohititu-l-au pre iarnă în 
tîrgul Craiovii. Şi Ioniţă s-au dus căci îi ereau tare drag boier 
Ilie.
         Boierul avea muiare, dară stricată la faţă, că bătrînă şi 
aşezată foarte şi mai aveau două fete. Pasă-mi-te şi cu gînd la 
ele pohtise pre Ioniţă.
         Şi s-au dus Ioniţă, precum am zis, în cea cetate a Băniei, şi 
au stat la boier Ilie, unde s-au ospătat şi s-au veselit cu cântece 
şi voroave, spre mulţumirea tuturor. Şi, dacă au fost spre 
sfîrşitul cinei, li păreau Ioniţă ca de ai casei. 
         Căta cu drag, boieru Ilie, cînd la Ioniţă ce zicea pre gură un 
cîntec vechi, cînd la jupîniţa Ruxandra, iară jupîniţa Măriuca, 
fata cea mică, numa ce se uita printre gene la fecior, că el cu 
Ruxandra cânta, dară se chiora şi la soru-sa. 
         Că nu ereau curvariu Ioniţă, numa că nu ştiau cu tărie carele 
îi place mai mult, şi n-au putut afla nice odată, că nice-una din 
muiarele cu care s-au avutu, şi au fost destule.
         Cina fîrşise tîrziu, spre miez de noapte, şi cum cinstiseră 
mult, că aşa-i omenia la casă-ndestulată, Ioniţă svîrlise ţigăncei 
de la iatac, voroavă că se vie la el. De cum s-au liniştit toată 
casa şi s-au stins luminile, au scîrţîit uşurel uşa iatacului şi 
strecuratu-s-a trup de femeie în lăuntru. Au şi prins-o Ioniţă de 
mîini şi o au răstignit-o pre laviţă, iară nu pre pat, că-i iera de 
sârg – şi rădăcină de copacui s-au simţit în trupul muiarei. 
         Dispre ziuă, că de cum purcesase femeia adurmise, au simţit 
Ioniţă, în pat, trup cald şi pătimaş, şi au făcut flăcăul treaba 
ceia spurcată.
         Ce femeia gemînd, el o au întrebat-o: Ce fa, tot nu te-ai 
deprins? 
         - Io îs Ruxandra i-a zis muiara, şi lui Ioniţă muiatu-s-a 
încheieturile şi voinicia, că la aşa faptă nu gîndise de fel.
         De s-au trezit şi den somn şi din cea beţie, adînc mîhnitu-
s-au Ioniţă că fără vrere i-au fost dat să spurce casa boierului 
Ilie. Ce de ruşine s-au făcut bolnav.
         Numai ce auzise boierul şi veni de sîrg să-şi vadă oaspetele 
şi să-l îmbărbăteze.
         De fu să plece la masă, veni jupîniţa Măriuca cu tablaua şi-l 
îmbie să mănînce. Apoi că n-apucă să mestece şi ea cătînd 
galeş prinse ai zice: Vin şi la noapte la tine?
         Lu Ioniţă i se opri dumicatul în ceriu gurii şi grăi că nu 
pricepe. Îi tot spune jupîniţa, de află bietul Ioniţă că şi Măriuca 
auzindu-l venise în loc. Au tăcut Ioniţă, de parcă îi muţise 
Dumnezeu limba. Cînd şi-au mai venit în hire, au prins a se 
gîndire precum să facă să-şi ia calea, dară mai apoi şi-au zis că 
dacă au prins plod fetele? Şi mult s-au ciudit singur, cît îi ziua 
de mare, şi tare lungă de ieşti necăjitu.
         Iar de s-au făcut noapte plină, au venit Măriuca în 
aşternut şi n-apucară a face lipirea cea cu păcat, că se ivi 
Ruxandra în uşe.
         De au văzut Ioniţă încurcătura, s-au tras spre laviţă şi au 
lăsat pre muiari a se lovire au cu voroavă, au cu fapta, ce parcă 
n-ar hi fost de faţă.
         Ce, iubite cititoriule şi frate, ferească-ţi zilele Cel din 
ceruri, de cearta muiarilor hie ele jupîniţe, hie hangiţe, sau de 
neam prost, că ie tare rău.
         Că de ţipă o muiare pîn-ce isprăveşte numa ce mi ţi se 
porneşte cealaltă, şi iaca aşa şi cu Ioniţă.
         Auzind strigăte, au tăbărît boieru Ilie şi iau fost dat să vază 
şi s-auză spurcarea casei a părului albit. Au răcnit bătrînul la 
Ioniţă că ce i-au pîngărit casa, ce Ioniţă s-a giurat că nu fusase 
cu voia lui. Şi au răcnit boierul la fete, ce au zis fieştecare, că 
ziceam sa mă mărit!
         Mai liniştindu-se boiarul, s-au sfătuit cu jupîneasa 
dumnealui, carele precum zice proorocul Davidu la psalmul 
20: „cugetară sfaturi carele nu putură scoate la cap”.
         Că nice uşor nu iera, că de ar hi fost o fată, apoi ar hi 
dat-o dupre Ioniţă.
         L-au chemat Ilie Codrescul pre Ioniţă şi i-au spus: 
Făcutu-ma-i de ocrară fără voia ta (că era om drept) dară ce-ai 
stricat se cade dres. Pre una trebuie s-o alegi, iară pre cealaltă o 
călugăresc, că pre amîndouă le-aşi hi pedepsit, numai ce se 
stinge neamul şi nu voi.
         Că biet Ioniţă ce să ştie Dumnealui pre care o vrea, că de 
nevastă n-ar hi vrut pre nici una, iară de ţiitoare îi plăcuse tare 
amîndouă. Ci mai bine au lăsat pre boier s-aleagă.
         Boier Ilie s-au cugetat şi i-au spus că, care a primit sămînţă, 
pre ia s-o ia de muiare. Ioniţă s-au giuruit că aşa pre voia sa va 
face, şi foarte s-au îmbrăţoşat.

         Vasile Vodă, dupre cum ţi s-au mai spus, gîndi a pune pre 
Ion, fecior-său cu Tudosca Bucioc, Domn, în locul lui Mateiu 
Vodă.
         Rakoczy purcese oaste, în frunte cu Ion Kemeny, întru 
agiutorul Domnului nostru, iară boierii pămîntului şi cu voinicii 
tăiau adînc, la Teleajen, în fudulia Grecului.
         Ioniţă pornise cu mîna lui de oameni şi se purtă cu cinste, 
iară dupre luptă Mateiu Vodă l-au chemat şi i-au zis că bine au 
făcut că n-a lăsat să-i crească podoaba că acu nu mai iaste ca o 
fată mare, ci ca una cu musteţe, şi au purces a rîde Voevodul 
spunînd aceste.
         Au tot gonit Ioniţă de s-au tot scurtat cea cale, şi au agiuns 

la curţile Codrescului să afle care-i mireasa. Ce au aflat că 
amîndouă rămăsase grele şi adînc s-au mîhnit mirele. 
         Cel mai necăjit erau boierul Ilie carele, văzînd întîmplarea 
şi neştiind că ce să facă, trmis-a fetele la mănăstirea din Vale, 
unde ereau stareţa soru-sa, Glikeria, de îi ziceau, că se făcuseră 
burţi fetele, şi nu şedeau bine să afle tîrgul ruşinea.
         Acolo, de s-au luat cu ale trebi, arar de s-o fi greşit, cu vreo 
muiare şi de au fost aşa, apoi n-a fost decît în sănătatea trupului 
şi iuţeala sîngelui.

         N-au trecut nice o giumătate de an şi grecul si au zis: 
„Domnu al Moldovei şi Ţerii Românesci” precum ţi s-au mai 
spus cititorule că Lupulu foarte se razima şi în rudenia sa cu 
Hanul, că acuma ţineau doamnă pre Catarina.
         Şi au pornit de sîrg boierii în giurul lui Mateiu Vodă şi au 
plecat, iarăşi Ioniţă cu roata sa de călăreţi.
         Mateiu Vodă, că cunoşteau locul, puse iar tabară la 
Teleajin, făcînd săpături cu întăritură. 
         Şiretul de Lupu, prădă în văzul muntenilor satele de prin 
pregiur. Ce văzînd Vodă Matheiu, foarte s-au mîniat şi lăsîndu-
se de sîrg în giosul Prahovei pre mersul ei, trecu la Ojogeni şi 
lovi oastea greculuiu cu iuţeală şi suflet, de dară moldovenii 
dosul. Ce cum nu iera să-l dea, că ei luptau pentru unu grec, 
iară muntenii pentru Vodă Matheiu, pămîntean, os din os de 
Basarabă!
         Pe cînd războiau Vodă Mateiu, un boieraş de-al grecului, se 
repezi cu spada pre lături, şi l-ar hi agiuns de nu l-ar hi pălit 
Ioniţă.
         Iară cum ar hi mîne, den ziuă, Mateiu Vodă adunat-a cetele şi 
oameni pre fieştecare dupre faptă, iară lui Ioniţă datu i-au 
dreapta să o sărute şi el pre frunte l-au sărutat ca pre un fecior 
şi l-a chemat la Curtea Domnească spre al procopsire. Au 
mulţumit frumos Ioniţă dară n-au primit că îi ardeau tălpile să 
se-nsoare cu fetele Codrescului şi purcese de sîrg spre tîrgul 
Craiovei.
         Voiau Ioniţă să-şi stîmpere zburdăciunea şi credeau pre 
atunci că de agiuns iaste vrerea, ne sciind că cîte toate, de se 
petrec, rînduite şi neoprite sînt. 
         Ereau pre atunci, la răscrucea drumului Băniei cu Piatra 
Oltului, un han de l-au ars mai tîrziu seimenii, cînd cu răzmeriţa 
lefegiilor, de-l ţinea un arman Atakian. Şi iera femeia 
armanului, o muiare sprîncenaţă ce căta la om cu ochi urmezi 
printre gene lungi şi negre,şi îi zicea Uscuc.
         Ierau veselie că biruise oastea şi ierau şi el Ioniţă de-l 
plăcea muiarele, că au stat la han trei zile roata de olteni şi 
dumnealui tot au mai rămas doauă, că aveau armanca 
meşteşuguri multe, den ţara ei, viclenii muiereşti de seca 
rumânul şi-l umplea la loc şi nu se mai săturau nice ia nice 
dumnealui. 
         Aşa i-au fost dumnealui toată viaţa să hie dară, care cum 
n-au iubit cu sila ci doar dragoste au semănat în calea 
dumnealui, rodul iertării cuvină-i-se pe cea lume. Căci şi 
Svînta Scriptură zice că de-ai iubit mult, tot pre atît îţi va hi 
iertat.
         Iară cînd s-au fost agiuns Ioniţă la Craiova, au găsit pe 
jupîniţa Ruxandra cu trei prunci, şi au aflat că două ai ei şi 
unul al Măriucăi, cari acum iera la mînăstire den Vale, şi-i 
ziceau Varvara.
         Făcut-a nuntă de grabă, la conac; ce numa neamurile iera 
faţă, dară tîrgul aflase, că aşa-i urechea lumii – maşteră. 
         Ruxandra, ca muiara dupre naştere, avea trupul stricat, ce nu 
mai iera că cumu fusase la fetie. Ce văzînd Ioniţă tare s-a 
scîrbit şi, hire aprigă, au purces într-ascuns la mănăstirea den 
Vale.
         De s-au fost lăsat noapte, au bătut Ioniţă în cea poartă zicînd 
că el ieste un slujitor de a Codrescului, venit cu ceva merinde.
         

Ce 
l-au dus la maica Glikeria, iară el, făcînd pre omu prost şi 
calic, i-au spus că are voroavă pentru sora Varvara, iară stareţa 
văzîndu-l nemernic depre straie, i-au dat voie.
         Dacă s-au aflat faţă cu Măriuca, au tresărit muiara, iară 
Ioniţă, spusu-i-a voroave ca den partea Codreştilor, că iera încă 
două maici acolo. Ioniţă s-au rugat să rămîie preste noapte, ce 
i-au dat voia.
         Şi-au întins Ioniţă sumanul la rădăcina copacului den curte, 
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şi au adăstat spre adormire toată mănăstirea, ca pre urmă să-şi 
facă el pohta.
         Stînd aşa, singur, au prins a se gîndire la toate cîte puţin. 
Şi-au adus aminte de măsa lui, că cumu îl învăţase rugăciunile 
ce parcă el uitase totul de tot…
         Şi s-au făcut lumină în sufletul său, şi şi-a zis că îi păcat 
mare să spurce lăcaşul Domnului; că el traiu lung cu Măriuca 
n-a putea duce, apoi ocara lumii şi altele, încă multe.
         Iar de s-au strecurat Măriuca lîngă el, i-au spus k doar 
vroiau s-o vadă, că-i iera dor de ea, dară dor de frate, că el au 
luat-o pre Ruxandra că aşa au hotărît Codrescul, iară ia 
Măriuca, mult îi ieste dragă, dară ca o soră.
         Măriuca au prins a suspinare. Iară el, milosu de hire cum era, 
simţind pohta cea spurcată crescînd den el, de teama păcatului 
sărutatu-i-au fruntea şi de sîrg s-au alăturat de grădinariul ce 
stătea dormind la foc, de cealaltă parte a curţii.
         Au plecat Măriuca la chilia ei, iară Ioniţă n-au lipit geană de 
geană, ce au stat treazu, găndind multe şi felurite de unul 
singur. Ce curtea mănăstirii, toată pare că se coborîse în gios, 
în pămînt.
Doar un cîine de lătra, în vis – în acolo liniştea Domnului.
         De au fost să răsaie soarele, s-au sculat Ioniţă de i-au deschis 
poarta, şi au plecat cu sufletul împăcat că potolise 
dihania lumească den dumnealui. Numa că acest 
noroc nu l-au mai prins de atunci, cu tot dorul de 
curăţenie ce se aflau în sufletul dumnealui.

         Au mai stat puţin timp cu nevasta lui, cuminte, 
dară necuratul subt faţa aceasta îi place lui, 
procletul, şi-au vîrît iarăşi coada.
         Şi au fost de s-au înhăitat Ioniţă cu o grecoaică 
ce-i ziceau Caleope, soaţa unuia Iani, de aveau 
negoţ la Corabia.
         O iubea tare grecul! Ba, într-un rînd, îi zisase că 
o să treacă la o credinţă păgânească că numai să se 
poarte ea cu năframă pînă-n ochi ca cadănele, cînd 
o hi să iasă în tîrg, ca să n-o vadă ai boieri.
         Ce grecul, şi turc de s-ar hi făcut, tot nimică nu 
agiungea, că pricea iera doară ochii, că cu ei 
făceau semne, cu ei scoteau rumânul den minţi, 
popă să hi fost!
         Şi s-a-nhăitat aşa şi ăl dumnealui Ioniţă cu 
nevasta lui Iani. Că el, cum îi oricare la curtea lui, 
s-au fost greşit într-o sară cu o ţigancă, iară ea 
cumu iaste toate den neamul ei, lăudăros şi cu gura 
mare au umplut tîrgul că parcă cine ştie ce se-
ntîmplase. Ce au auzit şi Caleope, că doară îi scia 
de cînd cu fetele Codrescului, dară de la ţigancă au 
aflat cumu-i Ioniţă la pat, că ţiganca spusase că 
iaste grozavul.
         Ce avea ea armanca de la han meşteşuguri, dară 
nu ca Caleope!
         Că ştiau ea grecoaica să se caţere pre rumân, să-l 
strângă, să-l sugă, să-l copere tot, şi apoi iute 
nevoie mare.
         Că-mi spuneau dumnealui Ioniţă că nice nu-şi 
dau sama cînd sărea muiara de la gura dumnealui 
la mădulariu, cu colţii în ceafă, şi altele numai 
gădilituri, de parcă ierau frunză bătută-n furtună, 
aşa zburau pre toate părţile.
         De-i plăceau lui Ioniţă grecoaica cum iubeşte, 
apoi şi ea se bucura foarte de puterile lui, ce ziceau ea: Bre 
Ioniţă psihymu, mi-ai venit de hac, el zîmbeau mulţumitu, dară 
dacă ea ziceau (că zicea şi aşa): Dintre toţi ce-au cercat tu ieşti 
mai dihaiu, o lovea Ioniţă cu mădulariu peste ţîţe şi o pupă 
adînc pe goliciune, că iera hire iute dară ei îi plăceau mult.
         Cumu grecului fusase să hie la ăl negoţ celu aveau la Dunăre, 
Ioniţă şi Caleope se precetluiau mereu, fără frică, au ruşine.
         Întro zi, cumu ierau ei goi ca Adam şi Eva, ce nice frunză de 
viţă n-aveau (că nice de vreo trebuinţă nu le-ar hi fostu), iară 
Ioniţă steteau culcat şi Caleope îl cercetau în gură, că îi plăceau 
dumnealui foarte treaba asta (de necrezută faptă de nu mi-ar hi 
spus-o chiar dumnealui), numa ce muiara îl strînge de pungă 
de-i sării ochii lui Ioniţă. Ce ia sărea de bucurie şi striga ca o 
nebună: Ai trei, psihymu, ai trei!
         Ce elu nu pricepeau, ci credeau că au înnebunitu 
grecoaica. S
-au cercetatu şi el şi au văzutu că drept au spus Caleope, şi 
dintr-un
începutu  s-au speriat, că credea a hi vre-un blestem au vreo 
şagă a  necuratului.
         Au pus pre Caleope să giurească că n-a spune la nime taina, 
iară ea au grăit:
         - Nice nebună, nice proastă nu-s, că mi te-ar fura toate 
muiarele den tîrg.
         Gînduratu foarte, Ioniţă simţeau, povara ce-l muncea şi s-au 
dusu la popa Neculae că-l cunoştea pre Ioniţă de copil şi ereau 
omu cu doxă.
         Ascultatu-l-a popa pre Ioniţă, ce nu l-au crezut pînă n-au 
văzut, şi tare apoi s-au minunat popa. Iară de au venit a doua zi 
Ioniţă la popă, că-i zisase popa să-l lasesă se gîndească, i-au 
grăit: Ioniţă fiule, ce amu aţi spune şi eo o taină: carele şi tatu 
iera la felu! Blestem nu iaste, că blestemu, ie să hie punga 
goală, iar nu prea plină cumu-i a ta. Ce, îţi zicu; că şi tată-tu au 
fostu la felu şi au fostu den pricea asta curvariu, dară nu ca să 

zici că, hai că au fost curvariu tare!
         De au auzitu că nu-i semnu rău, s-au mai liniştit Ioniţă şi s-au 
întorsu la grecoaica care acumu nu-l mai slăbeau; ce tot ar hi 
vrutu, că ziceau ea: Ai de unde! Şi dirept iera, că aveau Ioniţă 
şi prea aveau!
         Şi aşa, a fost să plece într-o zi greculu la Slatina, dupre 
nişce miare, dară s-au întîlnitu cu ăl Girgore Prisăcariul, den 
Băilesci, şi nu s-au mai fost dusu la Slatina.
         Iară astfeliu făcîndu-se, au cîştigatu timp şi au căzutu acasă 
greculu noaptea, în locu de dimineaţă.
         Cîndu au intrat grecului în iatac, au vazut pre Caleope şi pre 
Ioniţă numa'n pele. Au văzut roşu greculu-naintea ochilor, şi 
au scosu pistolulu.
         Ioniţă, luatu den scurt, au svîrlit şi elu cu alte ismene peste 
ţavă, şi plumbu au pornitu de s-au oprit sus în părete. Ce s-au 
răpezit apoi cu cisma şi au început a lovire pre grec. Care 
greculu, a scosu un cuţitu şi-au datu duhulu greculu.
         Neamurile lui Iany s-au plînsu Băniei şi lui Abaza, şi, cumu 
au dat turcului vere 4 pungi, au agiuns giudecata la Domnie.

         De s-au adunatu cinstitele feţe bisericeşti au mirene la Svatu 
cel mare, s-au pornit fieştecare boier a-şi pune gîndul. Carele 

fiind prea mulţi, îşi amestecau voroavele de ierau mai rău 
decîtu la Turnul Vavilonului.
         Ci tot întrebîndu-se vlădicile şi boierii, iară de înţelegere 
neagiungînd, prinse voroavă cu glas tare, dumnealui Spătariul 
Hrizica, ce cu viclenie zise:
         - Fostau ucigătoriu grecul, voind să-l pusce pre Ioniţă?
         - M-de! făcură boierii, că la aşa treabă nu gîndiseră.
         - Iacă, nu, prea cinstiţi boieri că n-a fost; că la Pravila nouă 
zice de bărbatulu ce-şi află muiara numa-n pele cu omu streinu, 
hie şi boier, că au drept să-l ucidă, şi nu ca hi certat!
         - Drept. Îi cum grăeşte Spătariulu, ziseră boierii.
         - Ce numa s-au sculatu dumnealuiu Vel Banul Radul, că-l 
iubeau pre Ioniţă, şi au prins a zice:
         - Ce în adevăru aşa zice Pravila precum au zisu dumnealui 
Spătariu Hrizică, dară, tot Pravila zice: „Cela ce se va apăra de 
vrăşmaşul lui să nu-l ucigă, şi de va ucide el pre dînsul, acela 
să n-aibă nice o certare, mai vîrtos la vreme cîndu-l va vedea 
că vine asupra-i cu arme pentru să-i i-a viaţa. 
         Au Ioniţă făcutau altfeliu?
         - Că derept e cumu spune şi Vel Banul Radu! ziseră boierii, 
şi nu se mai dumiriră.
         Văzîndu că se-ncurcă trebile, unulu Dincă, boier hrăpăreţ, 
de-o hi luat măcaru veri o pungă de la rudele grecului, că iera 
de neam sări de colo, şi începu a povestire toate ale lui Ioniţă 
păcate, de căscau boierii ochii ca cumu iaste la broaşte, şi mai 
rîdeau, şi mai se-ncruntau, după cumu iera măscara.
         Ce aflîndu Divanul toate cele precurvii, au prins a zice că 
den-tăia price, adică cu fetele Cordescului, trebuia a i se tăiare 
capul, iară nu den a doua, adică uciderea grecului.
         Iară o parte den Divan, că să-mpărţisără, ziceau că den a 
doua price capulu să i se taie, ce nu den cea den-tîi. Ce 
neînţelegîndu-se că den care vină să-l scurteze cu un capu, au 
adăstat pre Domn să hotărască.
         De au intratu Măria Sa Io Mateiu Vodă Basaraba, s-au făcutu 
tăcere şi adusu-s-au vinovăţii:

         Şi au intratu fieştecare pre cîte o uşe şi Ioniţă şi Caleope, 
între seimeni. Iară grecoaica au căzut la pămînt pre lespezi şi 
a-nceput a se tînguire şi căinire.
         Ai boieri mai tineri, şi cei mai vrâstnici, dară nu prea foarte 
că neputincioşi, au începutu a-şi dare coate că iera Caleope 
plinuţă şi nurlie foarte precumu amu mai spusu. Şi iera o 
drăcoaică de muiare cu o uitătură şerpească de băga în draci 
omulu.
         De o au întrebat-o Măria Sa că dece, au zis că-i era grecului 
vrăşmaş de i-a scîrbitu inima, şi că ea s-au iubit cu Ioniţă doară 
ca fraţii.
         - Carele ca fraţii, răcni un boier, că găsitu-i-a numa-n 
pele!
         Că Caleope nu se lăsă, şi spuse că credea că e mai bine să 
iubească om de ţară şi boier, decît pîrlitulu de grecu. Dacă 
boierii plătiţi de ale rude ale lu Iany, începură a strigare că vina 
iaste a amîndurora, dară mai abitir a lui Ioniţă, că mai cu milă 
cade a se certa muiara de cîtu bărbatulu, de vreme ce iaste mai 
proastă şi mai lesne de cădere în păcat de cîtu bărbatulu. 
Dumnealui Boiu, den Bîrnova, spuse răspicatu: greculu n-au 
bătut-o cu vrăşmăşie ci cu palmele au cu pumnii. Ce pravila 
doară spune de bărbat că poate a-si batere muiara cîtu de multu 

şi cît de desu; dară doar cu palma au pumnul.
         Şi prea dreptul au grăit; căci aşa zice Pravila ce nu 
altfeliu.
         Carele Io Mateiu Vodă tot tăceau şi nemica nu cuvîntau, 
ci aminte luau la toţi că ce zicu.
         Venindu rîndul lui Ioniţă, spuse dumnealui că cumu 
fusase pricea cu greculu iară de fetele Codrescului spuse 
că nime altulu de cîtu Măria Sa, are voie al iscodire ca ce 
şi cum. Cît despre grecu, aminti Ioniţă a zicătoare de zice 
că: „capulu au făcutu, capulu să tragă ponosul”, iară elu 
ieratre nu cere de cîtu Domnului; ce apoi tăcu şi mase 
nemişcatu aşa cum l-am zugrăvitu eiu nevolnicul, pre 
păretele  besearicii ce au zidit-o. 
         Adînc s-au miratu Măria Sa de aste voroave pocăite şi 
viteze, dară n-apucă a cuvînta că sări Caliope ca o hiară 
ce-şi vede puiulu în vîrful spăngii (măcaru că ea numa 
muma lu Ioniţă nu putea hi, dară aşa-i muiara la dragoste, 
că nu-şi vede decîtu de ăl iubit, că încolo, oarbă iaste).
         Ce sbieră Caliope:
         - Măria Ta, nu te uita la voroavele-i mîndre, că îi 
iaste teama să n-atingă cinstea boiarului Codrescu! Că 
fetele i-au datu fetia pre ascuns, că elu credeau că-i ţiganca 
de la iatac; iară despre mine, io m-am ţinutu de capulu 
său!
         Şi intrebînd-o a mustrare Domnul că dece s-au ţinut 
depre Ioniţă, i-au spusu muiara că auzise ale minuni de 
dumnealuiu şi-ncepu a povestire toate cîte alea face omul 
cu ibovnica în aşternutu. Iar cîndu spuse de ale trii gheme, 
numai ce s-au minunat, de parcă înlemniseră, şi Domnul, 
şi Divanul şi toată suflarea ce ierau de faţă.
         De îşi mai veniră în hire, prinseră a murmurare că 
femeia minte şi să-l caute pre Ioniţă vre-un vraciu! Carele, 
de veni, şi cercetîndu pre Ioniţă, zise că iaste ce se arătau 
precumu de necrezut. Cei de faţă, carele ca Toma 
necredinciosul, puseră fieştecare dară nu un deştiu ci pre 
toate.
         Ce zicea unii că minune iaste, alţii că şaga necuratului 
să hie, dară Vlădica ot Rîmnicu, ca şi popa Niculae (că 
parcă se vorbiseră) spuse că-i doar de Susu, că însamnă 

belşug şi că rău iaste de-i punga goală, au cu glume 
nevrednice.
         Chemat-au Domnul la sine pre Postelnicu mare 
Cantacuzinul şi pre Vlădicii ot Tîrgovişte, ot Rîmnicu şi 
Severin, apoi prin gasul Marelui Spătariu, spuse celorlalţi, că 
mase şi giudecători şi părîţi a venire a doua zi spre giudecată. 
         Rămîind Voevodul doară cu cel patru sfetnici, şi-au deschis 
Măria Sa sufletu-i bun şi darnic spre ei, şi le-a hi spusu 
Vlădiciloru de ale vitejii ale lui Ioniţă şi cum n-au cătat măriri 
ce i se cuvenea, de vor hi rămasu cinstitele feţe pre gînduri.
         Cum răsare şi ies pre rînd toate stelele pre ceriu şi 
împărtîndu-se se răşchiră d-asupra pămîntului, tot asfeliu şi 
gîndurile s-adună în duhul omului. 
         Iară mai apoi, de va să răsaie şi luna, adecă cugetu întregu 
şi bun, omulu se zice că şi-au făcutu giudecata deplină şi ştie a 
giudeca. Şi aşa au cugetatu svaturi fieşticare pînă-n noaptea 
tîrziu, cînd într-un glas au răspuns boierii că a face toţi să scape 
pre Ioniţă.
         Iară de s-au răznit pre la ale caşi dumnealor, Io Mateiu Vodă, 
măcaru că iera miez de noapte, dat-a poruncă săi hie adus 
Ioniţă faţă. Ce i-au grăitu Măria Sa:
         - Ioniţă hiule, păcatele-s pentru oameni şi n-a hi pre lume 
decîtu sfinţii să hie fără ele şi încă, de treaba asta, nu-i cuminte 
a giurui. Credincioasă slugă fostu-mi-ai la vreme de restrişte şi 
nice altu păcat n-ai avut, ce numai zburdăciunea trupului. Că 
împreunarea lăsată-i de Susu spre înmulţire şi iute bucurie, 
dară trebuiesce făcută cu socoteală că altfeliu se strică şi 
sănătate şi bunătate de mădulariu.
         - Mădulariu îi ca mătasea Măria Ta, scăpă voroavă Ioniţă, că 
au porţi au n-o porţi, tot se taie.
         Au prins a rîde Măria Sa pentru astă voroavă, căci ereau şi 
adevărată.
         Fierbea tîrgul să afle care au fost hotărîrea Divanului, şi se 
strînsase în giurul Curţilor Domneşti mai toată suflarea, 
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prostime şi boierime, de numa despre straie îi puteai cunoaşce.
         Viind Domnul în sala cea mare a Divanului, lăsatau pre 
Spătariu, au spusu că Domnul roagă, pentru vrednicia lui Ioniţă 
la lupte şi tinereţele lui, să giudece fieştecare nu cuget de 
Pravilă, ci de om milos ce şcie cătu cîntăresc deşertăciunile. Că 
vremile trec şi curg ca izvorul, iară picătura de apă ce iaşte 

omul în marele 
rîu al vieţii, se  
pierde, de parcă 
n-ar hi fostu, de 
cîndu ie lumea 
lume.
         Între timpu, 
V l ăd i c a  o t 
Tîrgovişte şi altii 
mai suflau la 
urechea cîte unui 
boier că oricîtu 
ar hi de păcătosu 
un boier de ţară, 
iaste mai mult de 
cîtu un grecu.
         Văzînd 
b o i a r i i  d e 
primiseră bani, 
că rămîne puţini, 

şi ţiind samă că-i şi vrerea Domnului s-au unitu cu ceilalţi, 
afară de Hrizea carele ziceau că tot să-i taie capulu.
         Auzindu-lu zicînd astfeliu, s-au pornitu boiarii a lăudare 
vrenicia lu Ioniţă den ale lupte, iară Vlădicii au strigatu că 
Ioniţă nice o armă n-au avutu decîtu ismanele, iară greculu şi 
pistolu şi cuţitu! Că den boiari fieştecare măcaru cu cugetu 
greşitau, şi apoi n-a hi un semn de Susu, den Ceriu, că greculu 
cu două arme n-au putut răpune pre un om fără nice una?
         Care, ce să-şi mai spunu cititoriule, că doară Hrizea cerca 
măcaru să-l pecetluiască pre palmă pre Ioniţă, ca pre cei ce 
facu pîrjol în pădure străină. Dară nice asta nu putu, că doar se 
uită Măria Sa pre sub sprîncene şi au tăcutu.
         Iar de au eşitu Ioniţă de la Divan, cea adunare de oameni au 
început a strigare să giudecata Domnească, iar den mulţime un 
unchiaş au prins au strigare: trăiască Ioniţă Triicoiu!
         Naş i-au fost fără vrere bătrînul, căci aşa i-au rămas numele 
măcaru că-l chiemau, de  pre tată-sau, Drugă, dar nime den 
ziua ceia nu i-au mai zisu decîtu Tricoiu, au Tricoiulu.
         Fu bucurie mare şi însoţitu-l-au lumea şi ăi boieri de-i 
iereau prieteni, la gazdă, la hanul lui Bestreagă de aveau 
felurimi de fealuri de beuturi şi încinsu-s-au chefu mare de 
s-auzea chiuiturile pînă tocma la hanulu den drumul Giurgiului 
de-l ţineau unu chior şi rău, Dobré de-i zicea (l-au belit într-o 
noapte hoţii, preţ la doi ani).
         Spre sfîrşit de ospăţ, numa ce s-apucă boerul Năstase şi au 
mestecat şi vinurile şi rachie într-un ceaun, că ziceau 
dumnealuiu că aşa face moscalii la Curtea Moscului. Şi erea 
cea băutură beţivă foarte, că nu treceau de o giumătate de ceas 
şi te simţeai mai fudul ca un Bulibaşă cu fermanu.
         Ce s-au pornitu cîntece şi jocuri iară Năstase ziceau că 
Ioniţă îi Lazăr den Sfînta Scriptură, că mort au fost şi au înviat. 
Ce auzindu-l, n-are de lucru boer Tureatcă şi spune: Mă Ioniţă 
de scăpat, scăpaşi; dară acu s-au mîntuitu cu ale curvărisirii. Şi 
au început a rîdere boierii, iară Ioniţă foarte s-au mohorît. Dar 
Tureatcă nu-l lăsau ci ziceau: Păcat de bunătatea de mădulariu! 
S-au chircit de frică! Şi altele numa glume şi răutăţi toate. 
Ioniţă, mai cu sumeţia, mai cu beutura cea beţivă, s-au mîniat 
şi au strigatu la hangiu să-i aducă muiari.
         Că mă rog dumitale cetitoriule carele iaste hangiul carele să 
nu scie că de au vinaţ şi patu, musai trebuiaşte şi celetnică? Că 
fieştecare cu mersteşugul lui, că nu-i ruşine, doară bine de-la 
face.
         Şi au adusu hangiul doauă muiari cu maica lor (că li iera 
mehenghe). Ioniţă au strigatu că doauă iaste puţin, doară boiarii 
au zisu că măcaru să dea de hac la doauă. Ce totu certîndu-se 
au pus rămăşag pre zece taleri împărăteşti.
         S-au desgolitu şi muiarele şi Ioniţă, numa în pele, şi den 
miez de noapte, pînă la geana zorilor boiarii prea miraţi s-au 
aflat la aşa treabă văzută.
         Ce Ioniţă au cerut o cofă cu apă de şi-au svîrlit-o pre trup, au 
scuipatu în palme şi au răcnit la hangiu ca să-i dea fată 
neîncepută la litra de auru, că atîta zice legea să se dea pentru 
fată neumblată şi cum n-avea la ceasul cela alta, i-au adus pre 
o nepoată a sa, că gîndea că Ioniţă îi slăbit şi n-o putea face 
ispravă.
         Astfeliul credea toţi, dară pîn-ce fata nu s-a arcuitu dupre elu 
şi n-au început a striga voroave de bucurie, nu l-au putut deslipi 
ăi boierii de fată.
         De la cin-va hi auzit Măria Sa, de astă ispravă, n-au aflatu 
Ioniţă, dară pre la apusulu soarelui s-au fostu trezitu cu un 
oştean celu chemau la Spătărie… S-au dusu iară Spătariul 
Diicul dusu-l-au la Vodă.
         De cum l-au văzut, au şi prins a-l mustrare Voevodulu şi a-i 
zice să gîndească că are muiare şi cinci copii. 
         -Nouă, Mărite Doamne, au zis Ioniţă că nu-l răbdau inima să 
mintă. Patru îi legiuiţi, iară cinci că are nevasta ţigănci.
         S-a mîniat Mateiu şi i-au zis, a batjocură, că de vrea să-şi 
înmulţească robii în ăst feal, nu i se cădea fată de boier.
         Au pălit Ioniţă subt scară, iară Mateiu l-au mai întrebatu că 

de n-are fete şi de i-au spus Ioniţă că n-are, i-au zis Măria Sa 
că tare bine, şi ca să meargă la Postelnicu Mare, că îi om cu 
doxă şi să-l asculte că ce i-a zice, precum poruncă. 
         -Ioniţă, hiule, zisu-i-au Postelnicu, de cumu l-au văzut, te-a 
hi mustrat Măria Sa de agiuns. Ce io n-am a-ţi zice nemică, că 
se cade tu a ne certare pre noi ce te-am iertat de moartea 
grecului şi de ale spurcăciuni.
         Auzindu-lu vorovind astfeli, l-au cuprins ruşine mare pre 
Ioniţă şi s-au giurit întru deplină ascultare.
-M-am cugetatu, zise Postelnicul, că de ţi-i scris astfeliu, să hi
păcătosu, s-ar cădea a hire măcar pre folosu. Asemenea făcînd, 
păcatul hiva mai micuţ, iară mila noastră nu prea de tot 
neîngăduitoare. Apoi au urmat vorovirea dumnealui 
Postelnicului, de ale bucate ale anului, de risipa ce făceau 
Vasilie Vodă, de boierii de ţară căzuţi în ale lupte cu Lupul şi 
de norocul ce l-au avut grecul de Vaselie că căzuse giumătate 
den călărimea boierească a lui Vodă Mateiu. La un timp prinse 
a vorovire şi Ioniţă, dară de ce îi graiau atîtea Postelnicul, 
dumnealui nu pricepeau.
         De trecu preţ de două ceasuri boerul luîndu-şi rămas bun, 
privi adînc la dumnealui Ioniţă.
         -Ioniţă, tu de ai hi căpitan la Vaselie Vodă, cumu iesţi 
muieratic şi puios, te-a hi făcut armăsar la vădane să-şi 
sporească oştenii.
         S-au ciudit mult dumnealui Ioniţă că ce să se hi ascuns 
sub ale voroave a Postelnicului, dară de rost nu dădeau.

         De n-au fost trecut doauă zile, numai ce fu chemat la 
Spătărie şi îi zise Negoiţă căpitanul că e poruncă să se ducă la 
niscaiva conace, carele să socotească cîţi oameni, cai şi bucate 
sînt; că cu nebunul de Lupulu, trebuiaşte a sci cu tărie astfeliu 
de socoteli.
         Den scăpăratul soarelui au şi pornit Ioniţă cu cîţiva oameni, 
iară pre sară, agiunşi la Argeş, la conacul Cărăşanilor, s-a oprit, 
că aşa poruncea cartea stăpînirii. Primitu-l-au Maranda Căraşu, 
vădana dumnealui Gligorie, de fusase ucis în izbirea cu tătarii.
         Şi iarăşi se lăsă cu păcat în sufletul lui Ioniţă, şi cu 
spurcăciune la conacul vădanei.
         Plîngeau Maranda şi glasu-i tănguia că de ce l-au trimis 
Domnia tocma pre Ioniţă să-i strice liniştea şi să-i deştepte 
trupul, dară den strînsoare nu se smucea ca să scape ce numai 
spre mai multă bucurie.
         Abia dupre ce au agiuns la al triilea conac s-au luminat 
dumnealui Ioniţă că au fost mînat numa la conace de vădane 
fără vlăstar, şi aşa au şi fost toate cele de două ori douăzeci de 
“socoteli”.
         Îl scrijăleau pre faţă au mîni unele, îl blestemau au se 
tînguiau, dară n-au fostu nice una carel pîn-la urmă să nu-l 
cunoască.
         Trebuie că a hi avutu dumnealui Ioniţă o putere den ochi, den 
glas, şi astă putere învălea ochii muiarelor, le trupul stătut, că 
toate cele vădane, nu creau prostime, ce femei de treabă. Aveau 
dumnealui şi meşteşugul vorovirei cu muiarele, aveau şi o 
faimă de vier, dară nimic n-aveau atîta cîta putere şerpească, că 
ca şarpele paserile, ameţea muiarele. Den atîtea cu carele s-au 
avut, puţine vot hi fost să-l îndrăgească pentru sufletul 
dumnealui. Ce unele pentru că voiau a aflare de-i adevărat cum 
zicea numele, altele de stătute, au bucurate cu sgîrcenie, iară 
cele mai multe den a putere ce o avea preste neamul muieresc.
         Aşa într-un rînd, de fusase mînat a alegere niscaiva vinuri de 
împreună cu Paharnicul Zatcu i-au fost dat ca sulet mrejele 
unei buţi de tokai să se scape cu-n mădulariu pre la bătrîneţile 
răsvrătite ale jupînesei Raluca. Iară cea bucurie fosta se vede 
cu temeie, căci de fu să încheie ale socoteli lumeşti lăsă 
dumneaei Raluca, cu limbă de moarte, toată moşia de pre 
creasta Văii pentru dumnealui Căpitanu. Den cele ce le ştiu, 
den ale muiari cu carele s-au mestecat dumnealui, numa Raluca 
n-a prins plod, că bătrîna foarte.
         De l-am întrebat odată că cum au putut sburda îi cei şasezeci 
de ani ai Ralucăi, mi-au spus dumnealui Ioniţă că a avut 
totdeauna un dor, un jăratic, să afle că cu nu-i fiece muiare. Că 
numai aşa se pricepe că cum au putut să se pricepe că cum au 
putut să zacă în aşternut cu o chitaică mică cîtu o copiliţă, cu 
ocii oblicînd în sus, cu nasu mic de păreau un cocon însemnat 
cu hangerul. Erau păgînă chitaica, dară dorul lui Ioniţă fu mai 
tare că au rămnit la carnea ei de caisă nepărguită de cum au 
zărit-o la curtea lui Vasilie, unde fusase trimis, cu alţi boieri, 
cînd fu împăcăciunea. Vasiliei o avea în dar de la Hanul Mîrza 
carele, dirept să-ţi spun cetitorule, nu ştiu de unde o hi avut-o.
         Dară, precum lucrulu nu se cade răvăşitu, să ne întoarcem 
acolo unde cade rîndul a hi.
         S-au întorsu dumnealui Ioniţă la Curte, şi au dat cartea cu 
socoteli Postelnicului Mare carele l-au mulţumit.
         Carele Ioniţă de teamă că să nu mai se ivească cine ştie ce 
ceas rău, au cerut voie a se ducere pre la casa lui, şi datu-i-s-a 
voia.
         Primitu-l-au cu sfiicioasă bucurie jupîneasa Ruxandra şi cu 
dragoste boierul Codrescul, căci elu îi ierta toate cele 
păcătoşenii că ştiau dumnealui că nu sufletu lu Ioniţă îi înrăit 
ci trupul, şi îl iertau şi că îi dăruise nepoţi care pre lîngă numele 
tatălui purtau şi pre cel al bunicului - că aşa nu stingea 
neamul.
         Şi au stat Căpitanul pînă spre toamnă, şi viind într-o zi în 
tîrgul Craiovii, pentru nişce cai, au avut ceartă den preţ cu un 

boier de-i ziceau Sfredeluş, că uite la voroavă şi iscodiri, iar 
pre nume Dima Tăsescul.

         - Zii, făcuşi, Ioniţă hiule, două socoteli: una pentru domnie 
iară cealălaltă pentru tine! Dacă adevărat iaste, precum se zice, 
apoi se cade fapta-ţi coperită că se cuvine a dare ştire, prin 
credincioasă slugă, să n-aibă grije muiarele, iară cele ce prins-a 
sămînţă bărbătească avea-voi grijă!
         Se cade acum să ţi strîngi frîul, şi spre a nu mai vorovire 
lumea toate celea, la Domnie rămînea-vei.
         Trecu o bucată de vreme şi nice unul n-a putut zice cît de cît 
despre Ioniţă, că viaţa iaste făcută aşa,cînd domoală cînd 
aprigă. Cele nevoi trupeşti le alina dumnealui Căpitanul cu 
ţigănci, pre neştiute, şi nevăzute. Şi ar hi mers poate aşa, dacă 
într-o zi nu-i cădea dragă fata unui zaraf ce Ilinca o chema.
         Ierea astă Ilincă o fată subţire şi mlădie ca papura, şi aveau 
ochii mari, negrii tăciune, ce rpiveau pînă preste om, departe. 
Îi fu dat dumnealui ea den ceel cu cîtu s-au iubit, şi au fost cît o 
oaste, să hie una pre care o îndrăgi cu sufletul şi de care n-avu 
parte, căci se stinse Ileana precum o făclie. Lingoarea ceio de o 
vătămase îi dedeau, pre bunăsamă jeraticul den ochi.
         Vreme îndestulă se scursase de cînd s-au săvărşit Ilinca şi 
dumnealui Ioniţă tot oftau cînd se gîndeau au îmi voroveau  de 
astă dragoste. 
         Doftorii spunîndu zarafului, tatu fetii să o măie la pădure de 
brădeţ, au luatu elu casă la pădurea Ţigăneştilor. Acolo veneau 
pe înserate Căpitanul şi plecau abia de se iveau tăişul soarelui.
         - Toată hirea pătimise i se linişteau lîngă ea.
         De cum agiungeau, o luau Ioniţă pre braţ, ca pre prunci, şi 
voroava nu iera alta ce cît s-a face ea sănătoasă şi a cere elu 
slobozenie de nevastă şi a lua-o pre dînsa.
         Gîndul acesta adunau în obrajele Ilincăi tot sîngele trupului 
ei firav, iar Ioniţă, îmbujorată văzînd-o, gîndeau că aievea va 
hi ce plănuiau. Venindu toamna, Ilinca ardea toată şi se plîngea 
că-i frig. La o vreme rămasă numa în casă şi aşa într-o sară 
viind Ioniţă au gasit-o în aşternut iară ea îmbiatu-l-a să vie şi 
dînsul. Numa gînd curat avusese ioniţă pînă atunci, dară cînd 
i-au simţit trupul şi i-au spus Ilinca s-o iubească, au cotropit-o 
cu dragostea Căpitanul.
         Am avut două săptămîni de drăgostireşi într-o sară s-au stins 
Ilinca sub el, şi, cum îl rugase nu s-a deslipit den ea decîtu cînd 
au început a îngheţare şi dumnealui spre zori.
         - Pedepsitu-m-au Celu de Sus pentru ale păcate, îmi 
spuneau Căpitanul Ioniţă, că nice la groapă nu o am putut duce, 
că ar hi vorovit lumea. Ereau mîhnit preste hire, şi nu odată 
i-au venit gîndul a-şi face sama. S-au dusu la Măria Sa Mateiu 
şi i-au povestit toată durerea lui şi i-au cerut a-i dare învoire să 
se ducă hie oriunde e luptă, să-l ia Dumnezeu.
         L-au îmbărbătat Mateiu şi i-au spus că Cel de Sus înceracare 
mare este, şi i se cuvine a se pocăire. Ce atunci i-au venit în 
gînd Dumnealui să aridice biseareca şi glăsuindu-i dumnealui 
Diicul Spătariu cum că a-şi hi meşter de isprava, m-au mînat în 
a ţeară a Frîncilor, spre învăţătura zugrăvitului.
         Doi ani s-au pocăit căpitanul cu post, rugăciuni şi 
milostenii, doi ani au ziuă au noaptea bătut-au metanii de 
genunchii i-au făcvut bătături, iar ochii n-au secat lacrimile.
         Iară într-o zi, aşa den seninul Ceriului parcă, s-au pogorît 
liniştea în sufletul său.
         Iară în cea noapte numai, ce au venit la dînsul sufletul 
ilincăi, bucuros cum nu fusase niciodată în viaţă, şi i-au grăitu 
ca den partea Sfîntului Petru, că au fost aratatu şi că acu are 
suflet de prunc.
         Adînc s-au bucurat Căpinanul de astă milostenie şi au 

intrat, cum ziceau 
dumnealui Marele 
Postelnic, iarăşi în 
rîndul oamenilor.
         Giaba au fost 
toate. Ce-l plăceau 
muiarele cînd erau 
păcătosu, ce îmbiară 
decîndu-se pocăise!
         - Miroase a tămîie 
şi a păcat! zicea 
m u i a r e l e  î n t r e 
dumnealor şi umflu 
pe nas ca iepele.
         Precum întinde 
păsărarul la ţuri, 
asemenea apucatu-s-
au blestemele să-i 
împînzească calea. 
I - a u  c u m pă r a t 
ţigăncile să-i pună 

mirodenii răscolitoare 
în bucate, au beutură, i-au făcut farmece, şi într-o zi n-au mai 
răbdatu că doară nu ereau sfînt, şi, apoi nice Celu de Sus nu 
l-au mai apăratu,ce l-au lăsat a cădea iarăşi în păcat.
         Ereau pre acea vreme unu hogea, carele popă pre turceşte 
însamnă, şi prinsase prietenie cu Ioniţă că nice un firu de păru 
nu se clatină pre această lume fără ştiinţa Celui de Susu carele 
acea şciinţă, cetitorule şi frate nu iaste fără vrerea Domnului. 
Astă voroavă l-au dumirit pre Căpitanu şi s-au dusu de au 
întrebatu pre Vlădica din Rîmnicu carele i-au spus ca aşa este. 
Şi s-au mai liniştit Ioniţă de au aflatu cu tărie den doauă 
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credinţe, nu den una, că ce se petrece pre astă lume peritoriu ca 
şi dînsa iaste, iară ce rămăne iaste doară sufletul, că 
Dumnezeiesc.

 Ajungînd vestea nunţii Dumneaiei Cristianei 
Bethlenu, Domnul mînă într-acolo, în Ardealu pre boieru Ion 
Negoiţă cu îndurerată carte, căci tocmai se săvîrşise hiul său 
pre care măcaru că nu le iera hiu îl crescuse de micşor şi 
socoteau ai lăsa domnia, cu daruri la tatu fetii spre cinstire.
 Cu boierul Negoiţă l-au chemat la cină pre Ioniţă şi 
tot vorovindu şi închinînd den cele căni, l-au hotărîtu a-i hire 
însoţitoriu la curţile Bethlenului.
 Că Negoiţă, mai apoi, i-au spusu gîndul, că zicea 
dumnealui: Ioniţă frate, mai de uşurinţă mergu toate de iaste 
bunăvoinţă muiarilor şi cum ţie ţi-a mersu vestea de vînjosenie 
(că doară prea adevărat ereau) apăi nu-i puţin lucru să-mi hi 
tovarăşi. Şi, pînă în doauă zile, au plecat.

 De s-au fost întorşi den cea cale, cu toate rugile lui 
Ioniţă, boierulu Negoiţă au umplut tîrgul cu dragostea ce au 
născutu Ioniţă în inema dumneaiei grofioaicei Izabela, cea de 
are castelu cu turn, de la Sâbii în sus două ceasuri de cal.
 Ereau dumneaiei Izabela vădană cu stare, măcaru 
cine o, cunoşcea, şi apoi frumoasă carele raru se află.
 Printre bielşugurile de bucate au vinuri, foarte s-au 
veselit nuntaşii cu petreceri şi cîntece, dară mai vărtos cu unu 
gioc de se face între boierii loru, în veştminte de hier, de-a 
călare şi cu suliţi de lemnu, cîte doi au cîte patru într-o 
împrejmuială cu o curte potrivit de mare. Ce se ocolescu, au se 

izbesc giucătorii 
pînă cade. Iară 
cel ce au fostu 
aruncat giosu, 
toate armele şi 
calulu îl dau 
celui ce l-au 
răpus.
 Se  puneau 
mare preţ pre 
ace s t  g ioc , 
censtit foarte la 
curţile crăeşti, 
iară  ungurii, 
fuduli  cumu 
suntu, mai abitir 
puneau preţ. Ce, 
c a  s ă  s e 
fudulească  şi 
mai multu, îşi 
legau de umăr 
năframă, carele 
năframă ierau la 
f e l i u  c u 

î m b r ă c ăm i n t e a 
jupînesei ce-ndrăgeau.
 Văzînd giocul, Ioniţă au rugatu pre un grofu celu 
cumscea încă de cînd fusase în a cetate a Braşovului, den întîia 
dată să gioace şi dumnealui dară, carele n-are dragă, să roage 
pre jupîneasa ceia şi aratatu-i-au pre Izabela, ai dare voie să 
lege năframa pentru dînsa. Ce Izabela n-au primit, carele lucru 
au asmuţit foarte pre Ioniţă.
 A doua zi au ieşit Căpitanul în cel obor şi de au vrut 
a-i daree vestmînt de hier, elu n-au primit; ce toţi s-au miratu 
foarte.
 Dirept au giudecat Ioniţă că cavalerul celu de hier 
prea ereau de tot greu, iar Ioniţă trasu-l-au spre mijlocu ţi tot 
roteau în giur cu iuţeală, (ca heretele în-naltul ceriului) iar 
groful nu uşor se mişcau. Şi aşa, luîndu-l Ioniţă dintr-o coastă 
au răpezit suliţa în elu şi s-au prăbuşit-o călăreţu de zornăiau 
hiarele de pre el ca o tablă cu pahare răsturnate la beţie.
Au prins au zîmbire în musteţe Ioniţă, că cavalerul doară 
năframa Izabeleii o purtau. L-au agiutatu  să se scoale pre grof, 
şi nice n-au primit arme au cal, zicînd că elu nu ia pradă de cîtu 
la luptă, şi l-au îmbrăţişat; iară la Izabela, nice o aruncătură de 
ochi n-au svîrlit.
 După cina de sară, i-au zis Izabela dumnealui 
boierului Negoiţă ca să vie să ospăteze şi vîneze den ale hiare 
depre moşiile ei, şi rugatu-l-au să vie cu Ioniţă. Carele Ioniţă 
sciau ce înseamnă astă chemare şi cumu ereau stătutu şi muiara 
frumoasă, o au iertat-o de ceia faptă că n-a vrut ai dare năframa, 
şi s-au dus.
 Ereau focoasă Izabela şi toate ce-i făceau Ioniţă foarte 
îi plăceau; şi ştiau meşteşuguri mai multe decît Caliope, iară el 
s-ar hi la dînsa, atîta o îndrăgise…
 Scrisu însă iaste ca omul de-n ce-i mai mulţămit de 
soartă, tot neîndestulatu să se socoată. Ce aşa şi cu Izabela. Că 
pasămite nu-i agiungea frămîntarea trupului cu Ioniţă, ce 
vroiau şi credinţa lui, dară elu, încă se făceau că cum că nu 
pricepe.
 Că tot ziceau dumneaiei, că de n-ar hi mai bine să hie 
legea ei şi preste noi, că noi tot den soare-apune vedea-vom 
agiutor, că aiasta iaste legea cea adevărată şi alte încă multe.
 Carele Ioniţă se făceau a n-auzite, au, cu vicleşug, o 
luau la îndrăgit de uita muiara de tot şi de toate. Dară carele tot 

găseau timp au vorovire de papistăşia dumneaei, numai ce-
ntr-o zi i-a spus Ioniţă:
          - Izabela, doamna mea (nu doară că îi erau doamnă dară 
astfelui iaste vorovirea la papistaşi) înzestrată ieşti cu toate 
darurile lumeşti au diavolesci, dară io cu tine facu numai 
dragoste şi despre ale svinte să nu vorbeşti.
 Aşa i-au spusu!
 De i-au fost să plece-napoi în ţeară, cu îngreuiată 
inemă despărţi-tu-s-au. Şi i-au datu în dar Izabela două cai 
arăpeşu şi rugatu-l-au să mai vie, că dumneaiei n-a mai 
cunoaşte alt bărbat, iar de va vrea să se despartă de jupîneasa 
dumnealui, bucuroasă i-a hi nevastă iar dumnelui stăpîn pre ale 
moşii toate.
 Cum ierau trii popasuri pîn-la pasul Branului pre 
unde intrau Ioniţă în şeară, trimisu-i-au Izabela alte trii daruri, 
că ziceau dumneiei în cărţi, că măcar pînă a intra în ţeară să 
gîndească Ioniţă la dumneaiei.
 Nu ştieau dumneaiei Izabela că cît muiara arată 
dragoste bărbatului, pre atîta se slăbeşte lăsatu de cînd lumea, 
că de s-ar iubi amîndoi pre atîta, n-ar hi lume, ci raiu. Rău, au 
bine, aşa iaste şi n-ai ce-i face!

 Nu s-au scurs vreme multă, şi cel mare Postelnic l-au 
slobozit pre dumnealui Ioniţă pre la ale vădane, pasămite ca să 
împle pre cele fără făt le bucurase.
 Astă treabă, pre prea mare placu nu fu căpitanului că 
ale muiari de născuseră mai vroiau, iară cele ce nu prinsasără, 
să tot hi fost vreo doauă au tri. Dupre ce au sosit la domnie 
Ioniţă şi au datu socoteală de cea sămăntă, au fost mănat în a 
cetate a Brasăului despre niscaiva ţesături şi altele încă de 
trebuinţă Domniei.
   Şi aşa, s-au scurs vremea, precum apa cură cu 
puţintelu den burduful de caş.
 Curvăsării prea de tot, nu au prea mai făcut 
dumnealui, ce aşa cîte o jupîneasă şi ţigănci ce se nimereau în 
drumul aşternutului, la ceasul alipirii. S-au pristăvit dumnealui 
boierul Codrescul şi jupîneasa dumnealui, oamenii de treabă şi 
cu dragoste de cele svinte, dară nu cu bielşug în noroc.
 S-au ofilit în chilia den Mănăstirea den Vale fata cea 
mică, iar într-un sfîrşit de vară, cînd încep ploile, după ce au 
zăcut niscava zile, au adurmit şi dumneaiei jupîneasa 
Ruxandra.
 Şi-a adus dumnealui Ioniţă feciorii, au cei buni au cei 
den vădane, şi i-au crescut cu migală, de pre cuviinţă, carele 
i-au crescut fără a putea zicere cineva ceva, că doară îl făcuseră 
Căpitan al Copiilor de Casa Măriei Sale Domnului.
 Doi dascăli, den carele unul plătit în taleri crăesci, îi 
învăţau slovele, iar dumnealui meşteşugul armelor. Iar de iubit, 
batîr că-i aveau de la atîtea muiari şi parte nu-i purtau numele, 
nice scire că tată lu erau, încă pre toţi îi iubeau într-un feliu, că 
unul aveau ochii muisu, carele ochii au căutătura, care hie 
duioşia, hie muierasca şiretenie a zîmbirei. Fieste-care îi 
aminteau muiara ce îl făcuse şi prea fucase puţină vreme cu 
fiştecare muiare, ca să n-aibă despre ele v-o bună aducere 
aminte. Iar despre partea lor, nice ele nu aveau despre 
dumnealui decîtu gînduri de dragoste, au, măcaru, de bună 
aducere aminte.
 De ar hi stat dimpreună, s-ar hi ciocnit precum se 
întîmplă la fiece casă între bărbat şi nevastă, că cel den Ceriuri, 
de au făccut pre deplin înţelegerea cea trupească a omului cu 
muiarea, capul i l-au făcut pre asemănare, iar ia, ca proastă ce 
iaste, crede că şi mintea tot ca la bărbat iaste. Ce nu este cu 
direptate că şi Svintele cărţi spune că iaste numai den coastă de 
bărbat făurită, iar cea împărătească Pravilă, grăeşte că muiarea 
îi mai proastă decît bărbatul. Voroava omului, sămînţă se cade 
a hi pentru capul muiarii, precum primesce ea şi blagoslovita 
sămînţă a trupului – care puţine îs muiarele ce pricep aceasta, 
iar de se-ntîmplă, că să-ntîmplă cîte vr-odată, apoi cele femei 
numai proaste nu se pot chema, măcar că muiari.
 Prin acea vreme m-au dăruit dumnealui Ioniţă cu cea 
încredere care semn de cinste este. Toate cîte mi le-au spus, 
dară cum graia prea frumos ca să nu-l hi ascultat ce scris, iar 
cum nice gîndul a le scriere aşa cum le voroveau dînsul 
neavînd, multe s-au fost risipit în mintea, măcar că nestricată, 
se iau dupre cele ce se-ntîmplă în fiecare zi şi rar de alege.
 De bună samă trebuie să mă hi uitat io cu o samă de 
muiari ce s-au fost zăcut cu dumnealui, dară nu aceasta mii 
ruperea de inemă, ce gîndul că multe pilde şi frumoase foartece 
spuneau dumnealui (că doar şi voroabele zăpăceau dumnealui 
muiarele) s-au fost pierdut în cei ani de cînd s-au săvîrşit şi cei 
în carele m-am trudit eu a-l aducere aminte.
 
 Domnul Dumnezeu, trimisu-i-au plată lui Vasile Vodă 
că au fostu nevoitu a dare pre una den fiecele sale lui Timuş 
hanul, care Timuş era hiară, nu om. Rakoczy celu tiner nu 
aveau drag de cîtu de Mateiu Vodă, iar den boieri se aridică 
unul Ghiorghie Ştefanu, logofăt de pren părţile Bacăului, spre 
grabnică mazilire a Domnului său Vasile.
 Mateiu trimisau întru agiutorul Ştefanului pre Diicul, 
iar Rakoczy pre Ianoş Kemeny, şi svîrlitul-au pre Lupulu 
tocmai preste Nistru. Carele Vasile, că-i adusase visteria un 
nepot, au avut talerii de trebuinţă şi de sîrg întocmita oaste 
noauă, iar dupre Svintele Paşci trecură cea apă a Nistrului şi 
goniră pre Ghiorghie Ştefanu den catetea Iaşilor.
 Ar hi putut acum Vasile să se isbăvească în scaun, 

dară scris i-au fost să nu hie astfeliu. Iereau fudul grecul, îl mai 
aveau şi pre hiara de Timuş de ginere, şi mai iereau şi cea beţie 
a gonirei logofătului, că credeau Vasile că tot ce vrea i se 
cuvine.
 Măcar să-şi hi trecut zilele, în prea mîndrelei curţi, în 
curvăraşii şi silnice îmbrăţoşeri, de scîrbise inema boiarilor, că 
tot iar hi fost mai bine! Dară gîndul hrăpăret nu l-au lăsat, şi 
l-au împins iarăşi a se năpustire preste Vodă Mateiu.
 Cetele de hotar, luate pre nesciute, luptară, dară fără 
folos, de Vasile cu oastea lui o hi crezut că tot aşa merge pănă 
în Bănia Severinului. Ţeara ereau nepregătită şi spaima se-
ntinse. Sunau buciumaşii, gonacii porniseră la strînsură de 
gloată, iar toate iscoadele veneau cu veşti rele. Mateiu Vodă 
nu-şi pierdu nice doxa, nice răbdarea. Ştiau Măria Sa că ţeara îi 
e suflet den sufletul său, iar fii vrednici boiarii. 
 Strînsu-s-au oştile, scosu-s-au iarba de puşci, carele 
de bucate şi cele tunuri, şi de sîrg pornitu-le-au Spătariul. 
Pedestrimea fusase mînată den vreme. Iar de au dat pinteni 
calului, dumnealui Ioniţă, în fruntea celei cete de copii, soarele 
cădeau în amurg.
 Şi s-au tot lovit oştile pre cursul Ialomiţei la satul 
de-i zice Finta. Dentru început de s-au răpezit Timuşu în 
călărimea domnului, şi parcă la un timp a-au frînt boierimea. 
Au răcnit Mateiu Vodă, au strînsu boierii zăbala cailor şi 
svîrlitu-s-au iaraşi în hiarele tătăreşti. Şuiera sîneţele, hăuiau 
văile de tunetul puşcelor că s-auzeau tocma den Târgovişte. 
Cădeau den amîndoua părţile au tătari, au români, au 
moldoveni. Cura sîngele ca în crama vii, au în spurcăciunea 
muierească!
 Oastea domnului, tot sîrbi şi dorobanţi de ţeară zid de 
netrecut făcut-au, iar boierimea puse pre fugă, care fugă 
ruşinoasă foarte, pre Vasile cu ginere, fuduliu şi cîtă oaste îi 
mai rămăsase.

 L-au întins feciorii pre gios, şi-n loc de pernă pusu-i-
au două tuiuri tătărăşti, luate-n luptă.
 S-au apropiatu Vodă Mateiu, sprijinitu pre braţul 
Postelnicului Mare, Constandin Cantacuzinul, că-l lovise o 
schije la picior.
 Au dat a se ridicare Ioniţă, dară nu l-au lăsatu, ce 
numai au pus un genunchi pre pămînt,s-au plecat cu bunătate 
preste Căpitan, şi au prins a zice, parecă cu veselie, dară 

lacrima îi tremurau pre geană:
 - Hei mă, Ioniţă, dat fu să ne vateme! Că te-i zdrăveni iar, şi 
te-oi face Spătariu.
 - Doamne, zis-au Ioniţă, Căpitan de oaste am fostu, Căpitan 
mor. Spătariu îi mărire de om bătrîn, şi apoi eu îs tînăr, şi simt 
că voi rămîne.
 - De unde şti? Au cercat Vodă să şuguiască?
 - Rămîn tînăr Măria Ta că, pănă-n noapte or să mă-ngoape!
 Ce auzind  Vodă Mateiu datu-şi-au sama că Ioniţă 
ştie greutatea rănii, şi gîndul acesta foarte l-au mîhnit. Apoi 
mai întrebatu-l-au:
- Care ţii vrerea Ioniţă hiule?
 - Să-mi închizi ochii Măria Ta!
 S-au plecat Voievodul şi au sărutatu fruntea 
Căpitanului, aşa cum făcuse altădată, şi mîna sa, uşurel, 
lunecat-a preşte pleoape…
 Şi odată au domnul plîngea, cu ochii deschişi, şi 
boierii şi feciorii.
 Iar Domnul Dumnezeu, Cel a toate îndurătorul, dat-
au înţeles adînc, căci se pristăvi dumnealui Căpitan Ioniţă, în 
cea lună de Maiu cînd oamenii se-ndrăgesc. Se stinse lin, pe 
neluate sama, aşa cum se duc numai copiii -cu suflet curat- şi 
puii de găină.
 În giuru-i, feciorii, tăcuţi, îşi isbeau, fără           inimile 
de zaua ce li coperea piepturile, şi, pasămite, vor hi plîns, dară, 
care cum nu iereau muiari lacrimile s-au prelins şerpuite şi 
pierdutu-s-au în tuleie.
 Şi au trăit dumnealui Ioniţă, de-i ziceau Tricoiul, 
Căpitan de oaste, om de treabă, fără strîmbătate, fără păcate cu 
voie, ci vrednic, iar de s-au săvîrşit de cele lumeşti, ce nu aveau 
mai multu cît de doauă ori doauă zeci de ani.

 Adusu-mi-am aminte de toate cele şi inima plînsu...
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              Într-adevăr, care poet al lumii greco-romane a fost, 
alături de Homer, atât de stăruitor prezent în cultura 
europeană de-a lungul veacurilor?
              Ovidiu cunoaşte din plin gloria, încă în viaţă fiind. 
Contempo ranii nu-1 uită nici în anii exilului în 
îndepărtatul Tomis. Scriitorii şi publicul din epoca 
imperială îl onorează la fel ca pe Virgiliu. Marţial îl 
recunoaşte ca poet favorit, Lucan îl citează cu elogii, 
dramaturgul Seneca este influenţat de el, Seneca Retorul 
îi laudă ingeniozitatea, iar severul Quintilian îi recunoaşte 
totuşi multe calităţi. Staţiu, Ausoniu, Probus, Sidon 
Apolinariu, toţi vorbesc cu admiraţie despre Ovidiu.
               În Evul Mediu timpuriu operele sale se întâlnesc des 
în cataloagele mănăstirilor, şcolarii fac sârguincios 
rezumate din Metamorfoze şi îl înţeleg pe acest poet mai 
uşor decât pe alţi poeţi latini. Dar adevărata „eră 
ovidiană" începe din sec. XI-XII. Ovidiu devine maestrul 
tinerilor poeţi şi poetul favorit al goliarzilor: în parodiile 
lor satirice, „clericii vaganţi" - aceşti studenţi care 
cutreieră ţara şi universităţile - îl cinstesc ca pe un doctor 
egregius şi îl citesc cu pasiune. Alţii îl tratează ca pe un 
autor de alegorii şi îi atribuie intenţii moralizatoare: 
Ovide moralise cuprinde 70.000 de rânduri, în Roman de 
la Rose influenţa lui Ovidiu este sensibilă în peste 200 
de versuri, iar călugărul Bertrand Ginesse copiază 
Remedia amoris - „întru mărirea şi slava sfintei Fecioare 
Maria"! În curţile senioriale, unde trubadurii şi publicul 
lor mai rafinat apreciază acum frumuseţea vieţii şi a 
spiritului, compoziţia retorică şi poanta uşor satirică, 
Ovidiu este în mare cinste. Elegii din Amores 
prefigurează genuri cultivate acum de poeţii provensali - 
serenada, aubada, tensonul - şi Bernard de Ventadour, 
Arnăut de Mareuil, Guillem de Capestang, Rigaud de 
Barbezieux şi mulţi alţii îl citează des pe maestrul antic 
care, asemenea lor, considerase iubirea ca o ştiinţă şi ca 
o artă. În nordul Franţei, truverii îl cinstesc de asemenea 
mai mult decât pe Virgiliu. În Roman de Troie, Benoit de 
Sainte-Maure povesteşte adesea episoade din 
Metamorfoze, ca şi Marie de France sau Guillaume de 
Machaut; iar Chrestien de Troyes îşi începe cariera 
printr-o traducere a aceleiaşi opere, precum şi a Artei 
iubirii. Autoritatea lui Ovidiu se extinde şi asupra 
cazuisticii sentimentale a romanului curtean din 
Germania şi a liricii Minnesangerilor. Încă din sec. al 
X-lea scriitoarea şi rigorista călugăriţă Hrotsvitha 
cunoştea Ars amatoria, în 1210 se traduc în limba 
germană Metamorfozele, iar poeţii de curte - Gottfried 
von Strassburg, Hartmann von Aue, Konrad von 
Wurzburg etc. se referă adeseori la Ovidiu.
               Poetul latin este prezent şi în arta medievală. Artiştii 
sunt familiarizaţi cu povestirile sale mitologice: episoade 
din aceste povestiri apar sculptate pe portalurile 
catedralei din Chartres, figurile lui Pyram şi Thisbeei se 
găsesc printre sculpturile catedralei din Basel de prin 
anul 1200, iar în cărţile de îndrumare a artiştilor se arată 
cum trebuie să fie pictaţi zeii evocaţi de Ovidiu. În 1497, 
apare la Veneţia o ediţie a Metamofozelor cu ilustraţii, 
ilustraţii care i-au influenţat considerabil pe artiştii 
Italiei, mai ales pe Mantegna şi Giorgione; dar prima 
ediţie ilustrată a acestei opere apare în 1484, la Bruges, 
inspirând temele lucrate în numeroasele tapiţerii ale 
manufacturilor din Arras.
               Încheind Evul Mediu şi anunţând Renaşterea, Dante îl 
pune pe Ovidiu alături de Homer, îl citează - după 
Virgiliu - cel mai des, îi cunoaşte bine opera şi îl 
recomandă ca model de stil. Petrarca este şi el familiarizat 
cu opera poetului latin, îi împrumută multe episoade 
mitologice, povestea Dafnei îl obsedează prin asociaţia 
laurus- Laura, iar Trionfo d'Amore îi este sugerat de o 
elegie din Amores (I, 2). Reintroducând, cu Ameto, 
poezia pastorală în noua literatură europeană, Boccaccio 
datorează poetului din Sulmona multe reminiscenţe, aci 
ca şi în Fiammetta - pe lângă faptul că spiritul 
Decameronului aminteşte spiritul Amorurilor. În 1444 
umanistul Aeneas Silvio Piccolomini, - viitorul papă Pius 
II - scrie un foarte popular roman de dragoste, Istoria 

PUBLIUS OVIDIUS NASO:
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celor doi îndrăgostiţi, puternic influenţat de Ovidiu, 
roman care, tradus curând şi în limba spaniolă, exercită 
în peninsula iberică o considerabilă influenţă.
               De altfel, în Spania, încă din Evul Mediu poetul 
iubirii este mai preţuit ca poetul Metamorfozelor: 
romanul scris aici în limba latină şi în formă dramatizată, 
Pamphilus de Amore nu numai că aminteşte la fiecare 
pas de Arta iubirii, dar este chiar atribuit lui Ovidiu. 
Aceeaşi puternică influenţă o mărturiseşte şi populara 
Libro de Buen Amor a lui Juan de Ruiz (1330), sau 
culegerile lirice de Canciones din sec. XV, în timp ce 
figura celebră a Celestinei (1499) pare a fi o reluare a 
detestabilei codoaşe din Amores, (I, 8). Odată cu marii 
scriitori ai Renaşterii, influenţa lui Ovidiu este mai 
sensibilă. Cervantes îl citeşte, îl admiră şi îi citează 
versurile. Lope de Vega scrie câteva piese cu subiecte 
luate din Ovidiu. Calderon citeşte Metamorfozele 

(exemplarul, purtând semnătura autografă a marelui 
dramaturg, se află în ţara noastră); iar Lusiadele, 
capodop era celui mai mare poet portughez, Camoes, 
abundă în reminiscenţe ovidiene.
             Plină de asemenea reminiscenţe este şi Troilus şi 
Cresida a marelui poet englez din sec. XIV, Chaucer, 
care în alte locuri din opera sa îşi exprimă admiraţia faţă 
de acest spiritual „discipol al Venerei"; de altminteri şi 
Dryden va remarca factura spirituală ovidiană a 
Poveştilor din Canterbury. După Chaucer, mai târziu, în 
sec. XVI, operele lui Ovidiu figurează în programele 
şcolilor engleze. Marlowe îl imită pe poetul latin în Hero 
şi Leandru, dar traducerea sa juxtaliniară a Amorurilor 
este arsă în piaţă din ordinul arhiepiscopului de 
Canterbury. Totuşi, Spenser continuă să ia din Ovidiu 
măcar descrieri alegorice. La Shakespeare, urmele 
poetului latin - deşi citit mai degrabă în traducere - se 
întâlnesc des. Subiectele amplelor poeme Necinstirea 

Lucreţiei şi Venus şi Adonis sunt luate din Faste şi 
Metamorfoze, în timp ce figura eroinei din Antoniu şi 
Cleopatra este inspirată de aceea a Didonei din Heroide 
(VII). Visul unei nopţi de vară este scrisă sub impresia 
lecturii unor episoade din Metamorfoze; şi în Furtuna se 
găsesc influenţe din poetul pe care Shakespeare îl citează 
de-a dreptul, în Chinurile zadarnice ale dragostei. Mai 
târziu Ben Jonson va readuce figura lui Ovidiu în satira 
comică Poetastrul. În fine, Milton, deşi cu vederi 
puritane, este totuşi familiarizat cu Arta iubirii; diferite 
momente din Paradisul pierdut sunt inspirate din 
Metamorfoze, a căror lectură o asculta cu predilecţie, 
alături de cea a poemelor homerice şi a tragediilor lui 
Euripide - după ce poetul îşi pierduse vederea.
             În Franţa Renaşterii, Ovidiu devine poetul favorit al 
Pleiadei. Sub influenţa Tristiilor, Joachim du Bellay, 
poetul Regretelor, aspiră să devină l'Ovide francais. În 
sonetele şi odele lui Ronsard este foarte sensibilă 
influenţa celui pe care poetul francez îl admira cel mai 
mult dintre toţi elegiacii latini. Mai târziu, Montaigne va 
recunoaşte că a descoperit plăcerea cititului datorită 
lecturii în original a Metamorfozelor încă de la vârsta de 
8 ani! În acelaşi secol, Erasm din Rotterdam recomandă 
Heroidele ca un excelent exerciţiu epistolar şi în genere 
pe Ovidiu ca pe un maestru al exerciţiilor de retorică.
             Influenţa lui Ovidiu este masivă şi în arta Renaşterii. 
Marii oameni ai Renaşterii îl cunosc. Leonardo da Vinci 
citeşte Meta morfozele, iar în biblioteca sa are o versiune 
italiană a Epistolelor lui Ovidiu.În arta timpului, prezenţa 
poetului latin este covârşitoare. Pe uşile de bronz ale 
catedralei Sf. Petru (1445) sunt sculptate 16 episoade 
cunoscute de artist (Filarete) din Metamorfoze - şi 
aceasta, cu mult înaintea primei tipărituri a respectivei 
opere (1471). Mai târziu - ne informează Vasari - scene 
inspirate din această sursă servesc chiar şi pentru 
decorarea lăzilor de zestre! Urmează seria nesfârşită a 
artiştilor Renaşterii sau barocului care tratează acum 
teme ovidiene: Donatello, Raffael, Tizian, Giorgione, 
Michelangelo, Veronese, Tintoretto, Tiepolo, Bernini, 
Benvenuto Cellini, Guido Reni, Salvator Rosa... 
Brueghel cel Bătrân şi cel Tânăr, Durer, Cranach, 
Jordaens, Velazquez, Rubens, Rembrandt... Poussin, 
Claude Lorrain, Lebrun, Boucher, Watteau... Dintre cele 
peste două sute de teme mitologice transmise posterităţii, 
de Metamorfoze, numai una, Răpirea Europei, de pildă, 
a fost tratată de cel puţin două sute cincizeci de artişti! 
Poate că opera artistică de cea mai mare amploare dintre 
toate operele inspirate de Ovidiu este seria de 112 picturi 
- majoritatea cu subiecte luate din Metamorfoze - cerute 
lui Rubens de către Filip IV al Spaniei. Pictori şi sculptori 
cu renume, ca Girardon sau Coysevox, vor împodobi 
castelele şi palatele - Fontainebleau, Luxembourg, 
Tuileries, Versailles, Sans-Souci, cu scene sau figuri din 
Metamorfoze; în fine, seria numeroşilor ilustratori ai lui 
Ovidiu începe încă din Evul Mediu, pentru ca, peste 
veacuri, Pablo Picasso să ilustreze, în 1931, o ediţie de 
lux în limba franceză, cu 30 de gravuri.
              Nici muzica de operă nu se va sustrage influenţei lui 
Ovidiu. Prima încercare în domeniul operei, Apollo şi 
Daphne (1594), prezintă un libret inspirat din 
Metamorfoze, la fel ca şi a doua operă, Euridice (1600). 
Această bogată sursă ovidiană o vor exploata din plin în 
libretele operelor lor compozitori celebri la Lulli, 
Monteverdi sau Gluck iar în sec. al XVIII-lea, Hăndel, 
Gretry, Cherubini sau Rameau. între timp, în Germania, 
Martin Opitz în Daphne (1629) se inspiră tot din Ovidiu, 
dând cel mai vechi text german de operă.
               În marele secol al absolutismului monarhic francez, 
Ovidiu este poetul preţuit al saloanelor şi preceptor al 
iubirii mondene - ceea ce îi face pe doi poeţi burleşti, 
Richer şi D'Assoucy, să-1 trateze ca erou de parodie în 
opere de câte 15.000 de versuri. Mulţi dramaturgi ai 
epocii, printre care şi fraţii Corneille, îşi iau subiectele 
din Faste sau din Metamorfoze. În Povestirile sale, La 
Fontaine se inspiră de multe ori din Ovidiu. Moliere este 
îndrăgostit de Metamorfoze, carte nelipsită din odaia sa 
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de culcare în anii bătrâneţii. Racine, care aflase în 
Heroide multe sugestii pentru caracterizarea personajelor 
sale feminine, în 1661 citeşte şi ad notează toată opera lui 
Ovidiu, intenţionând chiar să scrie o tragedie al cărui 
personaj principal urma să fie poetul roman. în timpul 
acesta, austerul prelat Fenelon îl atacă pe Ovidiu (aşa 
cum făcuse, cu două veacuri înainte şi fanaticul 
Savonarola la Florenţa) - ceea ce nu împiedică, însă, ca, 
tot în acest secol, multe cărţi cu conţinut esenţialmente 
pios să poarte titluri inspirate de poetul păgân atât de 
detestat de oficialitatea catolică: Les Fastes de l'Eglise, 
L'Arte d'Amar Dio, sau De Arte Amandi Sanctam 
Mariam.
              Prestigiul lui Ovidiu se mai menţine şi în „Secolul 
luminilor", în Franţa unui veac prin excelenţă raţionalist, 
lucid, inteligent, ironic şi preţuind galanteria sau aluzia 
picantă, poetul îşi găseşte numeroşi admiratori şi 
imitatori. Voltaire îl găseşte fermecător, Andre Chenier 
schiţează mitul răpirii Europei, iar Montesquieu dă 
Spiritului legilor un epigraf luat din Ovidiu.
              În Anglia, la începutul sec. XVIII, Dryden recurge 
adeseori la el în Fabulele sa\e; Congreve scrie Drumul 
lumii în spirit ovidian, iar tânărul Swift readuce într-o 
frumoasă adaptare pe Philemon şi Baucis. Figurile 
acestor doi bătrâni din Metamorfoze le evocă şi Goethe 
în finalul din Faust. De altfel Goethe îşi aminteşte adesea 
de Ovidiu în Elegiile romane, iar în jurnalele sale 
menţionează că reciteşte mereu opera capitală a poetului 
latin.
              În secolul romanticilor influenţa lui Ovidiu începe să 
scadă, printre altele pentru că prestigiul culturii clasice 
însăşi era de mult în declin. Limba latină nu mai este „o 
limbă internaţională" a intelectualilor. Studiul literaturii 
greceşti se intensifică în detrimentul celei latine. 
Puritanismului burghez al secolelor anterioare îi vine 
acum în ajutor curentul de exaltare a creştinismului, 
inaugurat de Chateaubriand; totuşi, autorul Martirilor nu 
se poate reţine să nu dedice o sentimentală pagină 
ilustrului autor al Metamorfozelor, deci unui mare 
reprezentant al „geniului păgânismului". Romantis mul 
popular nu-1 descoperă încă pe poetul Fastelor. în fine, 
progresul tehnicii romanului şi excepţionala sa dezvoltare 

vor depăşi covârşitor pe maestrul latin al subtilei analize 
psihologice. Poate că cel mai cald omagiu i-1 aduce 
acum - singur dintre marii poeţi moderni - Puşkin (Către 
Ovidiu). încolo, câţiva poeţi romantici îşi mai amintesc 
ocazional de el. Byron îi mărturiseşte simpatia, în Don 
Juan sau în Beppo. Shelley, Morris, Swinbune mai 
împrumută câte un episod din Metamorfoze (respectiv în 
Arethusa, Paradisul pământesc, Atalanta). Lamartine îl 
citează, dar îi este cunoscut mai degrabă prin intermediul 
lui Petrarca sau Parny. Victor Hugo ambiţionează să-1 
egaleze în facilitatea versificării, chiar dă unei ode un 
epigraf luat din Ovidiu, dar îl consideră prea clasic şi 
prea frivol.
              În domeniul artelor, Ovidiu îl inspiră pe sculptorul 
Puget, în timp ce pictorul Delacroix îi aduce un frumos 
omagiu, reprezen-tându-1 în patru tablouri, dintre care 
Ovidiu la sciţi este comentat cu multă căldură de 
Baudelaire.
*
              Dacă în memoria colectivă a urmaşilor acelor băştinaşi 
geţi care arătaseră respect şi prietenie poetului exilat 
printre ei amintirea lui Ovidiu nu a fost permanentă (fapt 
care, de altfel, niciodată nu se va putea afirma cu 
certitudine), în schimb în ultimele trei-patru secole cel 
puţin această prezenţă este atestată de tradiţii, de basme 
sau de toponimie. Poporul nostru vorbeşte despre Turnul 
lui Ovidiu, despre Insula lui Ovidiu, sau despre Lacul 
Ovidiului (ultima denumire figurând chiar într-un 
dicţionar geografic din sec. XVI).
              Elocvent e faptul că prima traducere în limba română a 
unui text latin este traducerea unui text din Ovidiu (şapte 
versuri, într-o culegere de sentinţe, publicată de un sas la 
Sibiu în 1679). Primul traducător şi imitator român al lui 
Ovidiu este cronicarul Miron Costin, care traduce doar 
patru versuri din Pontice şi unul din Faste, dar în a cărui 
poemă Viaţa lumii se pot identifica multe motive 
ovidiene. Tot atât de bine îl cunoaşte pe Ovidiu şi 
Dimitrie Cantemir, care de asemenea traduce patru 
versuri, insistând în Hronic şi în Descrierea Moldovei 
asupra vieţii poetului. Cronicarul Nicolae Costin traduce 
pasaje din Metamorfoze, pentru ca, în 1803, Vasile Aron 

să traducă în versuri şapte legende din opera capitală a 
lui Ovidiu, iar în 1807 să publice două prelucrări. Din 
Meta morfoze mai traduc şi Ioan Barac, Timotei Cipariu 
şi Costache Conachi, în prima jumătate a veacului trecut, 
iar din elegiile exilului, B. P. Haşdeu şi St. Vârgolici. 
Arta iubirii apare în româneşte în 1890 la Focşani, părţi 
traduse din Faste sunt publicate încă din 1895, iar din 
Amoruri, în 1897. Reminiscenţe ovidiene se percep şi în 
Ţiganiada lui I. Budai Deleanu. Vieţii şi operei lui 
Ovidiu îi dedică versuri sau articole Vasile Aron, Gh. 
Asachi (1836) şi Haşdeu (1872-3). Eminescu, după ce 
tradusese celebrele versuri din' Triste (I, 9):
Până vei fi fericit număra-vei amici o mulţime,
Cum se vor întuneca vremile, singur rămâi,
traduce fragmente din poezia lui Puşkin Către Ovidiu. 
Viaţa poetului latin îl impresionase profund, iar din opera 
lui - una din lecturile sale preferate - Eminescu ar fi voit 
să traducă mai mult. Drama Ovidiu a lui V. Alecsandri 
(urmată de alte trei, cu acelaşi titlu, de Nicolae Iorga, Gr. 
Sălceanu şi G. Scherg în limba germană) este tradusă şi 
prelucrată de autor în limba franceză, sub formă de libret, 
pe care Ch. Gounod intenţiona să compună muzica unei 
opere.
               În domeniul artelor plastice, statuii lui Ovidiu din 
Constanţa (1887), operă a sculptorului italian Ettore 
Ferrari - copie a celei din centrul Sulmonei - îi vor urma 
busturile lui Ion Georgescu şi Corneliu Medrea (sau, în 
pictură, portretul datorat lui N. Vermont). - Mai fertil va 
fi câmpul erudiţiei şi al traducerilor, în care se vor 
impune cu autoritate îndeosebi contribuţiile lui D. Marin, 
N. I. Herescu şi N. Lascu; sau - printre traducătorii, cu 
totul remarcabili, din ultimul secol, - T. A. Naum 
(Scrisori din exil), St. Bezdechi (Tristia) şi autorii celor 
trei diverse versiuni ale Metamorfozelor (M. Valeria 
Petrescu, Ion Florescu, David Popescu).
              La fel ca peste tot în lume, şi aici, în a doua sa patrie, 
credinţa sa fermă se va adeveri, statornic:
               Şi totuşi a mea faimă prin veacuri va trăi!

Ovidiu DRIMBA

●Şi trifoiul cu patru foi este rumegat ca şi cel cu trei 
foi...
●De la o vreme, ar trebui să ne punem seara, înainte de 
culcare, şi umerii pe umeraş...
●Meandrele răului marchează drumul cel drept al apei.
●N-am văzut încornorat care să nu se lase gâdilat între 
coarne.
●Întotdeauna facem mai multe greşeli decât îndreptăm...
● Cei ce se încuie pe dinăuntru pierd mai mereu cheile...
●Pâine să fie, că nimeni nu se va plânge că n-are salivă.
●Înainte de-a te socoti plictisit, verifică dacă nu 
plictiseşti!
● Rana întunericului se numeşte lumină.
● Uiţi de parfumul trandafirului după ce te-ai înţepat.
● Despre moarte se poate vorbi o viaţă întreagă...
● Are talent cu carul, dar prefer să-l care cu roaba...
●Ce face timpul din noi nu adce nici pe departe cu ceea 
ce facen noi din timp...
●Ideal ar fi ca nevasta să-ti fie amantă, iar nu amanta 
-nevastă...
● Singurul peşte ce poate a fi pescuit în Styx este somnul 
cel de veci...
● In statul de drept ar trebui abolit, în primul rând, 
dreptul la stat...
● Cei doi soţi erau nişte amanţi perfecţi: el avea o 
amantă, iar ea avea un amant...
● Oricâte icre negre ar mânca, acest om rămâne tot burtă-
verde...
● Aşa de mult s-a acoperit de glorie încât nimeni nu l-a 
mai văzut vreodată...
● Sacul era plin cu funii şi nu se găsea cu ce să fie legat 
la gură.

AFORISME
● Tot dându-i cuiva apă la moară, îţi va lua, până la 
urmă, şi tot mălaiul!
● Barca trasă pe uscat nu se va scufunda vreodată, dar 
tot timpul stă într-o rană...
● Doar Erasmus a făcut elogim nebuniei, dar câţi critici 
literari de azi nu suferă de nebunia... elogiului!
● Când adevărul este în vin, minciuna este în nota de 
plată.
● Doar pe timpul lui Napoleon bastoanele de mareşal 
stăteau într-o raniţă de soldat...
● Justiţia s-a privatizat, dând balanţa unui negustor şi 
sabie unui măcelar...

● Copacii par mai mari când sunt căzuţi la pământ...
● Există o formulare chiar mai orgolioasă decât "După 
mine, potopul", şi anume "Dupăpotop,eu!...”
● Te poţi apuca de scris doar pentru a-ţi aduce o muză în 
casă...
● Orice Narcis va sfârşi prin a fi un Ianus.
● Visul i s-a împlinit, dar tot pe când era în somn...
● Nenorocirea nu este că regele e gol, ci că visteria e 
goală...

●Punţile se mai rup şi sub propria lor greutate!
● Din amant, soţ -se mai poate, dar din soţ, amant - 
niciodată.
● Nimeni, dar absolut nimeni, nu a murit înecat în 
Styx...
● A simţi că îmbătrâneşti e semn că nu te-a părăsit încă 
tinereţea...
● Clepsidrele? Castelele de nisip ale Timpului...
● A plecat după Ileana Cosânzeana şi s-a întors cu Muma 
Pădurii.
● Cei mai mulţi cuceresc femeile predându-li-se...
● Când eşti între Scilla şi Carybda, nu are importanţă 
care-i una şi care-i cealaltă.
● Deşi are picioare scurte, mulţi sunt îndrăgostiţi de 
minciună.
● Din cercul de prieteni se trasează triunghiul conjugal.
 ●Dramele de familie se joacă cu casa închisă.
● Fericirea se câştigă cu gramul şi se pierde cu tona.
● N-a spus la nimeni niciodată du-te mai încolo, dar nici 
vino mai încoace.
● Niciodată muza nu se şterge, în public, de transpiraţie.
● Punem punct, de cele mai multe ori, nu pentru a ne 
opri, ci pentru a o lua de la capăt.
● Sunt două feluri de scriitori: care nu pot scăpa de muze 
şi de care muzele nu pot scăpa.
● Tot zburând din floare în floare, a început să se 
ofilească.
● Când e frumos spus, aproape că nu mai contează dacă 
este şi adevărat.

ION BUSUIOC
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PIATRA DE 
HOTAR a 
fost, înainte 
de toate, un 
obiect cu 
f u n c ţ i e 
utilitară, ca 
s e m n 
distinctiv de 
delimitare a 

proprietăţilor, 
a zonelor, a localităţilor, a statelor etc. 
Prin urmare, piatra de hotar a îndeplinit 
şi mai îndeplineşte o funcţie geodezică, 
despărţitoare, limpede doveditoare fiind 
imaginile următoare, marcând 
„grentuirea” comunelor Anger, 
Teisendorf şi Ainring, aflate, aşa cum 
precizează textul, „nu departe de 
Vachenlueg, în valea „Kleinen Sur” 
(Grenzstein). Astfel de PIETRE găsim 
şi la Rantzau, precum şi la frontiera 
Danemarcei cu Germania (Dänischer 
Grenzstein), identificate de mine pe 
internet.
 În acelaşi calup „geozodic” 
apare şi poemul DER GRENZSTEIN 
de Hansulrich Röhl, intitulat „Poem din 
Danzig”, devenit, în împrejurări politice 
inamicale, şi melodie (cântec), având 
următorul text:

Ein schmaler Pfad. Ein grauer Stein:
Soll hier des Reiches Grenze sein?

Ist hűben Land, ist drűben Land:
Und doch der gleicahen Sprache Band 

Auf schmalem Pfad ein grauer Stein
Kann niemals Blutes Grenze sein!

În româneşte, în proprie tălmăcire, 
poemul „sună” astfel:

O potecă. O piatră (nu tombală):
Să fie graniţă imperială?

Dincolo – Ţară; aici – tot Ţară,
Iar Limba e aceeaşi: o comoară!

Pe o potecă, o piatră stă şi plânge:
NU! Ea nu poate fi o graniţă de sânge!

Impresionat de astfel de documente şi 
de semnificaţiile lor, cu atât interesul 
meu vizavi de acest subiect e sporit, pe 
măsură ce, la simpozionul naţional al 
brâncuşologilor de la Târgu-Jiu din 
acest an, PIATRA DE HOTAR devenea 
un „obiect” de interes ştiinţific din 
punctul de vedere al simbolisticii acestei 
opere brâncuşiene. În acea zi de 16 
martie 2007, dr. Dumitru Adrian 
Crăciunescu, autorul antologiei 
„Brâncuşi – după 50 de ani”, a propus 
autorităţilor locale să facă demersurile 
necesare ca „PIATRA DE HOTAR” a 
demiurgului hobiţean să fie adoptată ca 
al doilea IMN (în piatră) al Uniunii 
Europene, mesajul operei fiind similar 
cu cel al cunoscutului poem schillerian 
AN DIE FREUDE („Imnul Bucuriei”), 
prima strofă având următorul conţinut 

„PIATRA DE HOTAR”, ÎNTRE REAL ŞI SIMBOLIC
(în original):

Freude, schőner Gőtterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder 
Was die Mode streng geteilt:
Alle Menschen werden Brűder
Wo dein sanfter Flűgel weilt…

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen KUSS der ganzen Welt!
Bruder – űbern Sternenzelt
Muss ein lieber Vater sein!

(Tu, înaltă Bucurie,
Fiică a sacralităţii,
Azi, călcăm beţi de Lumină
Sanctuarul Libertăţii.
Vraja ta releagă iară
Tot ce moda despărţise:
Sub aripa ta de aur,
Suntem fraţii tăi de vise!

…Braţ la braţ, voi, milioane!
Sub SĂRUTUL viu al Firii
Peste bolta înstelată –
Fie un Tată al IUBIRII!)
  (Tălmăcire de D.D.)

 Revenind la  real i tatea 
(obiectualitatea) PIETREI DE HOTAR, 
de utilitatea inclusiv strategică, am 
transpus ideea în registrul următorului 
„imaginar”, având şi experienţa atâtor 
PIETRE dintre proprietăţile de pe 
JALEŞ:

 

MESAJUL REAL AL UNEI „PIETRE 
DE HOTAR”

„De aici, până aici!”
Lucru sacru, milenar,
Consfinţit şi în hrisoave;
Martor : „PIATRA DE HOTAR!”

„PIATRA DE HOTAR” rămâne
Peste secole semn clar,
Cetluit şi în cutume:
Este sacru, milenar!

„Pe aicea nu se trece”! –
E poruncă de hotar,

Dăltuită-n piatră sacră
Ca un hrisov milenar…

Şi în Târgul de pe Jiu
Este-o „PIATRĂ DE HOTAR”…
…Demiurgul a cioplit-o
Ca pe-un simbol tutelar.

 Trecând, apoi, la semnul 
simbolic al Pietrei de hotar al lui 
Constantin Brâncuşi, unde Sărutul este 
o Îmbrăţişare universală, am compus, 
în versuri, „HIMNUL” Pietrei de hotar 
a hobitanului,-  îl readu (în limbile 
română şi germană):

DER „GRENZSTEIN”

MOTO:
„Seid umschlungen Millionen!
Dieser Kuss der ganzen Welt!”
(Friederich Schiller: „An die Freude” 
bzw 
Ludwig van Beethoven: „Die neunte 
Symphonie”)

Zwischen Krieg und Frieden – 
Sollte ein Grenzstein sein:
Der Liebe freudvoll Reigen,
Der ewige Kuss rein !

Erhaben geschriebene Ode
„An die Freude!” ein
Vom rumänischen „Steinmetz”
In starkem, heiligem Stein !

Zwischen Krieg und Frieden
Herrschen sollt’ ein Grenzstein:
Der Kuss, welcher verkündet
Ewige Lieb, Verein!

Zwischen Krieg und Frieden
Nicht immer Grenzstreit sein,
Sondern das der Liebe Feuer,
Des Kusses glühend Grenzstein! 

Ein Aufruf denn zur Liebe,
Zum Frieden, Glück muss sein 
Für die ganze Welt
Brancusis-Werk: „GRENZSTEIN”

                          

Şi Masă a Tăcerii, şi Piatră de Hotar
Piatra de Moară ce fu Sfânt Altar…

Păzeşte-n cimitir, liturgic, Veşnicia;
Piatra de Moară macină Stihia,

Ce dă năvală peste OM când vrea,
Ori apără Lumina când Bezna vrea s-o ia?

Masă a tăcerii, Piatra de Hotar
Între Viaţă şi Moarte, înscrise-n Calendar

Acest Altar – Piatră de Hotar,
Ce macină Lumină, veşnic Har…

Mesajul simbolic al 
„Pietrei de Hotar” a lui Brâncuşi

Între Război şi Pace –
O „PIATRĂ DE HOTAR”
O Horă a iubirii,
Sărutul Planetar !

„Odă” în piatră sfântă,
Scrisă de un „Pietrar” ,
Spre-a-mbrăţişării slavă – 
Iubirea fiind  HOTAR !

Între Război şi Pace –
O „PIATRĂ DE HOTAR” ,
„Odă”a Bucuriei, scrisă
În rocă de un „Pietrar !”

De-aici, din ţărm valah,
În patru zări, chemare:
„Lăsaţi doar Imnul Păcii
Cu aripi vii să zboare!

Puneţi HOTAR de suflet,
Să nu ne-nvingă Greul!”…
… Mesaju-i scris în piatră;
„Pietrar” : Brâncuşi. Arheul!

                         

 DUMITRU DĂNĂU
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Fântâna

Aplec ciutura-n fântână
Şi-o înclin cu grijă până

Simt că-n trupul ei se-mbie
Apa sfântă, apa vie. 

O fântână şi-n mine…
Ciutura  cine s-o-ncline 

Când e arşiţă târzie 
Dacă nu tu, Poezie?!

Dinspre cuvânt

Lui Gheorghe Azap

Sufletu-mi – Cer.
Norii-l străbat
Într-un mister
Nedezlegat.

Stau în cuvânt.
Ca într-un vis –
Fără avânt
Şi imprecis…

Cer, când mă dor
Iviri în har,
Un iertător,
Paşnic hotar

Unde să-mi duc
Oasele-n jos
Şi singur cuc 
Şi somnoros

Dinspre cuvânt
Să-mi bată-un vis – 
Să ştiu că sânt
Un rând promis.

De când

De când m-a-nvrednicit Înaltul
Să plâng c-un ochi, să râd cu altul,
S-adulmec golul, să simt plinul,
Să merit mierea şi veninul,

GEORGE CORBU

Am băut apus de soare
Luminii să îi tângui psaltul, 
Vieţii să-i încerc bazaltul,
Să-mi capăt pâinea, dar şi vinul,
De când mi-am desluşit destinul,

De-atuncea, într-un fel sau altul,
Durerii i-am turnat asfaltul,
Tăcerii-ajuns-am pelerinul,
Mulţimii fostu-i-am puţinul!

Suflete

Învaţă, suflete, să speri
Că nu-i mai bine nicăieri.

N-ajunge, suflete, să-nveţi
Povara unei noi tristeţi.

Nu cere, suflete, să-nduri
Învrednicirea din scripturi

Şi nici nu te-ndemna să ceri 
Dezlapădarea de dureri… 

Lumea 

Lumea strânsă-ntr-un vârtej
Este mov, albastră, bej

Dar şi roşie-ndestul
Pentru un iconodul

Ce-a înmormântat cu fast 
Un trecut iconoclast.

Patria

Poate-un Olimp
Te cheamă-n joc - 
Dar  n-ajungi timp
De nu eşti loc !

Si rudă chiar
Cu slova-foc,
Tot nu ai har 
De nu eşti loc !

Nemuritor,
Plinind soroc,
E orice zbor
Nuntit în loc!

Blestem întrerupt  

Nemernică zi,
Fir-ai o noapte,
Fir-ai să fii
Dusă-ntre şoapte 
Printre pustii
Şi miazănoapte
Intre făclii
Şapte ori şapte…

 Aşteptare

Nu vreau ora

Tuturora
Ci vreau ceasul
Când Pegasul
Se coboară
Într-o doară
Din înaltul
Mereu altul
Ce se-ndură
De-o Scriptură.

Ştire plumburie

Stau de-apururi răstignit
În cuvântul negrăit

Netemându-mă să-l chem
Cu o floare de blestem

Răsădită-n grai amar 
Cu dezmăţuri de tâlhar

Desluşind cu chiu cu vai,
Doamne, locu-n care stai

Şi-alegând pe-un fir de cer,
Neîntrezărit, să pier.

Semnul cel mare

Nespovedit, ne-mpărtăşit
Întru cuvânt m-am fost ivit.

Când ani m-au împresurat
Cuvântul dusu-m-a-n păcat.

Într-un târziu m-a miruit
Cuvântul îndumnezeit.

Am băut apus de soare

Am băut apus de soare,
Am băut ivit de lună
Dintr-un cer de-nfiorare
La Veneţia, -n lagună

Unde nesfârşirea moare
Şi-unde veacuri se adună.
Am băut apus de soare,
Am băut ivit de lună

Încleştându-mă-n splendoare
Ca o pasăre-n furtună.
Cu durerea, -nsoţitoare, 
De a nu fi împreună

Am băut apus de soare !

Madrigal

Cât de ne-nceată eşti
Şi cât de-mprejmuitoare !
Zugrăvită pe fereşti
Strângi cohorte-n adorare.

Văzu-ţi nimbul cum se-ncheagă,
Cum în el te înfăşori - 
Eu, îmblânzitor de nori
Pentru tine, atotdragă !

Dor de Brâncuşi

Un ceas mai devreme
Se apleacă pe gene
O harfă zdrobită,
Secunda rănită.

O Poartă, un Sărut
În piatră au Tăcut.

Doar timpul ce vine
Ciopleşte în mine
O flacără albastră
Cu zbor de măiastră.

Interogaţie

Universul întreg s-a închis
În călcâiul meu.
Nu pot să mai calc 
De teamă
Să nu-l strivesc.

Cred că extincţia cosmică
Trebuie
Să mai aştepte un an,
Că azi.
Înfloresc măslinii
În Mediterana
Şi balenele albastre
În Groenlanda.

Zăpezi nesfârşite-şi mută
Flăcările-n cer
Şi-n mine.

Ai să revii?

Lui Nichita

Floare roşie ca mărul,
Curge-n piatră adevărul
Răstignind în ceruri dorul.

Straşina lumii coboară-n cuvânt
În rostire nerostită
Nealbastră, neştiută.

Alerg printre tăceri grele de 
marmură
Ce-mi muşcă piciorul
Până la os.

Crezi că ne vom întoarce
La cub ori la cerc
Sau vom lăsa corăbiile toamnei
Să troienească-n sunete moarte?

Angela Giorgi
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Organizată de Centrul judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj şi Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, ediţia jubiliară de anul 
acesta a fost apreciată drept una de anvergură şi de o calitate deosebită, având în 
vedere atât numărul mare de participanţi din întreaga ţară (cca 60), cât şi 
componenţa juriului naţional (George Corbu – preşedinte Uniunii Epigramiştilor 
din România, scriitorul Nicolae Dragoş, Ştefan Cazimir – exeget de marcă al 
operei caragialiene, dramaturgul clujean Cornel Udrea, publicistul Al. Păsărin – 
directorul Trustului de presă şi publicaţiilor „Flacăra” şi preşedinte al Ligii 
Culturale „Fiii Gorjului” din Bucureşti, şi autorii gorjeni: Ion Cepoi, Viorel 
Gârbaciu, Spiridon Popescu, Marian Dobreanu ş.a.).

În cadrul Festivalului s-a desfăşurat şi ediţia a III-a a Salonului Naţional de 
Caricatură, reconfirmând, dacă mai era nevoie, valoarea unor nume deja cunoscute, 
precum gorjenii Grigore Haidău şi Aurelian Iulian Şuţă (ŞAI), Leonte Năstase 
(Constanţa), Costel Pătrăşcanu (Galaţi), Cătălin Zaharia (Braşov).

Recenta ediţie jubiliară a Festivalului de Umor de la Târgu-Jiu a beneficiat şi de 
unele foarte gustate întâlniri cu public, fie la Colegiul Naţional „Ecaterina 
Teodoroiu” din Tg.-Jiu (amfitrion: prof. dr. Z. Cârlugea), fie la Căminul Cultural 
din Runcu (satul natal al regretatului scriitor Ion Cănăvoiu), unde a avut loc şi 
festivitatea de înmânare a premiilor, în contextul unui frumos spectacol de muzică 
şi poezie din creaţia marelui sărbătorit,  susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale din 
localitate şi Grupului Şcolar „G-ral Constantin Şandru” din Bâlta.

FESTIVALUL NAŢIONAL DE UMOR „ION CĂNĂVOIU”, 
Ediţia a XV-a, 18-21 octombrie 2007, Tg.-Jiu

ŞTEFAN CAZIMIR:

„Par lui-même"
              

               La puţin timp după împlinirea vîrstei de 70 de ani, 
lui Ştefan Cazimir îi năzare ideea de a-şi prezenta 

monografic viaţa şi 
opera. Iniţiativa nu e 
nouă  decît prin 
dimensiuni, altminteri 
precedente există. Titu 
Maiorescu şi-a scris 
biografia la persoana 
a III-a, încredinţînd-o 
apoi lui S. Mehedinţi, 
care a publicat-o sub 
p s e u d o n i m u l 
„ S o v e j a " .  E . 
Lovinescu a procedat 
asemănător, dar n-a 
m a i  a s c u n s 
paternitatea textului, 

iscălindu-1 transparent „Anonymus Notarius". G. 
Călinescu, în Istoria sa, dedică un paragraf lui G. 
Călinescu. Unele exerciţii în acelaşi sens făcuse însuşi 
autorul nostru în Caragiale e cu noi!, apoi în recenzia 
propriei sale cărţi, în fine în articolul „Segui il tuo 
corso...", pe care şi-1 auto-dedicase la 69 de ani şi îl 
semnase „Anonymus Notorius"; jocul de cuvinte 
„Notarius-Notorius" făcea clară aluzia la Lovinescu. Mai 
puţin sau deloc limpede este geneza insolitului demers. 
Impuls ludic? Intenţia de a şoca? Dorinţa de a-şi construi 
un cavou comod şi simpatic, care să-1 apere de 
ingratitudinea posterităţii? Lista rămîne deschisă, ea 
urmînd a se lungi prin contribuţia cititorilor cărţii şi a 
viitorilor ei recenzenţi. Din 1990, aşa cum se ştie, statutul 
personajului se schimbase radical şi brusc. Omul „de 
hîrtie" se transformase în om public. Apărea frecvent la 
televizor, necunoscuţi îl abordau pe stradă. Atenţia pe 
care începe să şi-o acorde este un reflex al atenţiei celor 
din jur. Preceptul baconian „De nobis ipsis silemus" 
devenea tot mai greu aplicabil, riscul „trădării" - tot mai 
acut. Remediul trebuia să vină dinăuntru, adică din 
vechea profesiune a subiectului: aceea de critic şi istoric 
literar, blindat cu toate armurile breslei.
               In momentul în care o treci pe fişe, propria ta viaţă 
devine alta. Detectivismul autorului se îndreaptă acum 
spre el însuşi: cercetează minuţios hîrtiile de familie, 
reconstituie traseul profesional al părinţilor, îşi reciteşte 

La acţiunea din 20 octombrie 2007, de la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 
(amfitrioni: prof. Alexandra Andrei şi prof. Ion Cepoi, directori ai instituţiilor 
organizatoare) au fost lansate, în prezenţa autorilor (asediaţi, mai apoi, pentru 
atografe), lucrările: Antologia epigramei româneşti de George Corbu, Valerian 
Lică, George Zarafu (Ed. Pro Transilvania, 2007), Ştefan Cazimir de Ştefan Cazimir 
(Ed. Hasefer, Bucureşti, 2007), Antologie de proză umoristică românească, de 
Cornel Udrea (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2007), Reporter la judecata de apoi, de 
Vasile Băran (Ed. Verus, Bucureşti, 2007), precum şi „Uneltele”, antologie din 
poezia umoristică a regretatului Ion Cănăvoiu ori revista „Hazul”, întemeiată de 
acesta şi ajunsă la nr. 15.

Merită amintită şi lansarea unui recent număr al revistei „Epigrama” (anul XV, 
serie nouă), editată de Uniunea Epigramiştilor din România (director: George 
Corbu, redactor-şef: Valerian Lică).

Bucurându-se de participarea unui mare număr de concurenţi din întreaga ţară, 
recenta ediţie a Festivalului de la Târgu-Jiu a impus atenţiei publice autori de 
literatură umoristică de o incontestabilă valoare, cum e cazul d-lui IOAN CRIŞAN 
din Sibiu (autorul unor recente volume de proză umoristică: La stânga, roman I 
(Editura  Art, Sibiu, 2006) şi Lume…Lume!, pamflete şi schiţe umoristice (Ed. 
Arhip Art, 2007), NICHI URSEI (Rm.-Vâlcea), EUGEN ALBU (Cluj-Napoca) sau 
autori de fabule ca LIVIU FLORIN JIANU (Craiova), GEORGE PETRONE şi 
VASILE LARCO (Iaşi), IOAN JORZ (Caransebeş).

Reproducem, mai jos, din lucrările participanţilor la festival. (Red.)
N.Dragoş, St. Cazimir, G. Corbu, I. Crişan. G. Zarafu

caietele de şcoală şi notiţele din facultate, îşi ordonează 
cronologic manuscrisele, totul scrupulos, detaşat şi 
metodic, fără a neglija nici cel mai mărunt detaliu. Masa 
de lucru se umple de scrisori şi ilustrate, de fotografii, 
desene, cărţi de vizită, de adrese oficiale, permise, 
legitimaţii, certificate, diplome, agende, foi volante... Vin 
la rînd tăieturile din presă: cronici, recenzii, articole, 
polemici... Nu pot fi omise stenogramele discursurilor, 
reproduse în „Monitorul Oficial", nici anchetele, 
reportajele, interviurile... Strîngerea şi clasarea 
materialului durează aproape un an de zile. Cercetătorul 
retrăieşte la domiciliu voluptăţile de la Biblioteca 
Academiei. A pătruns într-un tezaur neexplorat de alţii şi 
trebuie să profite de asta. Caracterul laborios şi „tehnic" 
al operaţiei îl face să uite că e vorba despre sine.
                Cartea va cuprinde 7 secţiuni şi e precedată de un 
Argument, unde autorul enumera dificultăţile care îl 
asediază atît sub raport documentar, cît şi sub cel al 
judecăţii critice, întrucît se ocupă de un scriitor în viaţă, 
care este totodată şi un om al cetăţii. Nimic, care va să 
zică, de altă natură n-ar greva obiectivitatea cercetării! 
Regula jocului, cu zîmbet subţire, e fixată astfel de la 
bun început: eu mă fac că scriu despre altul, voi vă faceţi 
a mă crede. Cine va rîde primul va fi declarat învins. 
Naraţiunea se deschide ca un roman, evocînd tumultul 
anului '90 („Bucureştiul se transformase într-un Hyde 
Park uriaş. în Piaţa Unirii, la Universitate, la Romană, 
grupurile se agregau gălăgios şi spontan în jurul unor 
vorbitori   de   ocazie..."   etc),   pentru  ca,   după 
constituirea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională, 
să-1 introducă în scenă pe Ştefan Cazimir, cel care, în 
ziua de 13 martie, îşi rosteşte primul discurs de la 
balconul adunării, declanşînd instantaneu rîsete şi 
aplauze. „Cine era Ştefan Cazimir?" devine o întrebare 
legitimă şi presantă. Trucul epic al autorului nu e ales la 
întîmplare: o apariţie de nici două minute pe micul ecran 
cîntărea mai mult decît 35 de ani de activitate ştiinţifică 
şi didactică.
               Povestea vieţii lui Cazimir începe aşadar în 1990! 
Viaţa lui însă începuse mai demult, obligîndu-1 pe 
narator să se întoarcă la obîrşii. Biografia se supune 
canoanelor obişnuite, traseul urmat e previzibil: părinţii, 
copilăria, şcoala primară, liceul, facultatea, anii la 
catedră... Baza documentară e de-a dreptul impresionantă: 
jurnalele infantile ale eroului, caiete din liceu şi din 
studenţie, corespondenţă de familie, însemnări 
memorialistice, reviste şcolare etc, etc. Ceea ce se obţine 
astfel, cu probele întinse pe masă, s-ar putea numi 
„fantasticul dedublării". Ştefan Cazimir îl urmăreşte pe 
Ştefan Cazimir exclusiv pe baza probelor scrise: îl 
pîndeşte, îl observă, îl ţine sub ochi, îl spionează, îl 
asediază, îl analizează, îl denunţă. Totul rămîne la nivel 
strict exterior. Autorul nu spune despre sine nimic altceva 

decît ar fi putut spune alţii, aplecaţi asupra aceloraşi 
documente. Nici măcar fragmentele memorialistice, 
intercalate în fluxul narativ, nu ne oferă decît suprafeţe. 
Sensul polemic al cărţii poate fi dedus prin raportare la 
context. Abundenţa de literatură subiectivă - 
autobiografii, jurnale, confesiuni, memorii, scrisori - care 
a inundat piaţa după 1990, în forme uneori impudice sau 
de un nombrilism agasant şi tern, plus metaliteratura 
critică aferentă, cu entuziasme pe termen redus, au trezit, 
din partea lui Ştefan Cazimir, o reacţie de sens contrar. 
El a decis să-şi „zidească" personajul într-un morman de 
documente impersonale, cauţionînd fermitatea 
construcţiei prin autoimolarea arhitectului. Aceeaşi 
atitudine se divulga, metaforic, în poemul Oglindire, 
unde omul pătruns în muzeu nu mai poate fugi de acolo 
şi de propriile imagini care descresc în şir infinit pentru 
că la poartă păzeşte el însuşi, însă acum la scară mărită: 
„Dar uriaş, în spate, de veghe stam tot eu,/ privind tabloul 
numit «Oglindire»". Sinele, prins la mijloc, e împiedicat 
să se exprime.
              Ceea ce, desigur, interesează mai mult sînt capitolele 
dedicate operei. G. Călinescu se întreba în prefaţa Istoriei 
sale: „Să vorbim noi înşine despre noi? Imposibil. Oricîtă 
conştiinţă de sine s-ar admite unui autor, autocritica sună 
fals. Am hotărît deci a cita păreri pro şi contra din criticii 
cărora le-am acordat chiar în istorie o importanţă, 
înlăturînd păreri poate mai favorabile, venind însă de la 
cronicari neacceptaţi."  Ştefan Cazimir procedează 
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identic, întocmind şi el colaje de opinii pro şi contra, dar 
modul de a le articula înclină mereu balanţa în sensul 
dictat de propria vanitate. Dacă ecourile unei cărţi nu 
sînt excesiv de favorabile (cazul Tensiunii lirice), se 
citează în compensaţie scrisori primite din Occident, cu 
o doză inevitabilă de amabilităţi protocolare. Dacă una 
din scrieri nu e luată în seamă de nimeni (Caragiale e cu 
noi!),   autorul nu ezită să şi-o recenzeze singur, 
calificînd-o fără a clipi drept „o carte fermecătoare"; la 
apariţia în revistă, textul era precedat de un motto din 
Jaroslav Hasek: „Fireşte, se vor găsi şi dintre aceia care 
îşi vor pune întrebarea: de ce oare acest imn de slavă n-a 
fost scris de o altă persoană, mai autorizată, de ce mi-am 
supus modestia unei asemenea torturi cum e lauda de 
sine? Răspund: pentru că nimeni altul nu mă poate 
cunoaşte mai bine decît mă cunosc eu însumi şi tocmai 
aici rezidă garanţia că nu se va scrie despre mine ceea ce 
ar contraveni realităţii." Şiretlicul autorului e de a-şi 
ascunde egolatria sub vălul ludic postmodernist şi de a 
evita astfel o trimitere la psihiatru.
               Capitolele în care autobeatificarea atinge proporţii 
maxime sînt cele consacrate activităţii politice. S-ar zice 
că, pentru Ştefan Cazimir, realizările lui mai importante 
nu sînt cărţile pe care le-a scris sau generaţiile de studenţi 
pe care le-a instruit, ci faptul că a devenit, din 1990, 
preşedinte de partid şi membru al Parlamentului! 
Asemenea dereglări ale tablei de valori sînt destul de 
frecvente în perioada postdecembristă şi conturează, în 
cadrul ei, normalitatea anomaliei. Cititorii pot să se 
amuze, să se enerveze, să ridice din umeri sau să clatine 
din cap, „care va să zică, fiecare după cum devine", 
întîlnind enunţuri ca acestea: „personaj politic notoriu, 
poate cel mai surprinzător al timpului şi, cu siguranţă, 
cel mai iubit", „strălucită vocaţie politică", „cariera 
publică a personajului, născută parcă din capriciu sau din 
hazard, este de-a dreptul uluitoare" etc, etc. Ce crede 
însă cu adevărat autorul cînd scrie astfel despre sine şi cît 
la sută e parodie? întrebări sortite să rămînă fără 
răspuns.
               Seriozitatea, în zilele noastre, nu mai poate subzista 
fără asocierea cu ludicul. „Părerea mea adînc cumpănită 
- spunea mai demult G. Călinescu -este că a fi prea serios 
e neserios". „A avea o fiolă cu neseriozitate din care să 
picuri cînd trebuie - crede la rîndu-i Alexandru Paleologu 
- este cel mai salutar lucru din lume". Nu putem zice că 
Ştefan Cazimir ar fi rămas surd la asemenea sugestii. O 
anume trăsătură a sa, definită drept „plăcerea de a simula 
sau disimula", şi-a găsit astfel cadrul optim de 
expansiune. Sub masca premiantului perpetuu se 
ascunde, în anii de liceu, un tip rebel şi uşor cinic, care 
nu-şi acordă laurii de „bun coleg" decît prin întovărăşirea 
la o fraudă. Acelaşi ins, în vremea studenţiei, îşi va 
exprima elanul ostăşesc printr-o revistă intitulată „Obiala 
meletarulu", fiind răsplătit cu „admonestare scrisă" de 
organizaţia UTM a facultăţii. De la numita publicaţie 
pînă la Partidul Liber-Schimbist se vor scurge 36 de ani: 
un timp lung pentru om, un nimic pentru omenire. 
Trecerea anilor, experienţele acumulate, răsturnările de 
ordin politic, toate laolaltă au putut schimba multe, la 
suprafaţă sau în profunzime. Nealterat, în cazul 
personajului nostru, a rămas un singur lucru, iar acesta 
este stilul.
                Între felul în care ne vedem noi înşine şi felul în 
care ne văd alţii încape toată nebunia lumii, de la 
Don Quijote la Doamna Bovary şi de la Caligula 
la Nicolae Ceauşescu. Capitolul final al cărţii, 
intitulat „Par lui-męme", pare animat de un 
impuls antinarcisist. Este, de fapt, alt gen de 
narcisism: oglinda zîmbitoare de pînă atunci 
capătă un reflex mai aspru, dar actul 
autocontemplării continuă cu aceeaşi  fervoare.  
Efortul lepădării  de vanitate, consumat pe ultima 
sută de metri, marchează un nou triumf al 
vanităţii. Autorul n-a fost capabil să-1 prevadă; 
va avea oare tăria să-1 recunoască? In aşteptarea 
răspunsului stă şi altă chestiune, sub al cărei 
sigiliu ironic a evoluat întregul demers. 
Asumîndu-şi oblic eşecul, cartea se încheie cu 
întrebarea de la care pornise: 
               Cine era Ştefan Cazimir?

MOTO: PROSTIA NU ESTE O BOALĂ!

 Celor care încă nu ştiu, pot să le spun, că peste 
aproximativ şapte luni voi fi cel mai mare scriitor de pe 
strada pe care locuiesc acum. Atunci îmi voi lansa a treia 
carte şi afirmaţia atât de hotărâtă pe care o fac, se bazează 
pe faptul că nu este nici un alt prozator pe strada mea. 
Atunci fără să-mi iau nasul la purtare, mă voi pune mai 
vârtos pe muncă, desigur cu gândul să ajung cel mai 
mare din cartier. Am să termin piesa de teatru începută 
încă de acum doi ani, am să scot încă un volum de 
pamflete şi tablete, volum din care am de gând să scot 
câte unul în fiecare an, şi din scenariul de film care o să-l 
termin în două trei ore… voi face şi o piesă de teatru în 
trei acte plus o culegere de poveşti şi povestiri. Nici 
volumul doi din primul meu roman nu îl voi neglija, şi 
cu el am de gând să particip la un concurs naţional, pe 
care desigur că îl voi câştiga aşa cum am câştigat şi anul 
trecut un premiu mai micuţ. Dacă pe lângă toate acestea 
voi reuşi să finalizez şi un volum de eseuri şi unul de 
proză scurtă, atunci în tot cartierul nimeni nu-mi va sufla 
în supă. Numai atunci voi putea să fac puţin pe încrezutul, 
şi să nu mai răspund la salut unor anumite persoane care 
abia îmi dau bineţe pe stradă. Anul viitor, către sfârşit, 
voi începe încă trei romane din care unul de dragoste, 
unul istoric şi al treilea voi vedea eu, asta ca să fiu 
pregătit pentru anul imediat următor, când voi da marea 
lovitură; cel mai bun scriitor din zona gării. Pentru asta 
trebuie să continui să public în toate revistele literare din 
ţară, desigur cele care vor să mă publice, şi să scriu şi 
nişte povestioare educative şi drăguţe pentru elevele din 
ultimii ani de liceu. Deci cu cele trei romane pe care le 
voi termina în forţă, cu schiţele din revistele literare şi 
volumul pentru fete, plus volumul trei din primul meu 
roman, desigur că voi cuceri gara. Adică zona gării. Va 
urma un an foarte greu în care va trebui să muncesc cum 
nu am muncit vreodată. Va fi un an în care nu voi publica 
prea mult, deoarece trebuie să scriu cel puţin opt nuvele 
două piese de teatru pentru la anul viitor, şi desigur că 
voi scrie volumul patru din primul meu roman. Pe acesta 
va trebui să-l public, ca să pot participa cu deosebit 
succes la concursul naţional. Nu poate să-mi strice încă 
un premiu! Dacă între timp se iveşte şi un concurs 
internaţional, îl voi câştiga şi pe acesta cu cea mai mare 
plăcere. Anul acela nu voi publica prea mult cum am mai 
spus, deşi voi scrie „în draci” pentru ca să fiu pregătit să 
fiu recunoscut în celălalt an ca cel mai bun scriitor din 
zona gării şi periferie. Totuşi trebuie să fiţi de acord că 
pentru asta va trebui să scriu şi cel puţin unul sau două 
scenarii de lung metraj şi nişte articole în presa locală 
care mai mult ca sigur că îmi vor fi publicate într-un ziar 
de mic tiraj, şi neapărat volumul cinci al primului meu 
roman. Va urma din nou un nou an la fel de greu ca cel 
dinainte, dar am de gând să îl încep direct cu volumul 
şase al primului meu roman, asta să am asigurat premiul 
naţional, apoi voi scrie la comandă cel puţin zece 
monografii ale satelor mai importante din jurul oraşului. 
Până la sfârşitul anului voi mai publica un roman horror 
şi încă o piesă de teatru. Desigur că mi se va comanda şi 
voi scrie discursul de anul nou al primarului către noii 
locuitori din centrul istoric al oraşului, dar acest discurs 
va trebui tradus de altcineva şi acest lucru îmi va 
confirma că voi deveni cel mai bun scriitor, şi al 
cartierelor de blocuri. Abia acum pot să mi-o iau în cap 
şi să salut doar pe cine vreau, dar totuşi trebuie să fiu 
atent cu vecinii şi să le mai dau din când în când câte un 
salut cu degetul ridicat către pălărie, căci va trebui să 
port tot timpul costum dea gata, umbrelă, pălărie  şi să 
nu mai scuip pe stradă. În anul care urmează după cel cu 
discursul o să mă odihnesc o lună timp în care voi scrie 
două volume de basme pentru politicieni, după care voi 
scrie un discurs pentru viitoarea cuvântare de anul nou a 
primarului, asta să nu mă mai roage în ajun de sărbători 
când voi fi ocupat cu volumul şapte al primului meu 
roman şi cu un volum în care voi descrie felul în care se 
descurcă cei care şi-au părăsit de bunăvoie locuinţele. Pe 
la jumătatea anului voi începe să scriu la un dicţionar 
modern al limbii române după noul Doom şi cu influenţă 

ION CRIŞAN
CASA MEMORIALĂ

din manele, care cred că 
o să-mi ia mai mult de o 
lună, apoi voi scrie 
primele treizeci de 
episoade ale unui scenariu 
de roman foileton de tip 
„Tânăr şi neliniştit!”  
căruia o să-i dau titlu „Pe 
drumuri şi uluit”. În timp 
ce se vor începe filmările 
la acest lung şi deosebit 
de frumos film serial, de 
societate, am să-mi iau o 
scurtă şi binemeritată 
vacanţă. Vacanţa mi-o voi face la Dârlos, ocazie cu care 
mi se va înmâna un mare premiu pentru literatură, adică, 
premiul -Nobel de pe Târnave-  premiu pe care îl voi 
obţine cu o carte teribilă despre eroii revoluţiei române, 
eroii din spatele celor care au luptat, şi cărora tot ei le 
stau acum în spate. Cartea se va numi „Am râs şi mai 
râdem”. Desigur că întors în oraş voi fi declarat cetăţean 
de onoare în aşteptare şi voi fi anunţat că după un aşa de 
mare premiu  adus în bătrânul burg, sunt considerat unul 
din cei mai  valoroşi scriitori pe plan local în acea  
săptămână. Nu voi pierde timpul şi ocazia să scriu şi 
nişte note de călătorie. Voi încheia anul cu un premiu 
naţional pentru volumul  „Obiceiuri bune şi rele de pe la 
noi” şi încă vreo două sute de episoade de la serial. Nici 
nu va începe bine noul an că am să pun pe hârtie discursul 
primarului să mă scap de un gând şi volumul opt al 
romanului de debut să mă scap de un premiu. Tot ca să 
am puţină linişte să pot scrie încă două romane de capă 
şi spadă, va trebui să termin repede-repede vreo 
patruzeci-cinzeci de episoade ale serialului, asta în 
primăvară, apoi voi descrie  într-un volum, tinereţea unor 
bătrâni de la azil povestită mie, chiar de unii dintre ei. În 
anul imediat următor şi cei mai bogaţi locuitori ai 
oraşului vor trebui să recunoască că au de-a face cu cel 
mai valoros scriitor în devenire, al ultimului deceniu, iar 
primăria se va vedea obligată să mă treacă  de pe locul 
1302 pe locul 1200 în aşteptarea repartizării unei camere 
mie şi familiei mele, desigur dacă mă oblig şi eu, să-i 
scriu discursurile de an nou primarului. Traducerea nu, 
pentru că nu cunosc decât limba maternă. Floare la 
ureche pe lângă saltul făcut pe lista de aşteptare a unei 
locuinţe. Vor trece ani mulţi şi eu mă voi umple de premii 
naţionale şi internaţionale, voi mai fi făcut de cel puţin 
opt ori cetăţean de onoare, asta pentru că voi îmbogăţi 
literatura română, europeană şi internaţională cu sute şi 
sute de romane de toate genurile, de scenarii de film şi 
de teatru, de monografii, nuvele, schiţe, discursuri de 
primar netraduse şi tot ce poate însemna proză, iar în 
timpul acesta voi avansă pe lista de aşteptare a unei 
locuinţe,  în timp ce locuinţa noastră şi atunci va fi 
ocupată ilegal de altă persoană. Diplomele  obţinute îmi 
vor ţine de frig mie şi soţiei mele în lungile nopţi de 
iarnă. Cu ultimele puteri voi scrie un istoric al azilului de 
bătrâni al săracilor, în care voi locui eu şi soţia mea şi nu 
îmi voi călca promisiunea de a scrie discursul de anul 
nou pentru primar. Desigur că din nefiinţă voi privi de 
sus, după moartea mea cum pe frontispiciul casei noastre 
de pe strada George Coşbuc numărul 11 cum un salahor 
al primăriei va montata o placă memorială, din marmură 
albă, în care placă vor fi dăltuite următoarele:
  

ÎN ACEASTĂ CASĂ AR FI TREBUIT SĂ 
LOCUIASCĂ SCRIITORUL SIBIAN 

IOAN   CRIŞAN 
CEL CARE A AVUT ŞI MERITUL SĂ-ŞI 

PLĂTEASCĂ CHIRIA TOT TIMPUL DEŞI A 
FOST ÎMPIEDICAT SĂ   LOCUIASCĂ ÎN EA. 

 Tot din nefiinţă voi privi la oamenii fericiţi care 
încă mai urmăresc episoadele 2009 şi 2010 din serial, 
episoade scrise de mine cu câteva zile înainte de a trece 
spre alte lumi unde să sper că o să primesc o locuinţă, 
sau dacă nu, să-mi caut o nouă gazdă…
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Fabula Fabulei

Un castor cu profil cochet
Era şi pictor şi poet.
Jumătate din cuvinte, jumătate din culori,
Cu har indiscutabil şi discret
Făcea portrete pe la muritori.

Rând pe rând, pădurea strânsă
A trecut prin faţa lui
Ca să-şi lase scrisă-n pânză
Faima zestre veacului.

El, cu ochiul ca un arc, 
Aduna-n culori portretul
Ce se alegea cu-ncetul
Cum se-alege marea-n larg.

Vulpea cea cu coada lungă
Argintiu trecu-n desen
Fără-a scoate-un ban din pungă
Personaj de La Fontaine.

Lupul gri, cu-un rictus vechi,
Ce-i înnobila figura
Şi-arăta trufaş dantura
Rânjind până la urechi.

Se născu-n culoare moale
Blana brună-a unui Urs;
Iepurele speriat,
Alergând, ca la concurs,
De departe-i da târcoale.

…Pictorul, trudind cu har,
Sub al frunzelor ecou,
Aşezat-a, aşadar,
Animalele-n tablou.
N-a rămas o vietate
- Pasăre ori animal – 
Să nu afle, cu dreptate,
Copia-n … original.

Isprăvind, într-o chindie,
Şi peneluri şi muniţii
Castorul, mult prea smerit,
Ca un pictor emerit
Urmând vechile tradiţii, 
Aştepta natura vie
Să se-ndure ca să vie-n 
Spaţiul noii expoziţii.

Şi-au venit ! Ce importante
Se opreau lângă desene,
Cum clipeau din gene-alene
Când trufaşe, când galante.

„Vai ce-asemănare mare,
Cu jupânul, brunul urs !”,
Spuse-o Gaiţă-oarecare.
Ursul însa n-a dat curs
Judecăţii-ntâmplătoare.

Atât Vulpea cu relaţii
Cât şi Lupul cel feroce
Se grăbiră să convoace
Pictorul la … explicaţii
Observaţii fel de fel
De-amănunt, de conţinut.

La acest savant duel
Castorul rămas-a mut.

Zise-o voce grea de pastor
- Era Lupul în persoană
Pus pe harta şi dojană:

NICOLAE DRAGOŞ
„Să ne spună, Domnul Castor,
Care, ca artist, e cult,
De ce dinţii mei cuminţi,
Darul meu de la părinţi,
I-a lungit atât de mult ?”
Vulpea,-n aspră indignare,
Protesta „că-i coada mare” ;
Ursul „de ce coadă n-are ?”;
Chiar şi blândul de Măgar
A avut de spus un „Dar…”
Printr-un zbor, la întâmplare,
S-a oprit într-un stejar
Biata Gaiţa oarecare.
Văzând opera că-şi sapă,
Sub culori, o tristă groapă,
Castorul s-a furişat
Pe tăcute spre un râu
- Un lunecător argint -
Şi sub valurile lui
Şi-a zidit un labirint.
Când s-apropie de apa
Vulpea, Ursul însetaţi,
Castorul prin valuri sapa
- Dacă staţi să ascultaţi - 
Întrebări cu grea morala
Scrisă-n ageră cerneală :
„De ce n-are Ursul coada 
Şi Vulpea de-abia o-nnoadă ?”
Prinşi de-al vorbelor ecou
Se privesc ca-ntr-un tablou
În oglinzi de apa rea :

„S-o mai bea ! Să n-o mai bea ?”

Tratat despre toleranţă

Într-o simplă zi de miercuri,
Singuri, în ogor, doi iepuri
Conversau vrute-nevrute
Cu aplomb şi pe-ntrecute.
Şi-şi rosteau alese gusturi
Degustând sucul din brusturi.
Încordat, puteai pricepe
Dialogul dintre cepe.
Ronţăind o conopidă,
Vorba lor părea lucidă.
Mari gurmanzi, precum se ştie,
Făceau şi filozofie,
Convenind, la o adică,
În gradina „mult prea mica”
Şi nu-ntreagă-n gustul lor
Cum că din acest ogor
Un mai ager gospodar
Împlinea un rai, măcar…

Nu visau că s-ar putea
În curând să-i usture
Rumegatul brusture
(După cum se va vedea !)

Cum rodeau de zor, cu spor,
Trufandalele-n ogor
S-a ivit, neanunţat,
Hotărât, agricultorul
Ca să pună-n lanţ piciorul
De obraznic urecheat
Ce i-ar jefui ogarul…
Se-nălţau prin conopide :
- „Eh, ce varză cu parfum
Creştea dincolo de drum !
Ce mireasmă au avut
Morcovii anul trecut !”

Tot făcând filozofie,
Se-nfruptau cu gingăşie
Gratuit, fără parale,

Din alese trufandale…

Gospodarul, om milos,
Ascultând aste mizerii
Spuse-n tonul arţăgos:
„Ia, măcar, niţel să-i sperii!”
Fără a-i lua-n cătare
- Cum canoanele o cer -
Slobozi o salvă-ntreagă
Drept spre necuprinsul cer…
Urecheaţii, ca din puşcă, 
Fulgera pe arătură,
Frica morţii-i desenată
Pe viteaza lor figură.
Se opriră între vii
Să se odihnească-oleacă.
Dar văzându-se că-s vii
Ridicaţi în două labe,
Rup cuvintele-n silabe:
„Vai de capul dumnealui,
N-a-nvăţat un glonţ să tragă !”

MORALA

-i însa fără greş
Şi nu-i rostită-ntâia oară
Te-aşteaptă numai s-o citeşti:
„Pe cine nu îl laşi să moară
Nu te lasă să trăieşti !”

Purecele şi Elefantul

Masiv şi planturos ca un palat,
Cu pas maret, cu faţa de savant,
Trecea prin lume gras, îngândurat,
Privind-o, din înalt, un Elefant.

De neatins se arată mulţimii !
Trecând, năştea un fel de salvă-n jur,
Iar trompa – dăruită înălţimii – 
Părea un spectru cu ciudat contur.

În adoraţii, cei de jos, privindu-l, 
A p l a u z e - ş i  f ă c u r ă  d i n  p r i v i r i  :
Prea strălucea pe trupul lui argintul,
Să nu cazi în uimiri şi să te miri !

Dar se-ntâmpla – ce mare necuviinţă ! –
Pe şoldul colorat în vii mătăsuri,
Un Purece să-şi afle reşedinţa,
Lăsând de-acolo fel de fel de păsuri.

Mulţimea – a-nmărmurit când „micul brav”
Cu vorbe aspre, fără de perdea, 
(De parcă ar fi fost maharajah)
Pe cel care-l purta îl ponegrea.

Şi n-a-nţeles mulţimea un singur lucru doar:
„Limbutul Purice cum putea să-mpungă
Cu vorbe-n ponegriri fără hotar,
Să aibă limba rea şi-atât de lungă ?”

Deşi prea simplu se putea-nţelege
Strigătul lui de ură dezinvolt:
Ştiuse bine locul a-şi alege
„Că trompa n-ajungea până la şold.”

MORALA

-i simplă şi-i de tot banală :
Când întâlneşti „erou” vrea un pitic
Nu ignora că are nalta şcoală
De-a smulge exclamaţii din nimic !
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Carlo Goldoni 
(1707-1793)  es te 
numele mare al teatrului 
italian, apreciat nu 
numai în Italia (unde, 
încă în timpul vieţii, 
teatrul său apăruse in 
23 de ediţii), ci în 
întreagă lume. Goethe 
i-a pus în scenă, la 
We i m a r ,  c â t e v a 
comedii; Lessing care 
i-a prelucrat 5 comedii, 

îl aminteşte mereu în celebra sa Dramaturgie de la 
Hamburg; Diderot, în piesele sale, se inspiră din Goldoni; 
în Anglia i se jucau 7 piese încă în timpul vieţii; iar în 
România, Văduva isteaţă şi Slugă la doi stăpâni sunt 
traduse şi reprezentate încă în prima jumătate a secolului 
trecut.

Pe ce se fondau marele prestigiu şi popularitatea lui 
Goldoni, neîntrerupte de doua secole?

Mai intâi, Goldoni este cel mai prodigios dramaturg 
din toată Europa veacului al XVHI-lea, autor a 260 de 
piese, dintre care peste 150 de comedii. O cantitate 
uriaşă, din care cel puţin 35 de 
comedii au rămas până azi baza 
repretoriului italian. în comediile lui 
întâlnim o mare varietate de 
caractere, de medii sociale, de cadru 
în care se desfăşoară acţiunea, într-
un ritm extrem de viu şi cu o 
spumoasă vervă comică. Apoi: nici 
un alt dramaturg până la el n-a 
prezentat atât de fidel lumea de pe 
stradă, şi n-a interpretat cu atâta 
adevăr moravurile şi pasiunile 
claselor de jos.

Dar, în istoria teatrului, primul 
mare merit al lui Goldoni este acela 
de a fi fost reformatorul teatrului 
italian. În timpul său, scenele italiene 
erau ocupate în principal de 
melodramele lui Metastasio şi de 
producţiile „commediei dell'arte". 
Numai că, spectacolele „commediei 
dell'arte" degeneraseră acum în 
simple demonstraţii de virtuozitate 
scenică, lipsite de substanţă 
observaţiei realiste şi critice a vieţii; 
locul improvizaţiei spontane il 
luaseră acum clişeele, rutina, 
şabloanele învechite, iar umorul 
sănătos făcuse loc calambururilor şi 
glumelor adesea triviale.

Visul avocatului veneţian Carlo Goldoni era ca în 
locul acestor improvizaţii spectaculoase pe un text de 
foarte sumar şi simplu scenariu, care mai foloseau 
măstile convenţionale, să scrie comedii, cu text redactat 
în întregime, un text care să vehiculeze idei şi care să fie 
scris în cea mai îngrijită formă literară, cu personaje, 

300 de ani de la naşterea lui 

CARLO GOLDONI
probleme şi situaţii din viaţa reală.

Timp de zece ani, în timpul său liber 
avocatul Goldoni scrie piese pentru diferite 
trupe de teatru, printre care şi Slugă la doi 
stăpâni, devenită cea mai populară comedie 
a sa. Până când, la vârsta de 35 de ani, 
abandonează avocatura şi se dedică exclusiv 
teatrului. Scrie întâi scenarii, scheme 
generale, în care la început numai un rol era 
sens in întregime restul piesei find lăsată pe 
seama irnprovizaţiei. Apoi, treptat-treptat, 
redactează întegral piesa, înlocuind tipurile, 
măştile convenţionale cu personaje din viaţa 
timpului, fapt care la acea dată însemnau o 
îndrăzneaţă inovaţie.

Dar, în afara noutăţii, teatrul goldonian 
se impune prin origi-nalitatea şi valoarea 
concepţiei sale dramatice.

Scriind integral textul unei comedii, Goldoni îi dă un 
fond moral şi o funcţie educativă; nu vrea să facă din 
comedie doar un spectacol fără conţinuţ, bazat pe un 
comic lipsit de sens.  Pentru

aceasta, Goldoni nu porneşte de la „idei" ca să 
„demonstreze" o teză, ci de la spectacolul vieţii. Goldoni 
nu era un om de cărţi, un gânditor profund care să 

frământe probleme, ci un om de bun-simţ şi onest, 
optimist şi echilibrat, pentru care marea pasiune era să 
observe viaţa din jur, de preferinţă sub aspectele sale 
familiale şi populare. Lipsit de un fond moral meditativ 
si sceptic, Goldoni rămâne la aspectul ridicol al viciilor 
şi situaţiilor.

Ceea ce nu înseamnă însă că teatrul său ar fi lipsit de 
nota satirică. Comediile sale sunt admirabile „cadre de 

viaţă", viu colorate, spirituale, pline de 
mişcare, - dar fără să dezbată în profunzime 
probleme sociale contemporane. Totuşi, 
Goldoni notează cu accente destul de marcate, 
dacă nu conflictele sociale acute, cel puţin 
deosebirile în mentalitatea şi atitudinile de 
clasă. Exemple în acest sens pot fi figurile 
feudalului anacronic, ale marchizului monden 
şi ale burghezului intelectual din Văduva 
isteaţă; sau contele, marchizul, cavalerul şi 
valetul din Hangiţa.

Este clar că Goldoni ţine să arate că nobilii 
sunt în general corupţi, risipitori sau decavaţi 
maniaci (cum este contele Anselmo din 
Familia anticarului). Dar, spre deosebire de 
autorii francezi de comedii, Goldoni arată o 
cunoaştere deosebită şi o preferinţă pentru 

înfăţişarea vieţii de familie burgheze (ca în capodopera 
sa Bădaranii), sau a mentalităţii micii burghezii (ca in 
Cqfeneaua). Goldoni vrea să inspire burgheziei 
convingerea că este superioară din punct de vedere moral 
aristocraţiei. Deşi n-o idealizează deloc, o ironizează, îi 
satirizează maniile şi viciile, dar fără multă asprime.

Apoi, Goldoni - cel dintâi în teatrul secolului al 
XVIII-lea - aduce pe scena foarte numeroase şi variate 

figuri de oameni din popor. Fără să-i 
idealizeze însă nici pe aceştia, îi arată cu 
defectele lor, mai mici sau mai mari, 
arătându-le însă totdeauna o simpatie 
categorică. Un personaj ca protagonista 
comediei Slujnica devotată, de pildă, 
este de-a dreptul înduiosător; iar un 
tablou atât de adevărat şi de pitoresc al 
vieţii oamenilor simpli, ca cel al 
pescarilor din comedia Gâlcevile din 
Chioggia, foarte greu îşi găseşte un 
echivalent în întreaga dramaturgie a 
secolului. 

Teatrul lui Moliere i-a îndrumat 
ambiţia şi spre comedia de caracter; şi, 
într-adevăr, Goldoni a realizat cateva 
caractere de neuitat, între care poate că 
cel mai reuşit este Mirandolina, hangiţă. 
Dar Goldoni rămane, totuşi, prin 
excelenţă un pictor al ambianţei, al 
moravurilor vremii sale, urmărite în 
toate straturile sociale. S-ar putea spune 
că întreaga sa concepţie dramatică este 
fondată pe temelia adevărului vieţii, a 
moralei bunului simţ şi a simplităţii 
construcţiei pieselor. Toate comediile 
sale au subiecte simple şi foarte clare, 
acţiuni unitare fără digresiuni de 

episoade, un colorit foarte pitoresc şi un 
ritm scenic extrem de dinamic. Începând de la subiecte şi 
până la firescul replicilor, geniul lui Goldoni este geniul 
spontaneităţii, al observaţiei lumii exterioare, al bunului-
sirnţ şi al unei constante seninătăţi sufleteşti.

Ovidiu DRIMBA
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i s t i n s u l 
clasicist ieşean, 
prof. univ. dr 
T R A I A N 
DIACONESCU, 
ne trimite ediţia 
bilingvă spaniolă-
română antologie 
d e  a u t o r 
P O E M A S  / 
POEME,  de 
A n t o n i o 

Porpetta, în traducerea DIANEI 
DIACONESCU, fiica sa, universitară 
rezidentă în Spania. Apărută la renumita 
editură „Ars Longa” din Iaşi, opera 
laureată a acestui mare poet hispan 
contemporan este pentru cultura română 
o adevărată revelaţie.

Poet de mare profunzime ideatică şi 
romancier de marcă, ANTONIO 
PORPETTA s-a născut la 14 februarie 
1936 în localitatea Elda (Alicante, 
Spania). Este licenţiat în Drept şi Doctor 
în Ştiinţa Informaţiei la Universitatea 
Complutense din Madrid. Membru 
corespondent al Academiei de limbi 
spaniole din New York şi din Guatemala. 
Autor al unor apreciate volume de poezie, 
monografii şi romane, Antonio Porpetta – 
laureat al unor prestigioase premii 
naţionale spaniole şi internaţionale, - este 
inclus în numeroase antologii, 
enciclopedii şi dicţionare. Opera sa a fost 
tradusă în engleză, franceză, germană, 
italiană, rusă, portugheză, arabă, sârbă, 
catalană, ba chiar în sistemul Braille.

Din 1984 desfăşoară o bogată 
activitate academică în Spania şi în mari 
centre culturale din lume, militând pentru 
cunoaşterea culturii şi literaturii spaniole 
în Europa şi America, strădanie 
încununată cu premii internaţionale şi 
unanimă recunoaştere.

ANTONIO PORPETTA
„Universul poetic al lui Antonio 

Porpetta este scăldat în lumină. Lumina 
dintotdeauna, lumina tradiţiei biblice, 
lumina Mântuitorului, lumina «ne-creată» 
a lui Fray Luis de Léon, lumina «curată» 
a poeţilor spanioli din generaţia 1927, 
lumina «ne-numită» a poetului de limbă 
spaniolă care a fost, în etapa lui madrilenă, 
Alexandru Busuioceanu, dar înainte de 
orice altceva, mai mult decât o 
reverberaţie a reminiscenţelor ce rodesc 
în sufletul său, Antonio  Porpetta exprimă 
lumina propriului său suflet, o lumină 
interioară ce se revarsă blând, cald, lin 
peste lucrurile şi fiinţele ce-i alcătuiesc 
universul.” (Din Prefaţa semnată de 
Andrei Ionescu).

Dintr-o „Notă asupra ediţiei” semnată 
de dl Traian Diaconescu, aflăm că 
transpunerea în româneşte a poeziei lui 
Antonio Porpetta este „un act de cutezanţă 
spirituală” şi că echivalările de faţă sunt 
„traduceri expresive”, traducătorii 
urmărind să redea cu fidelitate atât 
valorile denotative cât şi pe cele 
conotative, - orientându-se după celebra 
triadă latină: Nil plus, nil minus, nil aliter 
/ „Nimic mai mult, nimic mai puţin, nimic 
altfel”: „Nu am realizat o traducere 
literară reproductivă, nici una liberă, 
parafrazată, ci o echivalare expresivă în 
care litera şi sensul se întrupează într-un 
act creator în limba română. Antonio 
Porpetta este un poet care cultivă versul 
liber, descătuşat de ritm şi măsuri clasice, 
dar cu un ritm interior care constituie 
coloana vertebrală a poemelor. Poetul 
spaniol este un arhitect al ideii 
transfigurată mirabil.(…) Poemele traduse 
de noi sunt, în ultimă instanţă, pelerini 
simbolici care propagă urbi et orbi geniul 
poetic spaniol în spaţiul cultural 
românesc.”1 (Z.C.)

1  La recenta editie,  din octombrie 2007, a tirgului de carte de la Frankfurt dedicată Cataluniei, - unul din 
cele mai prestigioase evenimente editoriale din lume, - Editura „Ars Longa” din Iaşi (director: Brânduşa 
Tamaş) a avut ca invitat de onoare pe poetul catalan Carles Miralles, cu ediţia bilingvă, catalană şi română, a 
volumului de poeme „Oraşul cu platani”.

Cu acelaşi prilej, Editura a prezentat  o antologie a poemelor spaniolului Antonio Porpetta, în variantă 
bilingvă, dar şi două volume de Lucian Blaga (editia trilingvă de lux a “Poemelor luminii”, în engleză, 
franceză şi germană, şi o ediţie în 18 limbi a volumului “Catre cititori”). 

Standul României la acest târg de carte, coordonat de Ministerul Culturii şi inaugurat de editura ieşeană 
„Ars Longa”, a fost amenajat pe o suprafaţă de 100 de metri pătraţi, expunând un număr de 35 de edituri 
din România

Dintre autorii romani prezenti la tirg amintim pe: Matei Visniec, Petru Cimpoesu, George Balaita, Ion Pop, 
Andrei Codrescu, Ruxandra Cesereanu, Adrian Popescu, Dan Cristea, Filip Florian.

cu degetele prinse pe coapse şi fese,
împrumutând neghioabele sale mâini 
mângâieri
neruşinate,
căutând cu buzele desfrâuri imposibile,
cu penisul său căutând…
                 într-o adunare de ţipete
şi încrucişări de tristeţi, pe câmpurile de la 
Delfi
fugiră speriate fragedele canéfore.
Nimeni nu a putut să le mai găsească…
                  După multe secole,
alt beţiv faimos, între sughiţuri de absint
şi vise de jaguari, le îmbrăţişa.
Şi lent, cu blândeţe, sub gânguritul 
extraordinar
al vocii sale de gigant,
intrară canéforele
                  în nemurire.

FETELE ŞI MAREA

Se bronzează, întinse pe nisip
sub o fidelă lumină sfârtecată
de zboruri şi părăsiri,
dând ca ofrandă gloria trupurilor,
visele navigând
                  pe unde geografice.
Au încredere în mare, niciodată nu se 
sperie
de vecina sa respiraţie,
de casta vedenie pe care-o înalţă
familiarul susur al valurilor.
Ele, atât de inocente, nu cunoşteau 
iscusinţa
acelui satir albastru, deghizarea
anticei şi viclenei adolescenţe,
nestăvilita dorinţă de a păcătui…
Din adâncuri, o voce nerăbdătoare,
-  ca un ţipăt de dragoste, poate de 
rugăminte,
sau poate un geamăt - le cheamă. 
Fetele se trezesc şi se înalţă
cu o frumoasă semeţie
şi cu paşi uşori,
se îndreaptă încet
                spre larma imensă.
Cântă marea baladele sale de bucurie
în timp ce ele se scufundă în imperiile sale
şi primeşte, cu alintare de unicorn,
dubla incertitudine a picioarelor sale,
verticala promisiune a pulpelor spice,
le atinge uşor genunchii,
le mângâie coapsele de corali,
atinge înnebunit
argintul pubisului şi descoperă
albul uimit al cingătoarelor
parfumat de oleandri,
urcă spre piepturi, se cuibăreşte,
acoperă, inundă, dărâmă zodiace
şi sărută ascuns, precum în joc,
buzele luminoase…
Fetele, absente, angelice,
sar, înoată, râd, stropesc,
străine de legănare, de acea moleşeală
pătrunzătoare şi subtilă ce le invadează,
fără să ştie că sunt
violate încet,
că încet marea le face ale ei,
că încet bătrânul amant cucereşte
cu blândeţea sa
strigătul roşiatic al sexului lor.

AMANŢII
Se iubeau cu intuiţia clară a unei busole,
cu fermitatea profundă a unei ancore,
cu seninătatea vântului,
şi în faţa mării au stigat
nestăpânita lor dragoste.
Într-o zi, navigând pe lângă recifele

insulele fără de nume, deghizată
în fioroasa furtună
le-a venit vestirea Destinului:
a fost foarte repede trecerea,
                      îmbrăţişate,
trupurile lor au pierit
şi, cu o vie îmbrăţişare, rămân
între mutele resturi ale naufragiului,
                       acolo,
                                  în adâncuri…
Când marea adoarme,
la asfinţirea cântătoare a luminii,
când apele se îmblânzesc sau uită
şi stau în pană bărcile, şi păsările
desenează spaţiul în zboruri lente,
şi lumea este un miracol cu o nemişcată 
lucoare,
se pot vedea, zăcând
pe patul de alge şi de sargaze
calmele lor oseminte.
                        Încă
mai sunt urme de mângâieri
în fildeşul neclintit al falangelor,
şi minusculii peşti de mercur
dau strălucire şi mişcare orbitelor goale,
coralul dă culoare obrajilor,
iar în ceea ce fost-au buzelor lor se vede,
arzător şi durabil,
sărutul de adio, ultim,
cu neatinsa lui strălucire…
câteodată curenţi care vin din îndepărtare
planuri submarine
                         leagănă suav
transparentul calm al trupurilor
şi undele simulează o clipă a vieţii,
un minuscul dans fericit, funerar. 
Repede se întoarce nemişcarea
şi defilarea domoală căluţilor de mare 
le însoţeşte pacea,
                            lunga adormire…
Şi într-o drăgăstoasă adormire dăinuie,
învinşi de moarte,
dar niciodată învinşi de timp,
eterni, postumi,
eterni fideli,
amanţi pentru totdeauna
                             în adâncul mării.

FLORILE
Sunt flori roşii pe mal,
pe nisipul neted, depopulat de urme,
în această iarnă lungă,
                              atât de distantă şi 
stăruitoare.
Nişte flori ce se ofilesc încet,
în roşiaticul nebiruit al după-amiezii,
înaintea mării imense ce le contemplă
cu obosită mirare,
                              cu o blândă durere.
Ondularea lină a valurilor, 
le mângâie petalele, descoperă
frumuseţea ce fu,
care rămâne încă
în această inexplicabilă jertfă.
Ce trecut ascund aceste flori,
ce încă vestesc?
Au prezis oare zile de nuntă
sau însoţit-au moartea,
oglindă a absenţei,
sau poate au servit să mărturisească iubirea
în mâini tremurătoare,
foarte aproape de buze emoţionate?
de ce au fost dăruite
injuriei teribile a tăcerii,
scufundării în singurătate?
Ce voci ascultară, ce priviri
le-au dat vestea
pe care acum, în muţenie, o păstrează
sau încearcă să o uite?
Nu există răspunsuri posibile: destinul
a şters imaginea lor, viitorul,
minimul prezent:

TRIUMFUL CUVÂNTULUI
Imobilă şi fugară, viaţa aleargă
răzbită de moarte sau grav rănită,
timpul  însufleţind şi-a lui nebunie.
Ritualul ajunge să fie precum meschina
splendoare a brumei,
cât abisul, cât taina, cât miracolul
acel belşug umbrit spre mister,
lenta abraziune, acel povârniş,
pe care haruspiciul îl observă apatic.
Invincibila spumă sau o repetată tângă
totul se petrece, vibrează, alunecă
şi se întâmplă din nou. Cântă noaptea
şi arpegiul său trezeşte dimineaţa
pe care seara mârvaşă şi cobitoare
o va preschimba în opacă ruină.
Rămâne doar o tremurare, un semn 
înaripat,
o minusculă urmă ce încă rezistă
în cercurile magice ale apei.
Şi cuvântul locuind etern
masca uitării.  

CANÉFORELE
         
 Ca pulbere canéfore să-ţi dăruie acatul…
         (Rubén Darío – Răspuns lui Verlaine)

Abundau vinurile şi nectarele din Cipru,
mâncărurile din Patmos, fructele din 
Corint.
Între fine cununi, dansatoare şi fâlfâituri
în aerul subţire, în sunetul larmei,
de cimbale şi flaute, dansau canéfore.
Pe frumoasele capete, coşuleţe de flori
şi prin peplurile lor, în soarele dimineţii,
sânii dăruitori, subversivi, neatinşi.
Cu acant încoronate, cu buze pline de
cuvinte fericite, de nectare şi licori,
bărbaţii le priveau. Totul era un strigăt al 
clipei
de entuziasm, de teafără fericire
pe câmpul pur.
                 Repede s-a terminat petrecerea:
a venit cu mârşăvii beţivul îndărătnic,
prostul încurcă lume, găgăuţă şi guraliv,
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                         rămâne doar
tragica frumuseţe a florilor
care mor părăsite,
în senina puritate a plajei,
cu gânguritul funebru al mării…

EU NU CER GRAIUL…
Eu nu cer graiul: cer numai
Ca tăcerea mea să fie
Precum adânca tăcere a clopotelor.

PROPUNERE
Trebuie să recuperăm
tactul febrei şi culoarea nopţilor,
vechimea bronzului şi aroma tânguirii,
ţipătul acvilei şi savoarea liniştei,
timiditatea aerului.
Trebuie să recuperăm
modestia aştrilor şi sunetul foamei,
drumurile fără scop şi semeţia trestiei,
morţii renăscuţi şi susurul pumei,
ceaţa în vitralii.
Trebuie să recuperăm
verzile dimineţi şi umbra râului,
clopotele cele mai blânde şi mâinile fără 
stăpân
sămânţa apei şi paşii pierduţi,
dansul navelor.
Trebuie să facem imposibilul pentru a 
redescoperii
acest greoi miracol, această absurdă 
minune,
această frumoasă mizerie pe care-o numim 
viaţă,
cu toată bogăţia sa de freamăt arzător.

PARTEA REA A ACESTEI MESERII…
Partea rea a acestei meserii
e că nu şti niciodată unde începe
sincera ficţiune şi unde se termină
prefăcutul adevăr…
în acest răstimp auzi vocea nebuniei
strigându-te foarte uşor
                         din înaltele umbre.

FRICA
Frica ne supraveghează ascunsă
în cotloanele adânci ale sângelui,
aşteaptă cu mârşava sa fulgerare
îndoielnica ingenuitate a paşilor noştri.
Are gâtlej de gheaţă şi malachit,
inima de metale oxidate.
Obişnuieşte să apară deodată şi ne 
surprinde
cu josnica ploaie a respiraţiei sale
şi ne acoperă pielea cu tăioase umbre,
şi ne preschimbă în pură uitare,
în orfanii dezarmaţi şi speriaţi.
Nu se poate lupta contra aversiunii
de animal puternic şi pretenţios:
condiţia umană ne împiedică
să îi negăm prezenţa sau s-o alungăm.
Ne este teamă de teama noastră, pentru că 
locuieşte
în propria noastră fiinţă, în locul
în care totul este întunecat şi vulnerabil.
Suntem doar frica ce se plimbă.
Deşi am vrea întotdeauna să o ignorăm.

ACEST VECHI OBICEI…
Acest vechi obicei
de a trebui să mă inventez zilnic
pentru a urma să trăiesc…

Şi acest vechi obicei
de a trebui să mă inventez zilnic
pentru a urma să iubesc…

ŞI GÂNDIND…
…şi gândind că aceşti trandafiri
nu ştiu că sunt trandafiri
şi vor intra în moarte fără s-o ştie…

STRADA MEA
A rămas strada mea singură,
blocată în lipsă, ascunsă şi fugară.
Dar deja văd urmele oamenilor care odată

au dat splendoare paşilor,
şi ritualul senin al vocilor,
în asfaltul său au lăsat.
Mâine, poate, se va întoarce viaţa
să renască puternică, rodnică, luminată
dar acel soare nou pe care toţi îl aşteptăm,
şi reveni-va vuietul, râsul, cuvintele,
clocotul vieţii, generoasa dăruire
a unei vechi bucurii.
Dar această stradă este azi doar linişte,
Patetic pustiu, memorie dezolată.
Aceste urme pe care le văd, poate există
doar în albastrul vis al ochilor mei,
                      o salvează pentru totdeauna,
                      o inventează, o descoperă, o 
izbăveşte.

ASCULTĂ-MĂ
Ascultă-mă.
Nu pun condiţii:
ştiu deja că în acest joc eu am totul
ca să pierd. Ce să-ţi mai spun?
Dar fără condiţii şi cerinţe,
fără cea mai mică dorinţă de a negocia, ţi-aş 
cere
doar un minut de atenţie.
Un minut nu înseamnă nimic:
o fărâmă, un puf, un uşor zbor
al unui minuscul nor pe domeniul tău,
o scamă de praf în universul tău.
Eşti stăpânul timpului, ştiu,
dar tu mi-ai dăruit o bucată de timp
şi eu i-am pus aripi, i-am înşiruit spicele,
am făcut-o fugară în propria-i strălucire.
Ascultă-mă.
                       De acord cu frigul,
de asemenea, de acord, da, cu tăcerea,
de acord cu umbra interminabilă,
şi cu singurătatea…
Dar uitarea, nu, niciodată cu uitarea.
Nu vorbesc de uitarea celor ce azi mă 
iubesc,
sau în trecut m-au iubit,
de cei ce vor rămâne în primul rând
- aşa vreau să-mi imaginez -
sub o tristă ploaie de pleoape pustii,
până când vântul va şterge cele mai 
îndepărtate
urme,
ecoul deja adormit al vocii mele.
Vorbesc de memoria mea, de propria mea 
memorie,
memoria mea ce a strâns, atâta viaţă trăită,
atâtea răposate morţi,
atâtea râsete şi suspine, atâta dragoste.
Memoria mea locuită de distanţe,
de retragerea iminentă a mării mele,
de peisaje care vibrează şi înflăcărează,
de râuri, de drumuri, de păduri, de oraşe,
de întreaga lume ce poate străbate.
Memoria mea arhiplină de pagini şi versuri,
de profunde melodii ce niciodată nu se vor 
sfârşi,
de vuietul pietrei făcută minune,
de forma inversată în emoţie,
de cât de mult omul a vrut să fie reflecţia 
ta.
Memoria mea, avuţie neistovită,
de priviri, de buze, de mâini, de mângâieri,
de cuvinte pe care le-am rostit sau le-am
ascultat,
memoria mea dăruită memoriei sale,
în care ea întotdeauna respiră.
Poţi să îmi iei totul,
tot ce mi-ai dat: ale tale sunt.
Dar eu mi-am clădit această memorie a 
mea,
am semănat-o cu aventuri şi nume,
am copleşit-o cu momente de neuitat,
cu ajutorul zilelor, am făcut-o să renască.
Ascultă-mă:
Nu pun condiţii, cer doar
să rămân întotdeauna în memoria mea,
ca memoria mea să rămână în mine.
Ştiu că tu poţi face acest lucru şi nu îmi 
spune
că nu-l poţi face, că ar

încălca normele, că ar însemna
ruperea echilibrului
sau derogarea legilor din ancenstralul tău 
imperiu.
Ştiu că poţi să îl faci, ştiu că poţi
pentru că în această memorie, nu uita,
locuieşti şi tu.

ÎN MOD DEFINITIV…
În mod definitiv: Nu.
Sau poate…
Nu, în mod definitiv: Nu

(dincolo de geamuri, o pasăre
traversează după-amiaza albastră)

…în mod definitiv: Da

PĂSĂRI
Oare unde sunt păsările?
Unde argintul viu din vocile lor?
Unde geometria zborurilor
deasupra acestor olane brune
care mă acoperă, mă ascund, mă refugiază?
Veneau în fiecare zi vestind orgoliul
nopţii învinse
aducându-mi viitorul pe aripile lor,
zâmbetul pe ciocurile lor de fildeş,
speranţa în imensa
nestatornicie a ochilor.
Oare unde sunt păsările?
Spre ce străine norduri emigrară?
Ce păduri, ce frontiere    
ce pierdute destine ales-au?
Oare cui dedică acum
infinita victorie a urmelor din aer?
Această dureroasă lipsă ce mă împresoară
nu ştiu dacă este un presentiment
sau doar o pauză, sau poate
o renunţare definitivă.
Îmi e necesară întoarcerea acestor păsări,
să îmi anunţe lumina,
să îmi dăruie iar
prietenoasa lor ciripire,
senina şi fugara uşurătate…
dacă nu se întorc niciodată,
nimic nu va mai fi la fel în această casă:
liniştea, un crud ghinion,
vântul, o problemă meteorologică,
singurătatea, frigul, doar frigul.
Azi mai mult ca niciodată, o pun
ştiind ceea ce spun:
viaţa mea în aceste păsări, viaţa mea:
în dăruirea lor imediată,
în adevărul lor fără limite,
în albastra demnitate a dimineţilor lor.

viaţa mea în aceste păsări, credeţi-o.

RÂUL
                …există emoţii care nu sunt 
complete
                  până când nu primesc forţa 
lirică a 
                 cuvântului…(Gabriel Miró)   
Nu-mi pot aminti numele acestui râu.
Dar eu am putut vedea pe malurile sale
înalte stufărişuri, plopi centenari
şi o linişte pe care nu am găsit-o
nici în matca mea dinăuntru.

Mâinile sale în mâinile mele,
aceea răcoare, acele buze,
privirea sa şi vocea sa. Dar numele său…

Nu mi-l pot aminti, am încercat
de-a lungul multor nopţi,
în dimineţi de foc,
în hore interminabile,
dar numele său a fugit
din arhivele profunde ale sângelui meu.
Eu reţin imaginea acelui râu
ascunsă în ochii mei
precum o veche ilustraţie
de adolescente împietrite, fulgere de timp,
întrebări, aventuri…
Dar fără să îmi amintesc sclipirea numelui 

său,
totul e cenuşiu, moarte, nimic nu contează
fără cuvântul exact care să completeze
amprenta luminii sale în memoria mea.

Trebuie să-i inventez un nume,
să-l fac să renască, să se trezească din 
somnul lung
în care s-a adâncit…
Pentru a fi eu însumi din nou, am nevoie
cu numele său să-l fac să fie iarăşi al meu.

TREBUIE SĂ FACEM CURAT
Trebuie să facem curat în această casă.
Au plouat anii: acolo, sus, ţiglele
s-au acoperit de un muşchi melancolic,
de un praf implacabil ce întunecă
şi cele mai mici urme ale trecutului.
Pereţii arată
o stranie stare de părăsire în golurile
unde acum se arată,
cerşetori ai soarelui, din iederă.
Plopii despuiaţi nu păstrează nimic
Din vechea lor splendoare, unde strălucea
un festival de păsări, o zarvă
de svelte dimineţi,
doar silenţiosul cântec al vântului,
absenţa şi nesupunerea…
Trebuie să facem curat în această casă:
ne aşteaptă uşa cu rugina sa,
încuietoarea neatinsă,
gâtul său fără voce unde e cheia.
Balamalele scârtâie o greoaie litanie
a unei dârze şi frustrate revolte
care într-o mizeră linişte se sfârşise.
Un vag miros de singurătate şi de nimic
impregnează dormitoarele,
unde paturile zac părăsite
de cearşafuri fără urme, de perne 
destrămate.
Vechii costume îşi odihnesc eleganţa 
învinsă
pe umeraşe ca o gheară, împreună cu 
lucirile
ponosite
ale unor cravate imposibile,
ale pantofilor fără urme,
ale cămăşilor fantastice…
Trebuie să facem curăţenie în această casă:
rafturile îşi dorm claustrarea
între pete de biete biografii,
zgârieturi, cioburi ale unui timp neterminat,
infiltraţii calcinate.
În nişele lor, cărţile
suferă un somn lent şi umilit,
refuzate mirării pleoapelor,
lentei mângâierii a degetelor,
zborului albastru al aventurilor.
Nimeni nu le va deschide, aproape nu 
există
îmbătate de praf şi adâncite-n uitare.
Micile amintiri de lumi şi oraşe,
de orizonturi înalte şi clipe de argint
înfăţişază pe etajere un carnaval dureros
de măşti fără nume,
de gunoaie împrumutate holocaustului,
şi móbile ce în trecut
fuseseră lemn viu şi îndrăgostit,
doar forme sunt,
chiriaşe de spaţii amăgite…
Trebuie să facem curăţenie în această casă:
să deschidem geamurile, să ventilăm
atâta istorie închisă, atâta blândeţe trecută,
atâtea râsete agăţate de lămpi,
atâtea târguiri captive în pânze de păianjen.
Să măturăm totul, să măturăm
totul, totul… inclusiv
această pereche de memorii sau umbre
care într-un colţ se ţin îmbrăţişate
departe de moarte şi de uitare.  
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         A fost fermentul cel mai activ, eficient şi original al 
vieţii literare spaniole din prima jumătate a secolului 
trecut, şi care – prin canalele cercurilor de cafenea – 
recepta şi difuza formulele literare şi artistice străine de 
ultima oră. Domina în el spontaneitatea absolută şi 
capricioasă, arbitrarul şi stilul dezorganizat, umorul şi 
asociaţiile cele mai insolite, exerciţiile de simplu 
amuzament alternând cu scurte momente de uşoară 
melancolie.
         Ramón Gómez de la Serna (1891-1963) a fost un 
original madrilen care a captat atenţia şi simpatia 
generală ca scriitor – şi mai întâi ca om bizar, teribilist, 
extravagant. Ca să surprindă, să scandalizeze, să atragă 
atenţia asupra sa scriitorul purta monoclu fără sticlă şi 
cravate abracadabrante. Odată a apărut în public cu 
jumătate faţa pictată în negru, altădată a vorbit într-un 
circ căţărat pe un trapez. La Paris a ţinut, pe stradă, un 
discurs urcat pe un elefant. Iar acasă aduna tot felul de 
vechituri şi lucruri dintre cele mai stranii şi puerile; de 
pildă în birou ţinea o femeie de ceară în mărime naturală. 
Şi când lucra, scria la o masă lungă de patru metri, cu opt 
pupitre, mutându-se de la un pupitru la altul, după cum 
se întâmpla să scrie: la un roman, la o biografie, la un 
eseu sau la un articol.
         Omul era de o excepţională vitalitate. Un exuberant, un 
capricios şi un ostentativ dezordonat; un excesiv, 
permanent lipsit de simţul normei sau al limitei. Un 
iremediabil amator de umor şi de grotesc, un imaginativ 
deosebit de prolific, un nonconformist şi un neadaptabil 
(dar fără tentaţii de polemist sau de moralist agresiv). Un 
om de cafenea, un pasionat al conversaţiei zgomotoase şi 
al gesturilor oratorice de impresie. Un intuitiv, un 
spontan prin excelenţă, un om care a “deranjat” mult şi 
pe mulţi, - pentru că extravaganţele sale ţineau neapărat 
să-l scandalizeze pe burghezul anchilozat în tot felul de 
prejudecăţi. La vârsta de 23 de ani articolele sale din 
ziarul madrilen “La Tribuna” irită enorm pe numeroşi 
cititori care cer redacţiei să nu-l mai publice.
         Excentricităţile omului se regăsesc şi în operă: a scris 
peste o sută de cărţi! O operă surprinzător de originală – 
şi de calitate. 
         Scriitorul – definit de unii critici “cel mai ingenios 
scriitor al literaturii spaniole moderne” – n-a avut 
maeştri, nici precursori apropiaţi, şi nici continuatori. 
Deşi spiritul literaturii sale – “ramonism”: termen demult 
impus în istoria literară spaniolă – a avut o certă influenţă 
nu numai în Spania (asupra tinerilor scriitori cărora le-a 
transmis gustul metaforei rare şi dificile) ci şi o reală 
faimă în rândurile avangardei literare europene. A fost 
atras, un timp, de suprarealism – care a şi lăsat urme în 
scrisul său. La vârsta de 17 ani conducea o revistă, 
“Prometeo” (după ce la 15 ani îşi publicase prima carte, 
iar în anul următor un volum de proză eseistică), în care 
populariza doctrinele estetice de avangardă, de la cubism 
la futurism. Inteligentele focuri de artificii care îi 
împânzesc scrisul îl amintesc pe Jean Cocteau – sau pe 
Max Jacob; aşa după cum, pe de altă parte, gingăşia 
amintirilor şi nostalgia unei copilării fermecate de 
miraculosul obiectelor de interior îl amintesc (la alt nivel, 
desigur) pe H. Chr. Andersen. Când a scris prefeţe, a 
preferat să îi prefaţeze – dintr-o evidentă afinitate 
selectivă – pe Apollinaire, pe Lautréamont, pe Oscar 
Wilde. Întotdeauna a scris fără un plan natural, spontan, 
dezinvolt, dintr-o nevoie nestăpânită de a se exprima 
(“scriu tot ce îmi trece prin minte” – mărturisea). De aici, 
“impresia de solilocviu, de exclamaţii, de ieşiri spontane 
şi capricioase”. Singur s-a definit – perfect: “un 
temperament în libertate”.
         A publicat, cum spuneam, peste 100 de cărţi. A scris 
poezii – dar fără har. A scris teatru – dar fără să aibă 
deloc simţul scenei. A scris biografii (“Azorin”, “El 
Greco”, “Velázquez”, “Goya”, “Quevedo”, “E.A. Poe”) 
– dar fără o metodă, fără o documentare obiectivă, 
aglomerând doar anecdote sugestive. A scris multe 
romane şi nuvele – dar fără o coerenţă în naraţiune şi 
fără să ştie crea o atmosferă. În schimb a scris mai bine 

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
de cincizeci de cărţi cu caracter eseistic în care, “cu un 
umor funambulesc şi profund, recreează şi concentrează 
imaginea lumii exterioare într-o formă arbitrară şi 
dezlânată, ca şi cum totul ar asculta de un sens anarhic, 
independent de legi naturale sau de motivări, morale ori 
logice”. Pentru Ramón Gómez de la Serna “literatura 
este arta de a capta impresii, senzaţii, gesturi, nu într-o 
formă directă sau logică, ci prin intermediul unor 
metafore şi asociaţii neaşteptate, cu scopul de a crea 
imaginea unei lumi în care totul apare rupt şi fără sens”.
         Don Ramón – un precursor al literaturii “absurdului”? 
Nu tocmai. Pentru că Ramón Gómez de la Serna nu 
poate accepta nici fundamentala teorie a acestei literaturi 
– imposibilitatea oamenilor de a comunica între ei prin 
intermediul limbajului -, nici viziunea, în general 
pesimistă, asupra lumii şi vieţii. Dimpotrivă: efervescenta 
sa sociabilitate şi vitalitatea sa optimistă îi creează un 
perfect echilibru interior.
         Dar un echilibru “sui generis”. Un echilibru câştigat 
şi graţie aplicaţiei sale naturale spre recreaţie, spre 
amuzament, spre glumă, - exerciţiu pe care îl recomandă 

cititorului ca pe un minunat antidot contra urâtului vieţii, 
ca pe un mijloc de deplasare a atenţiei de la realitatea 
brutală. Cu propriile lui cuvinte: “Să ne dăruim 
amuzamentului pur şi diafan, care ne protejează viaţa şi 
o ţine în picioare. Azi, totul se orientează spre mai bine, 
mulţumită amuzamentului”. Fără însă ca aceată atitudine, 
derivând din aplicaţia sa firească spre amuzament să 
însemne câtuşi de puţin superficialitate, gratuitate, 
frivolitate; dimpotrivă, este, cum spuneam, o atitudine 
care serveşte drept antidot împotriva pericolului de 
emarginare care îl pândeşte pe om, procurându-i un 
sentiment anihilant de singurătate şi izolare, cu alte 
cuvinte, este o invitaţie de a intra în miezul vieţii şi al 
realităţii, în lumea intimă a oamenilor şi al lucrurilor.
         Da: şi în lumea lucrurilor. Pentru că don Ramón 
“trăieşte printre lucruri ca printre nişte fiinţe vii, iar în 
mijlocul fiinţelor vii, ca în mijlocul unor obiecte 
neînsufleţite”. Una din cărţile sale cele mai caracteristice 
este “El Rostro” – numele acelei faimoase şi atât de 
pitoreşti pieţe de vechituri din Madrid. Numai că, pentru 
scriitor, “El Rostro” este, cum singur mărturiseşte, 
“înainte de toate mai mult decât un loc de imagini şi de 
asociaţii de idei, asociaţii sensibile, suferite, duioase, 
interioare”. Această afecţiune pentru obiecte (sugerată 
poate şi de contemporanul său Azorín?), pe care le 
dotează cu o istorie propie, îl ajută să reînvie un trecut 
învăluit într-o aură de uşoară melancolie. Un felinar de 
demult, o casă veche şi dărăpănată, un han din alte vremi, 
o firmă ruginită, un obiect cine ştie de când, o cafenea 
din veacul trecut, ca “Pomba”, cu pitoreasca sa faună 

scriitoricească, - îi sunt de-ajuns pentru a evoca chipurile 
şi priveliştile Madridului de odinioară. Cel mai madrilen 
dintre scriitori este don Ramón. În literatură, farmecul 
Madridului l-a creat Ramón Gómez de la Serna. Nu e 
vorba de o reconstituire literară, cât de cât ordonată, a 
trecutului, a vieţii şi a atmosferei madrilene, - ci de o 
reconstituire obţinută printr-o aglomeraţie de notaţii 
fugare, de imagini sugestive, de amintiri afectuoase. “Eu 
mi-am permis dezordinea” – recunoaşte scriitorul. Pentru 
el “munca literară este un fel de anticreaţie” – observă 
criticul Pedro Salinas, care poate l-a înţeles cel mai bine, 
subliniind caracterul de “divertisment” al scrisului său. 
“Regăsim aici o atitudine populară, de cântăreţ ambulant, 
de scamator, de «jugular». Nici un scriitor contemporan 
nu seamănă atât de mult cu cântăreţul popular din Evul 
Mediu ca don Ramón, la care arta şi divertismentul se 
confundă: o dorinţă de a se da în spectacol, care sparge 
rigiditatea ce de obicei se atribuie literaturii.”
         Această viziune care descompune lumea, care 
atomizează viaţa, care concepe creaţia sa ca un 
divertisment (dar nu ca un divertisment  în sine, ci un 
divertisment care vizează imersiunea omului în viaţă, în 
cotidian, spre a-l salva de primejdia solitudinii şi a 
pesimismului care destramă sufletul), o viziune şi un stil 
de a o exprima, pe care singur şi-a botezat-o “ramonism” 
– îşi află expresia ultimă şi cheia de interpretare într-un 
gen literar inventat de el: “greguería”
         În limba spaniolă cuvântul acesta înseamnă zgomot, 
zarvă, larmă, tărăboi, - dar şi glumă, poantă, vorbă de 
duh. “Greguería” lui Ramón însă nu e zgomotoasă; 
dimpotrivă, tinde spre discreţie şi spre un umorism 
rafinat. Un gen greu de definit: toate definiţiile ce i s-au 
dat rămân incomplete. Este un mod de a evada din 
realitate – şi totodată un mijloc de cunoaştere a vieţii, 
care ia naştere dintr-o neaşteptată apropiere de imagini, 
- ceea ce aduce o nouă evaluare şi apreciere a lucrurilor, 
chiar dacă, la prima vedere, îţi lasă mai degrabă impresia 
de butadă decât de o afirmaţie mai profundă. “Greguería” 
sa, cu ton de umor şi aspect de caricatură – şi pe care 
criticul Angel del Rio o interpretează ca fiind un reflex al 
anarhiei spirituale şi morale a timpului, - caută să prindă 
orice fapt, să fixeze orice lucru într-o definiţie scurtă şi 
precisă, uneori lirico-umoristică. Este “rezultatul unei 
intuiţii care ghiceşte singularitatea absolută a obiectelor 
şi o exprimă într-un aforism prin intermediul unei 
comparaţii, a unei imagini sau a unei metafore, 
desprinzând înainte de toate nuanţa umoristică a 
obiectului”. Sau – după o definiţie a autorului însuşi: 
“Greguería este pentru mine floarea a tot ce există, este 
ceea ce rămâne, ceea ce trăieşte… (…) ceea ce rezistă la 
tot”: ceea ce înseamnă că ea este “contrarul 
transcendentalismului maximei”.
         “Greguería” nu este o reflexie filosofică, nu este o 
apoftegmă, nu este o maximă, – dar are câte puţin din 
toate. Exprimă o atitudine poetică, este o intuiţie de-o 
clipă, este o metaforă, este o frază ingenioasă, o impresie, 
o cugetare – ceva între aforistic, poetic, ironic şi 
epigramatic. În dimensiunile sale miniaturale, 
“greguería” întruneşte poezie şi ironie, realism şi 
arbitrarietate. Este “o scurtă revelaţie bruscă şi care, 
printr-un mod neobişnuit de a stabili relaţii între idei şi 
lucruri, ne oferă o viziune nouă”. Căci marea ambiţie a 
lui Ramón a fost, conform propriilor sale cuvinte: 
“îndrăzneala de a defini indefinibilul, de a capta ceea ce 
e trecător, de a descoperi sau a nu descoperi ceea ce 
poate să nu fie în cineva, sau poate să fie în toţi”. Uneori, 
“greguerías” cuprind observaţii psihologice; alteori, 
notaţii morale; uneori sunt miniaturi poetice; alteori 
definiţii glumeţe. Iată: “Floarea - soarelui e oglinda de 
buzunar a soarelui”. “Banjoul s-a născut dintr-o rachetă 
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de tenis şi o mandolină”. “Semiluna pune noaptea în 
paranteze”. “Litera H este scara alfabetului”. “Negrii 
au voce de tunel”. “Păianjenul e remaieusa aerului”…
         Angel del Rio observă că în opera lui Ramón Gómez 
de la Serna lumea se prezintă drept ceva haotic şi 
incongruent. “Esenţa artei lui este umorul” – ale cărui 
rădăcini trebuiesc căutate în “Visele” lui Quevedo şi în 
“Capriciile” lui Goya, - iar “calitatea sa dominantă este 
imaginaţia”, care îl ajută să creeze o operă barocă, fără 
simţul măsurii, plină de profiluri groteşti. Iar Torrente 
Ballester – un alt critic prestigios – subliniază natura 
exuberantă, încărcată, dezordonată, a acestei opere 
asemănătoare unei păduri tropicale, a cărei 
“supraabundenţă determină caracterul baroc al stilului 
său, a cărui bogăţie de vocabular şi de formule sintetice 
este, azi, incomparabilă”.
         Un scriitor cu un astfel de temperament, cu o 
asemenea viziune asupra vieţii, cu asemenea mijloace 
stilistice, nu putea aspira la prefecţiunea artistică. Un 
istoric şi critic literar de autoritate se întreabă dacă o 
astfel de operă nu cumva este ameninţată de toate 
pericolele care ameninţă virtuozitatea pură, devenind o 
simplă distracţie literară, lipsită de adâncime? Referindu-
se la romancier, un altul observă că “abundenţa de 
greguerías în romanele lui don Ramón constituie mai de 
grabă o piedică, întrucât paralizează mersul firesc al 
acţiunii”. Iar criticul italian Carlo Bo notează că “lui 
Ramón i-a lipsit răbdarea de a-şi pune întrebări, precum 
şi acea virtute reală a scrisului care începe dincolo de joc 
şi de plăcerea intelectuală”; şi este de părere că 
“greguería” sa va rămâne mărturia unei civilizaţii lipsite 
de profunzime; şi că, din întreaga operă a lui don Ramón, 
“va rămâne, mai degrabă decât o carte, o anumită formă 
de fantezie şi o anumită mecanică a soluţiilor literare”.
         Poate că da. Spiritualul don Ramón apare, azi, uşor 
frivol. Ceea ce însă nimeni nu îi va putea conteste lui 
Ramón Gómez de la Serna este prestigiul şi importanţa 
pe care a avut-o în mişcarea literară europeană a 
deceniilor trei şi patru ale secolului trecut. Este 
originalitatea viziunii şi a formelor sale literare. Este, în 
fine, virtuozitatea eseistului şi atractivitatea deosebită a 
stilului său.
           

Ovidiu DRIMBA
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Agentul de circulaţie este atât de îngâmfat pentru că e 
autoritar şi
din faţă şi din profil.

*
Scheletul unui negru este tot atât de alb
 ca şi acela al omului alb.

*
Trandafirul nu poate fi albastru,
 căci cerul nu admite concurenţă.

*
A fi criminal înseamnă a-i ucide pe cei ce fac parte din
 specia ta şi a nu le consuma cadavrele. Unicul lucru 
care
 justifică crima este faptul de a mânca victima.

*
Floarea e un fel de candelă ce luminează 
plantei ideea de lume.

*
Locomotiva parcă fotografiază peisajul şi staţiile
 cu aparatul de fotografiat atârnat de gât.

*
În viaţă toate uşile sunt uşi rulante. 
Cel ce vine din spate îl impinge pe cel din faţă.

*
Gioconda surâde veşnic pentru că e la Paris.

*
Când iedera s-a răsucit în jurul copacului i-a spus:
 “Sunt iubita ta”. Apoi l-a sugrumat.

*
Tort: pălărie care se mănâncă.

*
Orga electrică: funeralii nord-americane ale muzicii.

*
Experienţa e intoxicaţia vieţii.

*
Sunt unele chibrituri care la început nu se aprind; dar pe 
urmă îşi dau seama că datoria lor este să se aprindă, şi 
se aprind.

*
La urma urmei, inima nu este altceva decât teaca 
sufletului.

*
Pisica trăieşte o eternă duminică.

*
Când duminica va cădea într-o zi de luni, viaţa îşi va fi
 pierdut capul.

*
Ceea ce trebuie să facă farmacistul când nu înţelege o 
reţetă,
 este să dea un medicament de uz extern.

*
Cascada nu e altceva decât apa care şi-a pierdut 
picioarele.

*
Un tramvai se preschimbă dintr-o dată într-un coteţ de 
găini;
şi numai când coborâm ne recăpătăm personalitatea 
umană.

*
Patul lunii e pajiştea: tot restul e insomnie.

*
Pinguinii sunt nişte copii care au şters-o de la masă
 cu babeţica de gât.

*
Macaroanele sunt nişte instrumente de suflat
 pe care le mâncăm.

*
Statuile din grădini sunt cele care au fugit din muzee.

*
Crocodilii de la circ sunt falşi, pentru că niciodată nu 
i-am văzut plângând.

*
Negrii sunt negri pentru că soarele Africii este atât de
 nemilos încât numai aşa izbutesc să stea la umbră.

*
A deschide umbrela este ca şi cum ai trage
 cu puşca împotriva ploii.

*

În spuma pe care o lasă barca în urma ei 
parcă au murit pescăruşii.

*
Duminica, băncile din parc sunt pline cu bărcile de 
salvare.

*
Mătura dansează valsul dimineţii.

*
Femeia care pune batistele pe frânghia de pe balcon 
parcă
 pune la uscat lacrimile.

*
Nuferii sunt castroanele de supă ale lebedelor.

*
Există cutii de chibrituri care parcă şi-au mâncat 
unghiile.

*
Piramidele sunt cocoaşele deşertului.

*
Aviatorilor le este frică să urce în ascensor.

*
Statuile antice ale Venerei ne surâd
 din camera de baie a Nemuririi.

*
Arcurile de triumf sunt nişte elefanţi pietrificaţi.

*
Singura frunză de pe copaci care nu cade iarna este 
pasărea.

*
Lama este un măgar care se crede femeie.

*
Incisivii ne-au fost daţi ca să fim caustici.

*

Cal care cântă la vioară ar trebui să se cheme 
“gondolierul viorii”.

*
Adevărata şi unica noastră proprietate ne sunt oasele.

*
Limba pendulei leagănă orele.

*
Cometele sunt stele în rochie de bal.

*
Râul crede că podul e un castel.

*
Bărbaţii care îşi ucid soţiile din gelozie şi apoi se 
sinucid 
ar trebui să schimbe sistemul: mai întâi să se sinucidă,
 apoi să-şi ucidă soţiile.

GREGUERIAS
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Continuare din pag. 52 
regulă pe muribunzi, să nu-şi uite îndatoririle de buni 
creştini faţă de catedrala în curs de construcţie. 
Numeroase (şi variate) erau şi donaţiile, atât ale 
particularilor cât şi ale instituţiilor. Corporaţiile 
meşteşugăreşti, negustorii bogaţi, nobilii şi alte 
notabilităţi ale oraşului donau, de pildă, vitralii, - pe 
care era indicată şi provenienţa lor; ceea ce era şi 
ambiţia sau reclama pe care ţinea să şi-o facă 
donatorul. În fine, administraţia şantierului primea şi 
daruri în natură. Administraţia Domului din Milano, 
de exemplu, primea drept obol stofe de preţ, bijuterii, 
blănuri scumpe, valorificate apoi prin comercializarea 
lor; primea apoi alte obiecte, precum şi animale - cai, 
măgari, catâri, viţei, miei, - obiecte şi animale care 
erau vândute după aceea cumpărătorilor într-o piaţă 
din imediata apropiere, sau chiar la poarta şantierului 
catedralei.

Probleme tehnice de construcţie

                După asigurarea fondurilor, cealaltă mare problemă 
care stătea în faţa constructorilor catedralelor era cea a 
transporturilor de materiale de construcţie. Materialul 
primordial era, evident, piatra.
                De la şantierul catedralei până la o carieră de 
piatră care s-ar fi aflat la o distanţă de 15 km., un 
car tras de o pereche de boi putea face un singur 
drum pe zi, pentru a transporta, pe teren plan, doar 
un singur bloc de o tonă şi jumătate (circa 1 metru 
cub de piatră). Dar pe un teren în pantă rapidă, sau 
pentru a trece un deal, carul trebuia să fie tras de 8 
sau chiar de 10 perechi de boi. Materialul de 
construcţie trebuia, prin urmare, găsit cât mai în 
apropiere, - căci cheltuielile de transport până la 
şantier ridicau de cinci sau şase ori preţul de 
cumpărare a pietrei de la carieră. Deci, constructorii 
catedralelor trebuiau în primul rând să-şi asigure 
aceste cariere, să le cumpere şi să le exploateze ei 
înşişi. În secolul al XlV-lea, şantierul catedralei din 
York era şi proprietar a patru cariere de piatră.
               Adeseori episcopii şi abaţii obţineau de la regii 
lor permisiunea de a exploata piatra zidurilor de 
incintă antice ale oraşelor, precum şi a altor vechi 
edificii romane monumentale, de orice fel (palate, 
apeducte, circuri, teatre etc). Un obicei care va continua 
timp de secole. Se ştie că impunătoarea Romă a 
Renaşterii a fost construită în mare parte cu materiale 
provenite din demolarea monumentelor Romei antice. 
Constructorii căutau să-şi scuze actul lor de vandalism 
invocând această stringentă necesitate economică de 
material care să le fie accesibil şi la un cost cât mai 
favorabil.
               Pe distanţe mari, singura cale practicabilă era 
transportul pe apă. Coloanele bisericii mănăstirii din 
Cluny au fost transportate pe fluviul Rhone; ale catedralei 
din Köln - pe Rhin; marmura campanilei Domului din 
Florenţa - pe fluviul Arno; cea a Domului din Milano - 
pe râul Ficino, pe Lago Maggiore şi pe canalele (navigli) 
săpate anume în acest scop, pe distanţe de zeci de 
kilometri, - canale care ajungeau până chiar lângă 
şantierul catedralei. Pe mare, Veneţia adusese coloanele 
şi capitelurile bazilicii San Marco nu numai din apropiata 
Aquileia (la un moment dat, capitala Imperiului Roman!), 
ci şi din Sicilia, din Atena, din Constantinopol şi din 
oraşele Asiei Mici! Singura posibilitate de a mai diminua 
cheltuielile transportului era ca blocurile de piatră să fie 
fasonate chiar la locul unde se aflau carierele; în care 
scop, proprietarii carierelor îşi aveau acolo cioplitorii şi 
sculptorii lor. "Se pare că în secolul al XV-lea (scrie 
istoricul citat) unele cariere din Anglia furnizau 
şantierelor nu numai blocurile gata fasonate, ci chiar şi 
statui, executate la com andă".
               Piatra era, deci, în mod esenţial materialul de 
construcţie. Numai în mod cu totul excepţional - şi numai 
în regiuni unde piatra se găsea la o prea mare distanţă, 
fiind, prin urmare, foarte rară şi scumpă, ca în Flandra 
sau în Languedoc, în sudul Franţei - se folosea în 
construcţie şi cărămida. Pe de altă parte, nu toate 
carierele furnizau piatră de aceeaşi calitate; or, acest fapt 

avea importanţă atât pentru partea vizibilă, de la suprafaţă 
a edificiului, cât şi pentru fundaţiile clădirii care, în 
funcţie de natura terenului, trebuiau să ajungă până la o 
adâncine de 10-12 metri.
                În schimb, în legătură cu problema transportului 
materialelor, rolul corvezilor, al prestaţiilor obligatorii şi 
gratuite a fost cu totul neînsemnat. Conducerea oraşului 
Siena, de pildă, îi obliga pe toţi cetăţenii posesori de 
animale de povară şi de tracţiune să efectueze în mod 
gratuit timp de o zi - o singură zi pe an! - transportul unei 
încărcături de marmură pentru construcţia catedralei. Pe 
de-asupra, această obligaţie mai era şi recompensată cu 
acordarea unei indulgenţe!
                Mai interesante erau anumite forme de muncă 
prestată voluntar; forme foarte originale şi nu lipsite de 
pitoresc. Iată: în 1145, la Chartres, în timpul construcţiei 
celebrei catedrale, femeile din oraş şi din regiune, 
-femeile de toate condiţiile sociale, de la cele mai sărace 
până la cele din familiile nobile, - se înhămau, 
literalmante, la căruţele care aduceau materiale de 
construcţie şi hrană lucrătorilor de pe şantier. Transportul 
se făcea într-o solemnă şi abs'olută tăcere; iar pe parcurs, 
când se opreau să se mai odihnească, femeile cântau 
cântece religioase, în timp ce un preot le spovedea... În 
Spania, la Santiago de Compostela, faimosul loc de 
pelerinaj unde se construia celebra catedrală, fiecărui 
pelerin venit din alte regiuni sau alte ţări, când intra pe 

teritoriul Galiciei, i se dădea un bloc de piatră de var, 
pentru a-1 duce în spinare până la cuptoarele de var din 
Castanedo. Alteori, tărgile cu materiale de construcţie 
erau duse demonstrativ, ca un act de pietate, chiar de 
către înalte personaje, - de duci, de conţi, de abaţi sau de 
episcopi. Regele Franţei Ludovic al IX-lea cel Sfânt îi 
punea pe toţi cavalerii săi la o asemenea corvoadă!

Organizarea şantierului

                Construcţia unei catedrale gotice - care de regulă se 
compune din părţi, din porţiuni diferite ca dată a edificării 
lor şi chiar ca stil, - se efectua progresiv, nu pe întreg 
planul orizontal al clădirii, cum se obşnuieşte în orice 
con strucţie, ci în tranşe verticale. Se începea, deci, cu 
absida, cu capelele din absidă şi cu deambulatoriul 
(spaţiul liber din spatele altarului). Aceasta, pentru ca în 
interiorul vechii biserici, pe locul căreia (şi înglobând-o) 
urma să se edifice catedrala, să poată continua celebrarea 
slujbelor religioase. Vechiul cor, corul vechii biserici era 
demolat numai după ce lucrările construcţiei, a catedralei, 
erau sufi cient de avansate. întotdeauna ultima parte care 
se con struia şi care se ornamenta (cu statui, basoreliefuri 
etc.) era faţada principală, adică cea dinspre vest.
                Mijloacele tehnice - faţă de realizarea excepţională 
a constructorilor - erau neînchipuit de rudimentare : fără 
beton armat, macarale, calcule de rezistenţă ş.a.m.d. 
Chiar şi schelele erau rareori folosite, - şi se ridicau 
numai până la o mică înălţime. Platforma de lucru 
necesară zidarului o forma însuşi zidul, pe măsură ce era 
înălţat. Asamblaje de bârne cu capetele solid înfipte în 
găuri adânci din zid (găuri de multe ori lăsate neastupate, 
cum se văd şi azi pe porţiunile neterminate ale clădirilor) 
susţineau scândurile care formau punţi şi platforme de 
lucru, cu scări ce duceau de la un nivel la altul. În vârf, 
pe creasta zidului erau fixate - progresiv, pe măsură ce 

zidul se înălţa - cabestane, scripeţi şi troliuri, felurite 
maşini rudimentare de ridicat greutăţile; maşinării 
inventate de meşteri, şi care după ter minarea şantierului 
erau abandonate. Acestea, precum şi uneltele lucrătorilor, 
erau de regulă proprietatea "patronului", adică a 
administraţiei şantierului.
                Mâna de lucru era - cu mici, cu infime excepţii - în 
mod regulat retribuită. Pe ultimul loc se afla salahorul, - 
care însă avea toate posibilităţile, dacă se dovedea 
capabil, să se califice în diferitele meserii practicate pe 
şantier. Salahorii proveneau din mediul ţăranilor 
nevoiaşi, sau chiar dintre iobagii fugiţi de pe domeniul 
seniorului lor; şi care, dacă după un an şi o zi de când 
părăsiseră domeniul nu erau reclamaţi de foştii lor 
stăpâni, deveneau automat cetăţeni liberi ai oraşului. 
Lucrând apoi pe şantier ca ajutoare şi ca ucenici, salahorii 
puteau deveni cioplitori de piatră, zidari, dulgheri, 
ipsosari, mortaragii etc. Cei mai năpustiţi şi la fel de 
prost plătiţi ca salahorii - dar lucrând în condiţii mult mai 
grele - erau pietrarii din cariere.
Pe şantiere, mai bine remunerat era cioplitorul de piatră, 
lathomus, care lucra tot timpul anului, urmat de zidar, 
cementarius, cel care aşeza blocurile de piatră (cărămida 
fiind folosită foarte, foarte rar) şi le lega cu mortar; 
uneltele lui erau mistria, canciocul, nivela şi firul cu 
plumb. Zidarul nu putea lucra în timpul iernii, decât 
eventual ca cioplitor de piatră. Începând de pe la mijlocul 

secolului al XlV-lea, în Anglia apare distincţia 
dintre roughmason, zidarul simplu, care aşeza şi 
fasona piatra ordinară, - şi zidarul care era în 
acelaşi timp şi cioplitor de piatră dură, de calitate 
superioară (de exemplu, gresia - în engleză: 
freestone); din care motiv el era numit freestone 
mason (prescurtat freemason), în franceză franc-
maçon -"zidar liber" (engl. free), de categorie 
superioară. (Expresia sau termenul franc-maçon, 
care n-a fost niciodată folosit în Evul Mediu, a 
apărut şi a fost popularizat într-un sens diferit, 
figurat, în secolul al XVIII-lea, când a fost adoptat 
de asociaţia secretă a francmasoneriei - introdusă 
în 1725 din Anglia în Franţa; acest termen a fost 
adoptat pentru că evoca prin analogie esoterismul, 
caracterul secret al cunoştinţelor profesionale, 
precum şi solidaritatea de breaslă a asociaţiilor de 
zidari - numite loji - de pe şantierele medievale).
               Cioplitorii de piatră şi zidarii aveau la 
dispoziţie pe şantier o construcţie mică din 

scândură, o simplă baracă (numită lojă), de obicei lipită 
de zidul catedralei în curs de construcţie; baracă în care 
nu locuiau, ci doar se adăposteau de frig sau de ploaie; 
unde îşi ţineau uneltele, unde se odihneau în orele libere, 
şi unde puteau lua şi masa. Putând adăposti până la 20 de 
persoane, baraca era, eventual, încălzită în timpul iernii, 
permiţând cioplitorilor să lucreze aici. Loc de odihnă şi 
de muncă, loja era şi locul unde lucrătorii discutau 
probleme profesionale şi de viaţă personală. Lucrătorii 
de pe şantierele catedralelor erau independenţi de 
organizaţiile breslelor din oraşul unde se afla şantierul; şi 
erau independenţi şi de jurisdicţia organelor municipale, 

orăşeneşti.
                Pe la începutul secolului al XlV-lea lucrătorii s-au 
organizat - pe calea acestor "loji", una sau mai multe pe 
fiecare şantier, - sub conducerea unui meşter principal, 
ales de ei, care era în acelaşi timp zidar şi cioplitor, şi 
care în numele lucrătorilor răspundea în faţa 
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administraţiei şan tierului. Lojile îşi elaborau statutele lor, 
în care era prevăzută mai întâi obligaţia ca lucrătorii, 
membrii lojei, să depună jurământ de respectare a 
statutelor, precum şi de supunere la eventualele amenzi 
pentru diferitele abateri, sau pentru lucrările defectuos 
executate. Statutele inter ziceau cu stricteţe divulgarea 
secretelor meseriei; prevedeau durata uceniciei pentru 
fiecare meserie (durată care varia de la o lojă la alta). 
Apoi, obligaţia ucenicilor de a se supune meşterilor şi 
datoria tuturora de a da ascultare conducătorilor lojei 
(care avea şi el obligaţia de a fi călătorit şi în alte ţări, şi 
de a fi cunoscut şi lucrat pe mai multe şantiere); în fine, 
diferite alte obligaţii de ordin religios şi moral: să asiste 
regulat la slujbele religioase, să nu frecventeze casele de 
toleranţă, să nu practice jocuri de noroc etc.
                Această organizaţie a funcţionat, cu o admirabilă 
eficienţă, timp de patru secole. Forma cea mai coerentă a 
căpătat-o în Germania, - unde ultimele loji de pe şan-
tierele catedralelor, cele din Köln şi Viena, au fost dizol-
vate numai în 1707.

Statutul arhitectului şi al 
sculptorului

  
                 Să mai adăugăm că munca lucrătorilor de pe 
şan tierele catedralelor gotice, de la răsăritul până la 
apusul soarelui, era întreruptă numai duminica şi în 
sărbători - care erau în număr de 40-45 pe an. Până în 
secolul al XIII-lea inclusiv, lucrătorii primeau, pe lângă 
salariu, şi hrana gratuită; mai târziu, vor avea doar câteva 
avantaje în natură (printre care, vinul gratuit). În orice 
caz, "condiţia materială a acestor lucrători din Evul 
Mediu era superioară celei a lucrătorilor de la sfârşitul 
secolului al XIX- lea" (P. du Colombier).
                Dar cum era administrat un şantier?
                Forul care se ocupa de procurarea fondurilor, cel 
care organiza, dirija şi controla de la început până la 
sfârşit condiţiile şi calitatea lucrărilor, era adunarea 
canonicilor catedralei. După cum se ştie, canonicii erau 
preoţii care îl ajutau pe episcop la administrarea eparhiei 
şi la a supraveghea buna păstrare a relicvelor ş.a. 
Consiliul canonicilor se ocupa şi de elaborarea planurilor 
catedralei, de exproprierea terenurilor necesare 
construcţiei, de finanţarea ei, de controlul executării 
lucrărilor, de licitaţii, concursuri, expertize tehnice 
ş.a.m.d. Acest for al canonicilor, acest organism de 
conducere a şantierului (care în Italia purta numele de 
Opera sau Fabbrica del Duomo, în Germania - Werk, în 
Anglia - Work) uneori îşi ceda atribuţiile şi competenţele 
conducerii oraşului. La Florenţa, de pildă, construcţia 
domului a fost de la început (1387) administrată de un 
consiliu de 105 laici; număr care în 1401 se ridica la 
300.
                Funcţia consiliului de conducere a şantierului era de 
importanţă primordială şi prin faptul că el asigura - de-a 
lungul întregii durate de construcţie a catedralei - 
continuitatea executării planurilor iniţiale. Numai acest 
consiliu putea să decidă asupra oricărei eventuale 
schimbări în planurile edificiului; sau, să organizeze 
consultaţii cu arhitecţi din alte oraşe sau alte ţări; sau, să 
instituie concursuri în vederea execuţiei unor lucrări 
parţiale şi săoficierea liturghiilor. Sarcinile speciale ale 
corpului canonicilor erau: de a păstra sigiliul diocezei, a 
conduce corul catedralei, a organiza serviciile religioase, 
a controla socotelile visteriei, Dar în sensul modern al 
termenului şi cu funcţiile care îi revin azi unui arhitect - 
adică: de a întocmi planul unui edificiu, de a stabili 
devizul, de a verifica actele antreprenorului, de a 
supraveghea şi conduce lucrările şantierului, - în acest 
sens, nici funcţiile şi nici termenul de "arhitect" n-au 
existat în Evul Mediu. Acestea au apărut abia la sfârşitul 
secolului al XVII-lea; dar şi atunci, fără o delimitare 
clară şi precisă a arhitectului în raport cu antreprenorul. 
Competenţa şi atribuţiile unui arhitect în Evul Mediu – 
aşa-numit magister operis - variau de la o situaţie la alta. 
La Lyon, în loc de un singur magister operis erau trei; la 
Chartres, arhitectul se ocupa de aprovizionarea cu 
materiale şi de angajarea lucrătorilor, - dar la arhitectură 
se pricepea doar cu totul întâmplător. În Germania (dar 
nu numai în Germania) "arhitecţii" principilor erau nişte 
simpli funcţionari, fără nici o pricepere în materie de 
construcţii sau de arhitectură.
                 Cât priveşte construcţia edificiului, spuneam că de 
obicei o catedrală se construia în tranşe verticale şi 
progresiv, pornind dinspre partea posterioară a clădirii, 

dinspre absidă înspre cea a faţadei principale vestice. 
Orientarea edificiului pe o axă longitudinală est-vest era 
(cum este şi azi) mai mult sau mai puţin exactă. 
Nedispunând de busolă, constructorii se orientau după 
punctul în care răsărea soarele în ziua sărbătorii 
Fecioarei, sau a sfântului căruia îi era închinată biserica 
sau catedrala. Totul începea - după alegerea 
amplasamentului - cu întocmirea unui plan de către 
magister operis. Primele planuri (şi alte desene de 
arhitectură care s-au păstrat) sunt două proiecte de faţade 
ale catedralelor din Reims şi Strassburg. De asemenea, 
un document unic, de un interes excepţional: albumul de 
33 de file de pergament, pe ambele feţe având schiţe şi 
desene de arhitectură, sculptură, mecanică etc., al 
constructorului de catedrale Villard de Honnecourt. Toate 
aceste prime planuri datează de pe la mijlocul secolului 
al XlII-lea. Din următoarele două secole s-au păstrat 
până azi în arhivele oraşelor marilor catedrale - din 
Cambridge până la Regensburg, din Strassburg, Köln şi 
Praga până la Milano, Siena şi Orvieto, - sute de desene 
de arhitectură, adevărate repertorii de studiu; desene pe 
care, când părăsea şantierul, arhitectul era obligat să le 
predea administraţiei domului în curs de construcţie.
                În ce priveşte planul edificiului, acesta era indicat în 
dimensiuni reale şi era trasat direct pe sol, chiar pe locul 

unde urma să se înalţe catedrala. Machete nu se executau 
aproape niciodată (cel puţin, în ţările din nordul Alpilor). 
Se pare că obiceiul de a face întâi o machetă a fost 
practicat sistematic în Italia; pentru că aici predomina 
sistemul concursurilor continui, la care candidaţii 
trebuiau să-şi expună proiectul, să-1 expună aprecierii 
unui juriu larg, şi care nu totdeauna era în stare să 
"citească", să înţeleagă un plan desenat, la scară redusă.
De altminteri, nici arhitectul (a cărui formaţie de bază 
era cea de maestru zidar) nu avea o pregătire teoretică, ci 
exclusiv o pregătire practică; nu avea de unde să 
cunoască legile rezistenţei materialelor şi repartizării 
împingerilor şi descărcării maselor (căci aceste legi nici 
nu fuseseră încă formulate), - trebuind să se bazeze doar 
pe o experienţă codificată în tot atâtea experienţe 
empirice, cunoscute şi transmise din tată-n fiu. Iar când 
nu aplica în mod corect experienţa înaintaşilor săi, 
edificiul se prăbuşea. Ceea ce - şi de obicei din cauza 
unei fundaţii insuficient studiate în funcţie de natura 
solului - s-a şi întâmplat; şi 
chiar foarte des. Multe biserici 
gotice s-au prăbuşit, nu numai 
în timpul construcţiei, ci şi 
după terminarea lor.
Bine înţeles că atribuţiile de 
ordin tehnic ale arhitectului 
nu se rezumau la atât. El trasa 
şi faţa bolţii, cu indicaţii 
precise privind nervaturile, şi 
modelele mulurilor, şi, în 
general, ale pieselor pe care le 
lucrau pietrarii cioplitori. 
Instrumentele de care nu se 
despărţea niciodată erau rigla 
gradată, compasul cu picioare 
încrucişate pentru a desena şi 
compasul cu braţele curbe 
pentru a lua grosimile. Se 

întâmpla adeseori să conducă lucrările mai multor 
şantiere; dar când contractul prevedea că trebuie să se 
limiteze la un singur mare edificiu, era obligat să 
locuiască în raza parohiei respective; şi doar o singură 
dată pe an i se permitea să lipsească, să se deplaseze ca 
să-şi vadă familia. Ca retribuţie primea un salariu zilnic, 
plus o primă anuală. Când avea un contract pe viaţă, îi 
era prevăzută şi o pensie în caz de pierdere a vederii, sau 
de boală incurabilă. Adeseori arhitectul putea să aibă 
prevăzute în contract şi alte avantaje, chiar substanţiale: 
să primească gratuit hrană, îmbrăcăminte, o casă în 
proprietate personală, şi chiar scutire de impozite.
                Începând din a doua jumătate a secolului al XlV-lea 
prestigiul arhitectului este neîndoielnic, confirmat fiind 
acest fapt şi de permisiunea ce îi era acordată de a-şi 
plasa propriul bust în interiorul catedralei al cărei şantier 
îl con dusese: Mathieu d'Arras şi Peter Parler în catedrala 
din Praga, Anton Pilgram în domul din Viena, Hans 
Stetheimer în biserica S. Martin din Landshut ş.a.
               În ce priveşte statutul şi situaţia sculptorului, este 
semnificativ faptul că în timp ce fiecare catedrală este 
legată de numele a cel puţin unui arhitect, în schimb 
dintre autorii zecilor de mii de statui şi basoreliefuri nu 
cunoaştem cu certitudine decât extrem de puţine nume 
de sculptori. Dacă pe la mijlocul secolului al XlII-lea în 
Italia încep să apară semnăturile artiştilor, în schimb 
sculptura franceză, germană, engleză, spaniolă ş.a. va 
rămâne foarte mult timp anonimă. De altminteri, 
anonimatul artistic nu este (cum greşit se crede) un 
apanaj exclusiv al Evului Mediu. Cele mai mari 
capodopere ale Renaşterii, în sculptură sau pictură, nu 
sunt semnate de autorii lor.
Dacă termenul de "sculptor" - denumind nu un cioplitor 
în piatră, ci în exclusivitate un artist - e însă aproape total 
necunoscut (iar în texte apare extrem de rar), este pentru 
că activitatea manuală era privită fără o consideraţie 
deosebită (dacă nu chiar dispreţuită); or, pe şantier, 
scultorul se confunda cu masa cioplitorilor de piatră. Era 
plătit mai bine decât aceştia, pentru că executa cu 
precizie şi minuţiozitate numai piese ornamentale; dar 
formaţia sa iniţială era cea a unui cioplitor.
               Felul său de a lucra era diferit de cel al sculptorului de 
azi. Întotdeauna o statuie era executată plasând blocul de 
piatră culcat; numai începând din secolul al XVI-lea 
sculptorul cioplea blocul aşezându-1 în poziţie verticală. 
Apoi,sculptorul nu se folosea de o schiţă sau de un desen 
prealabil; ci desenul sculpturii proiectate era executat 
direct pe blocul de piatră (sau marmură). După ce 
fuseseră aşezate la locurile lor - locuri cu mare exactitate 
indicate de oamenii Bisericii, potrivit unor canoane 
precise - statuile erau pictate, într-un registru cromatic 
variat şi nuanţat (aşa după cum se poate vedea perfect şi 
azi, în celebrul "Portic al Gloriei", al catedralei Santiago 
de Compostela). Dar culorile nu se aplicau direct pe 
piatră, ci pe un strat subţire, prealabil aplicat, de ceruză 
(carbonat de plumb). Pictura statuilor a format, chiar 
începând din secolul al XIII-lea, obiectul, nu al 
sculptorului, ci al unei activităţi specializate.
              Sculptorul medieval, la fel ca pictorul, îşi executa o 
lucrare potrivit unor prescripţii precis date de cler, în ce 
priveşte alegerea subiectului, a personajelor, ori a 
scenelor. Dar nici un text medieval occidental nu 
vorbeşte de felul în care i-ar fi fost impus modul de a 
trata o temă. în definitiv, artistul medieval nu se putea 
plânge de o lipsă de libertate a creaţiei. El înţelegea că, 
în artă, libertatea de creaţie nu constă neapărat în alegerea 
subiectului, ci în modul de a-1 interpreta şi trata.
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               Avea perfectă dreptate un ilustru istoric de artă 
când afirma că "până în zilele noastre n-a fost 
încă depăşită priceperea meşterilor constructori 
gotici, - şi toate soluţiile tehnice care s-au găsit 
de-atunci şi până azi sunt inferioare soluţiilor date 
de ei."
               Altminteri, cum s-ar şi explica în primul 
rând dimensiunile gigantice ale unor catedrale 
construite cu mijloacele tehnice atât de 
rudimentare de acum 800 de ani? În 1163 
catedrala Notre Dame din Paris deţinea recordul 
în toată lumea creştină (şi poate că nu numai), cu 
înălţimea ei - în interior, sub boltă - de 35 metri. 
Şaizeci de ani mai târziu, interiorul 
catedralei din Amiens depăşea înălţimea 
de 42 metri; iar bolta catedralei din 
Beauvais, reconstruită în 1284, se va 
ridica până la 52 de metri de la sol, - 
putând deci foarte bine adăposti în 
interiorul ei un bloc-turn de 15-16 etaje! 
Şi în celebrul Dom din Milano, început 
în secolul al XIV-lea şi construit de-a 
lungul a 500 de ani, având înălţimea 
bolţii de la sol de 45 metri, ar putea 
intra uşor un bloc-turn de 10-12 etaje. 
(Faimosul Dom din Milano "încărcat" 
cu nu mai puţin de 3.159 de statui, 
dintre care 2.245 în mărime naturală 
sau chiar mai mari, sunt plasate pe 
exteriorul clădirii). Cu atât mai mult 
uimeşte gigantismul catedralelor gotice 
cu cât îl raportăm şi la numărul 
locuitorilor unui oraş la acea dată; număr în mult 
prea mare disproporţie faţă de capacitatea 
edificiului. Suprafaţa interioară a catedralei din 
Amiens, de pildă, care acoperea 7.700 metri 
pătraţi, permite întregii populaţii de 10.000 de 
locuitori ai oraşului să asiste la slujbele religio-
ase. În secolul al XII-lea, populaţia totală a 
oraşului Speyer nu putea umple catedrale. Iar în 
secolul al XlV-lea la Ulm se construia o catedrală 
în care putea intra 29.000 de persoane, când 
întreaga populaţie a oraşului nu depăşea cifra de 
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12.000. Şi nu trebuia să se uite că, pe lângă 
catedrală, aceste oraşe mai aveau încă alte 10-20 
de biserici parohiale!
                 Dimensiunile enorme ale catedralelor gotice 
erau de altminteri justificate şi de faptul că în 
Evul Mediu (şi mai ales până în secolul al XlV-
lea) marile biserici ale oraşelor erau deschise şi 
altor activităţi decât cele re ligioase (cum ţine să 
reamintească istoricul J.Gimpel). În catedrală se 
putea dormi noaptea (cum făceau nu meroşii 
vagabonzi), se putea mânca şi bea în timpul zilei; 
şi bineînţeles că tot timpul se putea vorbi, ţipa, 
chema, certa, cu voce tare, oricât de tare. În 
interiorul catedralei puteau fi aduse şi păsări, şi 
câini, şi şoimi de vânătoare; copiii se puteau juca 
aici, lumea putea circula în voie; pentru că, de 
altfel, nici nu existau scaune sau bănci, ca azi. În 
catedrală îşi dădeau întâlnire tinerii îndrăgostiţi, 
grupuri-grupuri îşi petreceau timpul stând de 
vorbă, aici se întâlneau cei ce aveau de discutat 
afaceri, şi tot aici se întruneau reprezentanţii 
municipalităţii ca să discute diferitele probleme 
ale oraşului. S-a remarcat că în unele oraşe care 
posedau o catedrală spaţioasă cetăţenii nici nu 
mai simţeau nevoia să-şi construiască o primărie! 

                 Problemele cele mai grele pe care le punea 
edificarea unei catedrale erau finanţarea 
construcţiei şi transportul materialelor. Fondurile 
necesare erau obţinute prin mijloace diferite şi 
din sursele cele mai variate. Uneori, conducerea 
oraşului lua hotărârea ca fiecare locuitor să 
contribuie cu o sumă fixă; alteori, oraşul instituia 
un impozit proporţional pe venituri şi proprietăţi. 
La Praga, proprietarii minelor din ţară vărsau o 
zecime din veniturile lor pentru construirea şi 
terminarea catedralei până la ultimul detaliu.
                Unii papi hotărau ca un sfert din veniturile 
pe mai mulţi ani ale parohiilor şi episcopiilor 
dintr-o ţară sau dintr-o mare provincie să fie 
destinate construcţiei şi dotării complete a unei 
catedrale. Sume apreciabile erau obţinute din 
penalizările clericilor pentru diferite abateri de la 
îndatoririle lor; din contribuţiile substanţiale ale 
nobililor sau ale cetăţenilor bogaţi care doreau să 
fie înmormântaţi în interiorul bisericii; din felurite 
donaţii, din lăsăminte, din ofrandele credincioşilor, 
din lumânări etc. Fonduri considerabile pentru 
construcţia catedralei se realizau şi din vânzarea 
"indulgenţelor", - a acelor înscrise acordate de 

papă credincioşilor (catolici) în schimbul unei 
sume de bani, stabilită de la caz la caz, şi prin 
care li se asigură acestora iertarea păcatelor - 
trecute sau viitoare... Numai că papa (de pildă, 
Bonifaciu IX) nu acorda aceste indulgenţe numai 
ca din vânzarea lor să se aducă o contribuţie la 
edificarea catedralei, ci şi cu condiţia ca 
administraţia oraşului respectiv să verse papei şi 
celor ce intermediau această "tranzacţie" sume 
substanţiale... Operaţiunile de finanţare a 
construcţiei unei catedrale gotice urmau deci nişte 
căi complicate (şi uneori ciudate...).
                Apoi, alte mijloace de finanţare. Iată, de pildă, 

unul: cele mai importante ordine 
călugăreşti, care aveau întinse şi 
puternice legături internaţionale, 
colectau fonduri din alte ţări, de la 
împăraţi, regi, prinţi, de la înalţi 
prelaţi şi de la marii feudali. Se 
constituiau confrerii religioase 
speciale, de laici, care organizau 
subscrip ţ i i  publice.  Uneori 
conducerile oraşelor alocau, în 
beneficiul şantierului catedralei lor 
viitoare, o cotă fixă permanentă din 
amenzile aplicate cetăţenilor pentru 
diferite contravenţii, delicte sau 
infracţiuni. Îndeosebi relicvele, 
moaştele unor sfinţi aflate în 
proprietatea unor biserici sau 
mănăstiri atrăgeau mari mulţimi de 
pelerini, din al căror obol rezultau 

până la urmă sume apreciabile. Uneori se 
organizau chiar expoziţii itinerante de relicve. În 
secolul al VII-lea, în timpul construcţiei catedralei 
din Laon, relicvele pe care le poseda acest oraş 
francez erau plimbate prin zeci şi zeci de localităţi 
din Franţa şi Anglia, în scopul strângerii de 
contribuţi, de oboluri de la mulţimile de 
credincioşi.
                Apoi, notarilor şi preoţilor li se reamintea să îi 
sfătuiască pe cei ce îşi făceau testamentul, de 


